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ESIPUHE
Maakuntahallitus päätti 14.5.2012 käynnistää maakuntakaavan, kauppa ja merialue laadinnan. Valtuusto
hyväksyi kaavan 16.12.2013 ja ympäristöministeriö vahvisti maakuntakaavan 26.11.2014. Maakuntakaavasta ei ollut valitettu.
Kaava täydentää taajamia ja niiden ympäristöjä sekä maaseutua ja luontoa koskevia vaihekaavoja sekä
energiamaakuntakaavaa.
Maakuntakaava mahdollistaa kaupallisten palveluiden merkittävän lisäämisen Kymenlaaksossa. Kaupan
mitoituksessa on huomioitu erityisesti Venäjältä Suomeen suuntautuva ostovoima. Kaavassa esitetään kaupallisten palvelujen kokonaisratkaisu ja määritellään vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittuminen ja mitoitus. Vaihekaava sisältää yhdeksän keskustatoimintojen aluetta (Hamina, Kotkansaari, Karhula, Kausala,
Kouvola, Kuusankoski, Inkeroinen, Myllykoski ja Virojoki), joille on mahdollista sijoittaa vähittäiskaupan
suuryksiköitä kaupan laadusta riippumatta. Kaavassa on lisäksi viisi keskusta-alueiden ulkopuolelle sijoittuvaa vähittäiskaupan suuryksikköä (Kouvolan Korjala, Kotkan Sutela, Jylppy ja Keltakallio sekä Pyhtään Siltakylä) ja neljä laajempaa vähittäiskaupan kehittämisen kohdealuetta (Kouvolan Kauppakeskusalue, Kotkan
Jumalniemi, Haminan Summa sekä Virolahden Vaalimaa).
Kymenlaakson kaava on ensimmäinen maakuntakaava, jossa merialuetta käsitellään omana kokonaisuutenaan, ja jossa suunnittelun lähtökohtana ovat olleet erityisesti vedenalaista luontoa, luonnonvaroja ja kulttuuriperintöä koskevat selvitykset ja tutkimustiedot. Kaavassa käsitellään myös puolustusvoimilta vapautuvien saarten tulevia käyttömahdollisuuksia. Merialueella on sovitettu yhteen mm. vedenalaisen luonnon
monimuotoisuuden vaaliminen, luontomatkailun kehittämismahdollisuudet sekä luonnonvarojen kestävä
käyttö.
Maakuntakaava on laadittu tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien, asiantuntijoiden ja tutkimuslaitosten kanssa.
Kymenlaakson Liitto kiittää kaikkia maakuntakaavan laadintaprosessiin osallistuneita henkilöitä ja tahoja.
KYMENLAAKSON LIITTO
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JOHDANTO
Laadittava maakuntakaava on nimeltään Kymenlaakson maakuntakaava, kauppa ja merialue. Maakuntakaavan muutos koskee vaihemaakuntakaavoja Kymenlaakson maakuntakaava, taajamat ja niiden ympäristöt ja Kymenlaakson maakuntakaava, maaseutu ja luonto.
Kaava-alue on Kymenlaakson maakunta, johon kuuluu seitsemän kuntaa: Hamina, Iitti, Kotka, Kouvola,
Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti.
Kymenlaakso on aluerakenteeltaan tiivis maakunta. Etäisyydet maakuntakeskuksiin, Kotkaan ja Kouvolaan
ovat hyvät lähes koko maakunnan alueelta. Kuntakeskukset ja kuntien alakeskukset ovat palvelurakenteeltaan monipuolisia. Työssäkäynti- ja palveluetäisyydet ovat kohtuullisia. Myös vapaa-ajan alueet, PohjoisKymenlaakson järvi- ja metsäalueet sekä Etelä-Kymenlaakson saaristo ja merialue, ovat helposti useimpien
ulottuvilla.
Rakennemuutos on muokkaamassa työvoimavaltaisen suurteollisuuden ja satamien hallitsemaa elinkeinomaisemaa kohti pien- ja keskisuuren teollisuuden yksiköitä, monipuolisia palvelukeskittymiä ja Venäjän
rajan ja kasvavan matkailun edellyttämiä yksiköitä ja rakenteita.
Asumiselle ja elinkeinotoiminnalle kohtuulliset etäisyydet tarjoavat monipuolisia sijoittumismahdollisuuksia
kaupunkitaajamista maaseudun kyliin.
Laadittava kaava on vaihemaakuntakaava. Tässä maakuntakaavassa käsitellään maakunnan vähittäiskaupan
suuryksiköiden mitoitus ja osoitetaan suuryksiköiden sijoittuminen. Maakuntakaavassa tarkastellaan merialueen maankäytön suunnittelun nykytila ja osoitetaan valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävät
merialueen suunnittelukokonaisuudet. Puolustusvoimien rakennemuutoksen myötä Kymenlaakson merialueella vapautuu saaria muuhun käyttöön. Maakuntakaavassa tarkastellaan saarten jatkokäyttömahdollisuudet.
Maakuntakaavassa kiinnitetään erityistä huomiota vedenalaisen luonnon monimuotoisuuden vaalimiseen,
luontomatkailun kehittämismahdollisuuksiin sekä luonnonvarojen kestävän käyttöön merialueella. Tavoitteena on ekosysteemipalvelujen vaaliminen ja kestävää hyödyntäminen Kymenlaakson meri ja rannikkovyöhykkeellä. Liikennekysymysten osalta tarkastellaan valtateiden 12 ja 6 uusien palvelutasovaihtoehtojen
mukaiset linjaukset liittymäjärjestelyineen. Ylimaakunnallisten reittien verkosto täydennetään käsittämään
koko maakunnan.
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. Kymenlaakson Energiamaakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 11.6.2013 ja alistettu Ympäristöministeriön vahvistettavaksi. Maakuntakaavatilanne on
esitetty oheisessa kuvassa.
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Maakuntakaavan laatiminen käynnistyi 14.5.2012. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä
31.10.-31.11.2012. Kaavaluonnos valmisteltiin laajassa yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Kaavan aihepiiriä ja tavoitteita käsiteltiin työpajassa ja työryhmissä. Kaavaluonnos oli yleisesti nähtävillä 15.4. – 17.5.2013
ja siitä hankittiin kuntien, muiden viranomaisten ja yhteistyötahojen lausunnot.
Maakuntakaavassa käytettyjen kaupan termien määrittely
Vähittäiskaupan
Vähittäiskaupan suuryksikkö on määritelty maankäyttö- ja rakennuslaissa. Sen
suuryksikkö
mukaan vähittäiskaupan suuryksiköllä tarkoitetaan yli 2 000 kerrosneliömetrin
suuruista vähittäiskaupan myymälää.
Päivittäistavarakauppa Päivittäistavaroihin luetaan ruoka, juomat, teknokemian tuotteet, kodin paperit,
tupakkatuotteet, lehdet ja päivittäiskosmetiikka. Päivittäistavarakauppa on päivittäistavaroiden koko valikoimaa myyvä, pääasiassa itsepalveluperiaatteella toimiva myymälä.
Tilaa vaativa kauppa
Paljon tilaa vaativaan kauppaan, eli tiva-kauppaan, kuuluvat autokauppa, vene(tiva)
kauppa, huonekalukauppa, kodintekniikkakauppa, rauta- ja rakennustarvikekauppa sekä maatalous- ja puutarha-alan kauppa.
Erikoiskauppa
Erikoiskaupalla tarkoitetaan muotikauppaa, lahjatavarakauppaa, urheilu- ja sisustuskauppaa, kirja- ja paperikauppaa, foto- ja optisen alan kauppaa, kultakauppaa,
matkapuhelinliikkeitä, lelukauppaa yms.
lähteet: Ympäristöministeriö, Päivittäistavarakaupan yhdistys, Santasalo Ky
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1
SELVITYS ALUEEN OLOISTA, YMPÄRISTÖOMINAISUUKSISTA JA NIISSÄ TAPAHTUNEISTA MUUTOKSISTA
1.1.

Kymenlaakso

Kymenlaakso sijaitsee Etelä-Suomen kehityskäytävällä Helsingin ja Pietarin metropolialueiden välittömässä
vaikutuspiirissä. Kymenlaakson maakunnassa on seitsemän kuntaa: Hamina, Iitti, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti. Maakunta on alueeltaan kompakti. Maapinta-alaa on 5 106 km2 ja vesipinta-alaa 486
km2, yhteensä 5 588 km2. Etäisyydet maakunnan eri osista keskuksiin ovat kohtuullisen lyhyet. Kymenlaakson saavutettavuus muilta alueilta on myös hyvä. Matkaa Kymenlaakson pääkeskuksista Kouvolasta ja Kotkasta Helsinkiin on noin 130 km ja Pietariin noin 280 km.
Kymenlaakso on Suomen tiheimmin asuttuja alueita. Kulttuurihistoriallisesti rikas ja luonnonoloiltaan monipuolinen Kymenlaakso on kuin Suomi pienoiskoossa. Etelä-Kymenlaakson meri- rannikko- ja saaristoalueet muuttuvat pohjoisen suuntaan kuljettaessa Keski-Kymenlaakson viljelyaukeiksi ja Pohjois-Kymenlaakson
järvi- ja erämaa-alueeksi. Kymijoki halkoo maakuntaa pohjoisesta etelään ja Salpausselkä lännestä itään.
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.
Kauppa
Maankäyttö- ja rakennuslain muutokset, venäläisten lisääntynyt ostosmatkailu ja kaupan rakenteen muuttuminen ovat aiheuttaneet tarpeen tarkastella Kymenlaakson kauppaa maakuntakaavatasolla. Viimeisen 15
vuoden aikana vähittäiskaupan ostovoima on Suomessa kasvanut usean prosentin vuosivauhdilla. Kymenlaaksossa vähittäiskaupan myynti on kasvanut 2000-luvulla hieman hitaammin kuin Suomessa keskimäärin.
Myös liikevaihdon taso asukasta kohden laskettuna on Kymenlaaksossa alhaisempi kuin keskimäärin Suomessa.
Metsäteollisuuden rakennemuutoksen myötä on Kymenlaaksosta poistunut tuhansia työpaikkoja viime
vuosien aikana. Rakennemuutoksen myötä maakunnan tuotantorakennetta tulee monipuolistaa. Matkailu-,
palvelu- ja kaupan alojen kasvupotentiaali onkin maakunnassa erittäin korkea.
Kymenlaaksossa sijaitsee Suomen vilkkain maaraja-asema Vaalimaalla. Rajan ylittävä venäläisten matkailijoiden määrä on ollut jatkuvassa nousussa ja nousun ennustetaan jatkuvan kiihtyvällä vauhdilla. Vaalimaan
alueella on jo tehty ratkaisuja mm. kansainvälisen Casinon ja siihen liittyvän luksusluokan hotellin rakentamisesta sekä outlet-myymälästä. Vaikka Venäjälle ja erityisesti Pietariin on rantautunut kansainvälisiä
kauppaketjuja, on niiden valikoimissa eroja ja erityisesti luksustuotteet ovat Suomessa edullisempia kuin
Venäjällä. Tax free tekee ostoksista entistä edullisempia ja venäläiset luottavat suomalaisten kauppojen
laatuun. Tax Free-myynti on kasvanut Kymenlaakson kaupungeissa noin 25 % vuodesta 2011 vuoteen 2012.
Tulevaisuudessa venäläiset tulevat olemaan nykyistä huomattavasti merkittävämpi asiakaskunta Kymenlaaksossa.
Merialue
Merialue kattaa noin 25 % Kymenlaakson pinta-alasta (18 3215 ha). Meri on yksi Kymenlaakson keskeisistä
luontoelementeistä. Sen merkitys on sekä luonnon- ja kulttuuriperinnön vaalimisen että myös luonnonva-
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rojen- ja ekosysteemipalvelujen hyödyntämisen kannalta keskeinen. Merialue luo myös pohjan lukuisten
elinkeinojen kehittämiselle: HaminaKotka Satama Oy on Suomen suurin yleissatama niin vienniltään kuin
pinta-alaltaankin. Luontomatkailu kehittyy ja sen merkitys kasvaa. Merialue on yleisen virkistyksen ja lomaasumisen kannalta tärkeää ja se on Kymenlaakson alueidentiteetin keskeinen elementti.
Itäisen Suomenlahden alueella korostuvat ympäristöhaasteet, kuten rehevöitymisen ongelmat, merikuljetusten ympäristöriskit sekä pohjasedimenttien saasteet. Maakäytön suunnittelussa tulee myös vastata uusiin EU -tason ja kansallisen tason haasteisiin jotka liittyvät mm. meristrategiadirektiiviin, vesipuitedirektiiviin, meri- ja rannikkoaluesuunnittelutavoitteisiin yms. Ekosysteemilähestymistavalla pyritään yhtä aikaa
sekä ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti, että kulttuurisesti kestävään kehitykseen. Tämä edellyttää
kokonaisvaltaista ja ihmisen yhtenä ekosysteemien osana huomioivaa menettelytapaa.
Kymenlaakson merialuetta on käsitelty jo aiemmissa maakuntakaavoissa, mm. maaseutu- ja luonto maakuntakaavassa. Tieto Kymenlaakson edustan merialueen oloista ja kehittämisen haasteista on kuitenkin
kasvanut viime aikana merkittävästi. Ajankohtaisia suunnittelutarpeita liittyy mm. luontomatkailun kehittämiseen, luonnonsuojeluun, vedenalaisen luonnon monimuotoisuuden vaalimiseen, puolustusvoimien
maakäyttömuutoksiin sekä luonnonvarojen kestävän hyödyntämiseen.

1.2.

Kymenlaakson väestösuunnite

Kymenlaaksossa on asukkaita nykyään lähes 182 000. Tästä Kotkan - Haminan seudulla asuu noin 88 000 ja
Kouvolan seudulla 95 000. 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 2000–2012 ja väestöennuste 2015–2030
2000
2005
2010
2012
Hamina
21 847 21 957
21 400
21 526
Kotka
54 846 54 838
54 824
54 873
Miehikkälä
2 540
2 433
2 210
2 177
Pyhtää
5 253
5 138
5 355
5 377
Virolahti
3 904
3 614
3 516
3 487
Kotkan-Haminan seutu 88 390 87 980
87 305
87 440
Iitti
7 534
7 268
7 005
6 955
Kouvola
91 550 89 942
88 072
87 296
Kouvolan seutu
99 084 97 189
95 077
94 251
Kymenlaakso
187 474 185 169 182 382 181 691
Tilastokeskus
187 474 185 169 182 382 181 691

2015
21 893
55 734
2 152
5 423
3 499
88 700
7 150
89 150
96 300
185 000
180 138

2020
22 511
56 859
2 131
5 484
3 515
90 500
7 346
91 245
98 600
189 100
178 872

2025
23 162
58 044
2 111
5 550
3 533
92 400
7 543
93 357
100 900
193 300
177 979

2030
23 820
59 226
2 090
5 614
3 550
94 300
7 741
95 459
103 200
197 500
177 097

Lähde: Tilastokeskus, Kymenlaakson Liitto

Loma-asukkaiden määrän kehitystä on arvioitu maakuntakaavan kaupallisten palveluiden selvityksessä
(Kymenlaakson Kaupan rakenne ja mitoitus. Kymenlaakson Liitto 2013) lähinnä ulkomaakuntalaisten lomaasukkaiden 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 selvityk-
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seen 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 6 500 ulkomaakuntalaisten omistuksessa olevaa loma-asuntoa.
Loma-asuntojen ja loma-asukkaiden määrä (ulkomaakuntalaiset loma-asukkaat) 2005 ja 2011 sekä ennuste
vuodelle 2025
Loma-asunnot Loma-asunnot Loma-asukkaat Loma-asunnot Loma-asukkaat
2005
2011
2011
2025
2025
Hamina
519
540
2 160
570
2 280
Kotka
302
310
1 240
320
1 280
Miehikkälä
223
250
1 000
310
1 240
Pyhtää
673
740
2 960
870
3 480
Virolahti
490
500
2 000
500
2 000
Kotka-Haminan seutu
2 207
2 340
9 360
2 570
10 280
Iitti
1 438
1 510
6 040
1 630
6 520
Kouvola
2 523
2 590
10 360
2 800
11 200
Kouvolan seutu
3 961
4 100
16 400
4 430
17 720
Kymenlaakso
6 168
6 440
25 760
7 000
28 000
Lähde: Tuomas Santasalo Ky

Kesämökkibarometrin (Tilastokeskus/Työ- ja elinkeinoministeriö) mukaan pysyvästi kesämökkiä käyttää
keskimäärin neljä henkilöä. Näin ollen maakunnan ulkopuolisia loma-asukkaita on Kymenlaaksossa lähes 26
000. Vuonna 2025 loma-asukkaiden määrän arvioidaan olevan noin 28 000. Loma-asukkaat tuovat ostovoimaa maakuntaan ja lisäävät kaupan markkinoita.

1.3.

Kymenlaakson rakennemuutos

Kymenlaakso on 2000-luvulla elänyt suurta rakennemuutoksen aikaa. Maakunnan perinteisen päätoimialan
metsäteollisuuden työpaikat ovat vuodesta 2004 lähtien vähentyneet noin 3 000 työpaikalla. Metsäteollisuuden tuotantokapasiteetin leikkausten ja sen muille toimialoille kuten logistiikka-alalle aiheuttamien
kerrannaisvaikutusten vuoksi Kymenlaaksossa oli vuonna 2009 yli 4 000 työpaikkaa vähemmän kuin ennen
rakennemuutosaallon alkua. Aiemmilla vuosikymmenillä metsäteollisuuden rationalisointi merkitsi työntekijämäärän vähentämistä ja vanhimpien koneiden sulkemista. Samalla kuitenkin modernisoitiin uudempia
koneita ja tuotantomäärä kasvoi. 2000-luvulla on suljettu kokonaisia integraatteja ja tuotannon volyymia
leikattu pysyvästi.
Työvoiman määrä on Kymenlaaksossa vähentynyt. Työllisyysaste oli 65 % vuonna 2011. Pitkäaikaistyöttömien osuus oli selvästi maan keskiarvoa korkeampi (26 %). Meneillään olevan rakennemuutoksen vuoksi
arvonlisäyksen kasvu oli Kymenlaaksossa Etelä-Suomen maakunnista hitainta. Kasvusta vain n viisi prosenttia oli hintojen kohoamisen aiheuttamaa ja loppu 95 prosenttia tuotannon määrän kasvua. Voimakkaasta
rakennemuutoksesta huolimatta teollisuudella on edelleen merkittävä rooli maakunnan yritystoiminnassa.
Vienti koostuu lähes kokonaan teollisuustuotteista. Teollisuudessa ja kaupassa liikevaihto suhteessa arvonlisäykseen on huomattavasti suurempi kuin muilla aloilla, koska niiden liikevaihdosta suuri osuus koostuu
ostoista muilta yrityksiltä.
Työpaikat niin metsäteollisuudessa kuin muussakin teollisuudessa ovat vähentyneet merkittävästi. Metsäteollisuuden tuotantokapasiteetin leikkausten ja sen muille toimialoille kuten logistiikka-alalle aiheuttamien
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kerrannaisvaikutusten vuoksi Kymenlaaksossa oli vuonna 2010 noin 5 000 työpaikkaa vähemmän kuin ennen rakennemuutosaallon alkua. Teollisuuden työpaikkaosuus onkin viime vuosien aikana laskenut lähelle
koko maan tasoa. Metsäteollisuuden rakenteellisen muutoksen arvioidaan jatkuvan edelleen. Koko maan
työpaikkarakenteeseen verrattuna kuljetuksen ja liikenteen osuus on erittäin suuri. Liike-elämän palvelujen
osuus on sen sijaan Kymenlaaksossa huomattavasti pienempi kuin koko maassa. Myös kaupan ja majoitusja ravitsemisalan työpaikkaosuus on hieman alempi kuin koko maassa. Kymenlaaksossa yrittäjien osuus
työllisistä on pienempi kuin maassa keskimäärin ja kasvuyrityksiä vähän.
Vuonna 2000 Kymenlaakso oli vertailtaessa bruttokansatuotetta/ asukas Suomen maakunnista sijalla kaksi
ja vuonna 2010 tippunut sijalle 11. Työttömyysasteella mitattuna Kymenlaakso oli vuonna 2011 maakunnista sijalla 17. Kilpailukykyä vertailtaessa Kymenlaakso on tippunut sijalta kuusi sijalle 16 vuoden 1995 jälkeen. Kilpailukyvyn vertailussa huomioidaan bruttokansantuote ja sen muutos, työllisyys- ja työttömyysaste, väestönlisäys, muuttovoitto, kunnallisverojen ja –lainan määrä per asukas sekä asukkaiden koulutustaso.

45000

BKTA/ asukas maakunnittain
2000 - 2010

30000
2000
2005
2010
15000

1.4.

Kaupan rakenne ja kehitys

Kaupan markkinat muuttuvat jatkuvasti kulutuksen muutoksen myötä. Päivittäistavarakaupan kehityksessä
yleinen suuntaus on ollut myymäläverkon harveneminen. Myymäläverkon supistuminen on kuitenkin viime
vuosina hieman hidastunut varsinkin kaupunkiseuduilla. Pt-kaupan myynti painottuu isoihin yksiköihin hypermarketteihin ja suuriin supermarketteihin, joita myös aktiivisesti kehitetään. Toisaalta kaupparyhmillä
on myös ollut tavoitteena pienien yksiköiden kehittäminen asuinalueilla tai liikennepaikoilla. Valtakunnalliset trendit näkyvät myös Kymenlaaksossa.
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Erikoiskauppa on kasvanut päivittäistavarakauppaa nopeammin. Erityisesti kotiin ja vapaa-aikaan liittyvä
kauppa on ollut vahvassa kasvussa. Alalle on tullut uusia liiketyyppejä ja nykyiset toimijat ovat laajentaneet
tuotevalikoimiaan. Tilaa vaativan erikoiskaupan myymälät ovat kasvaneet sijoittuessaan keskustojen reunoille suuriin myymäläkeskittymiin, joita on rakentunut suurten kaupunkien lisäksi myös keskisuurten ja
pienten kaupunkikeskusten ohikulkuteiden varteen. Tilaa vaativaan kauppaan painottuvissa kauppakeskittymissä vetureina ovat huonekalu-, rauta-, kodintekniikka- ja puutarha-alan suuret ketjumyymälät.
Vähittäiskaupan alueellinen keskittyminen on yleisesti ottaen Suomessa ollut myös voimakasta. Kauppa
keskittyy kaupunki- ja kuntakeskustoihin, kauppakeskuksiin sekä keskustojen ulkopuolisiin kauppakeskittymiin. Erikoiskauppa hakeutuu lähelle toisiaan. Pienimmissä keskittymissä on tyypillisesti enää vain lähipalveluita. Monipuolisesti erikoiskauppaa on vain kaupunkien keskustoissa ja suurissa kaupan keskittymissä.
Kauppakeskusten suosio kauppapaikkoina on säilynyt vahvana ja trendi on jatkumassa. Kauppakeskuksista
on tullut moniala-keskuksia, joissa on kaupan ja kaupallisten palveluiden lisäksi myös julkisia palveluita sekä
viihde- ja vapaa-ajan palveluita. Esimerkiksi elokuvateatterit, keilahallit, kuntosalit ja kylpylät ovat sijoittuneet uusiin kauppakeskuksiin eli ne ovat siten yhä enemmän viihdekeskuksia.
Liikennemyymälät ovat vauhdittaneet osaltaan kaupan sijoittumista keskustojen ulkopuolelle. Liikennemyymälöihin hakeutuu varsinaisen huoltamotoiminnan lisäksi päivittäistavarakauppaa ja ravintolatoimintaa. Lisäksi suuremmilla liikennepaikoilla asemille keskittyy myös erikoiskauppaa. Liikennemyymälät sijoittuvat usein tilaa vaativan kaupan keskittymiin, ja näin niiden ympärille keskittyy usein myös muutakin kaupan toimintaa.
Vähittäiskaupan konseptit kehittyvät nopeasti. Yhtenä kilpailukeinona vähittäiskaupassa ovat entistä laajemmat tuotevalikoimat ja perinteisten toimialojen rajat hämärtyvät. Tämä merkitsee yhä suurempia myymäläkokoja, jotta valikoimien kasvattaminen on mahdollista. Toisaalta kuluttajatuotteiden monimutkaistuminen, teknistyminen ja kuluttajien vaatimusten kasvu tarkoittaa yhä erikoistuneempia myymälöitä. Nämä erikoismyymälät ovat usein hyvin pieniä, mutta tarjoavat hyvin syvän ja laajan tuotevalikoiman tietyssä
tuotesegmentissä ja samalla toimialan asiantuntemusta.
Uusissa kaupan muodoissa vahvistuvat elämykselliset piirteet. Tulevaisuuden kaupassa tai kauppakeskuksessa tavataan ystäviä ja vietetään vapaa-aikaa koko perheen voimin. Tavaran ostaminen on vain osa elämystä, joka sisältyy erilaisten palveluiden sarjaan. Kaupassa/kauppakeskuksessa vietetään esimerkiksi lastenjuhlia. Slow-shopping ilmiö rantautuu muiden slow-ilmiöiden ohella myös kauppaan. Ostamiseen liittyvä
tehokkuusajattelu tällöin vähenee ja siihen sekoittuu muita toimintoja.
Palveluiden kasvu näkyy myös vähittäiskaupassa. Tuotteiden ohelle vähittäiskauppaan ovat tulleet palvelut.
Erikoiskaupoissa tarjotaan räätälöityjä tuotteita tai tuotteiden rinnalla toimialaan liittyvää palvelua. Huonekalukaupasta saa nykyään jo sisustussuunnittelua, puutarhakaupasta puutarhasuunnittelua ja rautakauppa
tarjoaa asennuspalvelua. Syntyy myös myymälöiden ja palvelujen yhdistelmiä.
(Kymenlaakson liitto & Tuomas Santasalo KY 2013. Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus.)

Myynti, toimipaikat ja ostovoima Kymenlaaksossa
Vuonna 2010 Kymenlaaksossa oli yhteensä 862 vähittäiskaupan toimipaikkaa ja näillä myyntiä yli 1,2 miljardia euroa. Myynti ja toimipaikkamäärä jakautuvat kohtalaisen tasan Kotkan-Haminan seudun ja Kouvolan
seudun kesken. Kuntavertailussa myyntiä on eniten Kouvolassa ja Kotkassa. Hamina on myynniltään keskisuuri kunta. Miehikkälässä ja Pyhtäällä vähittäiskaupan toiminta on varsin suppeaa ja painottuu volyymiltaan päivittäistavarakauppaan.
Verrattaessa vähittäiskaupan toimipaikkamäärää sekä myyntiä Kymenlaakson kunnissa asukasmäärään
havaitaan, että Kotkassa on kaupan toimintaa suhteessa enemmän kuin asukasosuus. Myös Virolahden
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myyntiosuus ylittää asukasosuuden. Kouvolan kaupungissa tarjonta on kaupungin asukasmäärän nähden
tasapainossa. Muissa kunnissa toiminta jää suppeammaksi kuin mitä asukasmäärä edellyttäisi, jos kauppa
jakautuisi Kymenlaakson alueelle tasaisesti.
Vähittäiskaupan toimipaikat ja myynti Kymenlaaksossa vuonna 2010
Kotkan-Haminan seutu
Kouvolan seutu
Kymenlaakso
Toimipaikat Myynti
Toimipaikat Myynti
Toimipaikat Myynti
milj. €
milj. €
milj. €
Päivittäistavarakauppa, Alkot, kioskit
103
205
117
246
220
450
Tavaratalokauppa
12
159
11
147
23
306
Tilaa vaativa kauppa
72
113
62
93
134
206
Muu erikoiskauppa
238
130
247
151
485
281
Erikoskauppa yhteensä
310
243
309
244
619
487
Vähittäiskauppa yhteensä
425
607
437
636
862
1 244
Osuus Kymenlaakson tarjonnasta
49 %
49 %
51 %
51 %
100 %
100 %
Osuus väestöstä
48 %
52 %
100 %
Lähde: Tilastokeskus

Vuonna 2011 Kymenlaaksossa oli vähittäiskauppaan kohdistuvaa ostovoimaa yli 1,3 miljardia euroa. Lisäksi
alueella lasketaan olevan autokauppaa sekä ravintolatoimintaan kohdistuvaa ostovoimaa yhteensä lähes
800 miljoonaa euroa. Yhteensä maakunnassa on vähittäiskauppaan, autokauppaan ja ravintolatoimintaan
kohdistuvaa ostovoimaa 2,1 miljardia euroa.
Vähittäiskauppaan kohdistuva ostovoima Kymenlaaksossa 2011
Kotkan-Haminan
Kouvolan
milj. euroa
seutu
seutu
Päivittäistavarakauppa, Alko
285
308
Tilaa vaativa kauppa
135
146
Muu erikoiskauppa
225
243
Erikoiskauppa yhteensä
360
389
Vähittäiskauppa yhteensä
646
697
Autokauppa ja huoltamot
312
339
Ravintolat
60
64
Kauppa ja palvelut yhteensä
1 018
1 100

Kymenlaakso
yhteensä
593
281
468
749
1 342
651
124
2 118

lähde: Tilastokeskus

Päivittäistavarakauppoja on Kymenlaaksossa yhteensä 134. Kauppojen lukumäärä samoin kuin pinta-ala
painottuvat hieman enemmän Kouvolan seudulle kuin Kotkan-Haminan seudulle. Myös suhteutettuna asukasmäärään on Kouvolan seudulla laajempi tarjonta kuin Kotkan-Haminan seudulla. Myynti seuduilla on
asukasmäärän nähden kuitenkin tasainen. Näin ollen myyntiteho (€/m2) on Kotkan-Haminan seudulla korkeampi kuin Kouvolan seudulla.
Yleisesti päivittäistavarakaupan ostokset tehdään lähellä. Kymenlaaksossa on kuitenkin keskuksia, joissa pttarjonta ei ole riittävä, ja asiointia siirtyy monipuolisempiin keskuksiin. Asukasmäärän nähden myynti on
alhaisinta Miehikkälässä ja Pyhtäällä. Kotkassa ja Virolahdella myynti on vastaavasti keskimääräistä korkeampi. Virolahdella myyntiä lisäävät myös venäläiset asiakkaat.
Kouvolan seudulla päivittäistavarakaupan myynti painottuu asukasmäärään suhteutettuna selvästi merkittävimmin “vanhaan“ Kouvolaan. Muiden “vanhojen” kuntien sekä Iitin päivittäistavarakaupan myynti jää
vastaavasti keskimääräistä alhaisemmaksi. Tämä kertoo siitä, että Kouvolan suuret päivittäistavarakaupan
yksiköt vetävät asiakkaita koko seudulta.
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Kokonaisuudessaan Kymenlaaksossa on kaupallisten palveluiden liiketilaa noin 865 000 kerrosneliömetriä,
josta vähittäiskauppaa on autokauppa mukaan lukien lähes 590 000 kerrosneliömetriä. Kouvolan seudulla
liikepinta-alaa on noin 480 000 ja Kotkan-Haminan seudulla 380 000 kerrosneliömetriä. Pinta-alaltaan suurimmat kaupan keskittymät ovat Kouvolan kauppakeskusalue, Kouvolan keskusta sekä Kotkan keskusta
(Kotkansaari) ja Jumalniemi.
Kymenlaaksossa kaupan pinta-alasta on keskustatoimintojen alueille ja muille keskusta-alueille sijoittunut
yli puolet (55 %) ja vastaavasti alle puolet (45 %) on sijoittunut vähittäiskaupan suuryksikköalueille ja muille
kaupan alueille. Päivittäistavarakaupasta noin 75 % on sijoittunut keskustoihin, erikoiskaupasta lähes 60 %
ja palveluista noin 80 %. Tilaa vaativasta kaupasta on keskustoihin sijoittunut 20 %.
(Kymenlaakson liitto & Tuomas Santasalo KY 2013. Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus.)

Kaupan rakenne Kymenlaaksossa
Kaupan rakenne vaihtelee suuresti keskuksittain sekä myös keskusten ja keskustojen ulkopuolisten kaupan
alueiden välillä. Mitä suurempi ja monipuolisempi keskusta, sitä enemmän keskustan liikepinta-alasta on
erikoiskauppaa. Suurissa keskuksissa on yleensä tavarataloja ja hyvin paljon palveluita.
Merkittäviä erikoiskaupan keskuksia ovat Kymenlaaksossa Kouvolan ja Kotkan keskustat, jotka ovat myös
pinta-alaltaan suurimmat keskustat Kymenlaaksossa. Myös Haminassa erikoiskauppaa on varsin paljon.
Kuusankoski, Elimäki, Inkeroinen, Myllykoski, Kausala ja Karhula ovat erikoiskaupan tarjonnaltaan samaa
kokoluokkaa. Pienten keskusten kaupallinen tarjonta painottuu päivittäistavarakauppaan ja palveluihin.
Keskustojen ulkopuoliset kaupan alueet vaihtelevat pinta-alaltaan suuresti. Kouvolan seudulla on vain yksi
merkittävä kaupan alue keskustan ulkopuolella: Kauppakeskusalue, joka on kooltaan suurin kaupan keskittymä Kymenlaaksossa. Tämän ohella Kouvolan taajama-alueelle on sijoittunut hajanaisesti kauppaa. Länsikeskus on vastaavasti tiiviimpi kaupan alue Kuusankosken taajamarakenteen sisällä. Muut keskustojen ulkopuoliset kaupan alueet Kouvolan seudulla ovat hyvin pieniä.
Kotkan-Haminan seudulla merkittävin kauppapaikka keskustojen ulkopuolella on Jumalniemi. Seudulla on
kuitenkin myös muita merkittäviä kaupan alueita, näitä ovat mm. Sutela, Jylppy ja Keltakallio. Lisäksi Karhulan tuntumaan on molemmin puolin keskustaa sijoittunut hajanaisesti kauppaa. Haminan keskustan tuntumassa on myös kaupan keskittymiä sekä keskustan pohjoispuolella että länsipuolella (Itäväylän liikekeskus).
Muut keskittymät ovat kaupan pinta-alaltaan varsin pieniä.
Keskustojen ulkopuolisilla kaupan alueilla liikepinta-ala painottuu tilaa vaativaan kauppaan ja hypermarketja muuhun laajan tavaravalikoiman kauppaan. Erikoiskaupan tarjontaa on keskustojen ulkopuolisilla alueilla
yleensä varsin vähän, poikkeuksena Kouvolan kauppakeskusalue, jossa on erikoiskauppaa paljon. Myös
Jumalniemessä on erikoiskauppaa jonkin verran. Palveluita on keskustojen ulkopuolisilla kaupan alueilla
vähemmän kuin keskustoissa.
(Kymenlaakson liitto & Tuomas Santasalo KY 2013. Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus.)

Kaupan liikevaihdon kehitys
Viimeisen 15 vuoden aikana vähittäiskaupan ostovoima on Suomessa kasvanut usean prosentin vuosivauhdilla. Kehitys on ollut varsin eritasoista kaupan eri toimialoilla. Vuonna 2009 ostovoima ja vähittäiskaupan
myynti notkahtivat, mutta vuonna 2010 myynti kääntyi jälleen kasvuun.
Vähittäiskaupan myynti on Kymenlaaksossa kasvanut 2000-luvulla hieman hitaammin kuin Suomessa keskimäärin. Koko Kymenlaakson vähittäiskaupan ja autokaupan liikevaihto on kasvanut keskimäärin noin 3
%:n vuosivauhdilla, kun koko Suomessa toimialan kehitys on ollut keskimäärin 3,7 % vuositasolla. Vuoden
2009 taantuma pudotti hieman liikevaihdon tasaista kehitystä. Kymenlaaksossa pudotus oli suurempi kuin
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kaupassa keskimäärin. Kauppa Kymenlaaksossa myös kasvoi hieman keskimääräistä hitaammin vuonna
2010. Vuonna 2010 kaupan liikevaihto oli Kymenlaaksossa 36 % suurempaa kuin vuosituhannen vaihteessa.
Liikevaihdon kehitystä voidaan osittain selittää myös liikerakentamisen kehityksellä. Suomen kaikista liikerakennuksista lähes 20 % on rakennettu 2000-luvulla, mutta Kymenlaaksossa vain 14%. Tämä kertoo siitä,
että Kymenlaaksossa on rakennettu varsin vähän liiketilaa 2000-luvulla verrattuna liikerakentamiseen koko
Suomessa. Sen sijaan 1990-luvulla liikerakentaminen oli Kymenlaaksossa keskimääräistä vilkkaampaa.
(Kymenlaakson liitto & Tuomas Santasalo KY 2013. Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus.)

1.5.

Kymenlaakson merialue

Aluejako
Kymenlaakson edustan merialue voidaan jakaa seitsemään osa-alueeseen: Pyhtään rannikkoalue, Kotkan
rannikkoalue, Haminan rannikkoalue, Rankin eteläpuolinen saaristoalue, Tammion saaristoalue sekä Haapasaaren ulkomerialue.
Aluevedeksi kutsutaan rantavaltion rannikon edustalla olevaa vesialuetta, joka katsotaan valtion alueeseen
kuuluvaksi. Tämä alue kuuluu maakuntakaavan varsinaiseen suunnittelualueeseen. Talousvyöhyke muodostuu Suomen aluevesiin välittömästi liittyvästä merialueesta, jonka ulkorajoista on sovittu asianomaisten
valtioiden kanssa. Suomella on oikeus talousvyöhykealueen taloudelliseen hyödyntämiseen ja tutkimiseen.
Talousvyöhyke on Kymenlaakson edustalla kapea, muodostaen vain muuttaman kilometrin leveän kaistaleen. Suomen aluevesillä sekä sen ulkopuolisella talousvyöhykkeellä sijaitsee esimerkiksi Natura 2000ohjelmaan kuuluvia riutta-alueita.
Kymenlaakson kokonaispinta-ala on 7 456 km², josta merialueen pinta-ala 1 822 km². Maa pinta-ala on 5
148 km² ja sisävesien pinta-ala on 485 km². Meren syvyys vaihtelee vyöhykkeittäin. Merialueen syvin kohta
on Haapasaaren eteläpuolella (noin -70 m.).
Merialueen geologia ja geomorfologia
Suunnittelualueen kallioperä on rapakivigraniittia. Peruskallio on osin paljaana, osin vaihtelevien paksujen
maalajikerrosten peitossa. Merenpohjalle on tyypillistä runsas lohkareisuus. Selännemäiset moreenimuodostumat ja harjut muodostavat suunnittelualueella selväpiirteisiä geomorfologisia kokonaisuuksia. Suunnittelualueen merenalaiset harjut ovat todennäköisesti mantereella ja meren saarissa todettujen harjumuodostumien merenalaiset jatkeita.
Kymenlaakson edustan merenpohja voidaan jakaa yleispiirteisesti kolmeen geomorfologiseen osaalueeseen:
Pyhtään edustan merialue: runsaat harjumuodostumat, laajat moreeniselänteet
Kotkan edustan merialue: moreeni- ja harjuselänteet, kallioalueet
Haminan ja Virolahden edustan merialue: topografialtaan hyvin vaihtelevaa, kalliopaljastumia ja moreenimuodostumia, hiekka-alueita, mutta ei selkeitä harjumuodostumia
Ympäristön tila
Rehevöityminen on Itämeren suurimpia ongelmia. Viimeisen sadan vuoden aikana Itämeri on muuttunut
vähäravinteisesta, puhdasvetisestä merestä rehevöityneeksi meriympäristöksi. Itämeren syvänteiden ja
rannikkoalueiden hapettomuus on laajentunut rehevöitymisen seurauksena.
Kymenlaakson edustan merialueen merenpohjan kerrostumiin on sitoutunut runsaasti erilaisia haitallisia
aineita. Vaikka haitallisten aineiden kuormitus on laskenut viime vuosikymmeninä, ovat esimerkiksi kadmiumin ja elohopean pitoisuudet vieläkin suuria alueen merenpohjan pintasedimenteissä. Etenkin Kymijoen purkausalueilla elohopean pitoisuudet pintasedimentissä ovat paikoin hyvin korkeita.
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Suuri haaste Kymenlaakson edustalla on meriturvallisuus. Öljyonnettomuusriskeihin ja torjuntatyöhön liittyvä suunnittelu- ja tutkimustyö käynnistettiin Kymenlaaksossa 2000 luvulla. Kymenlaaksossa kartoitettiin
öljytorjunnan välivarastointipaikkoja, katastrofialtaiden sijoittumispaikkoja, kompostointialueita sekä kuljetuspisteitä. Hankkeiden avulla on myös tuotu tietoa mm. siitä, mitkä eläin ja kasvilajit ovat suurimmassa
vaarassa kärsiä onnettomuuden seurauksena ja missä nämä lajit elävät Suomenlahdella.
Kymenlaakson edustalla korostuu meriliikenteen melusaaste. Puolustusvoimien rakennemuutoksen takia
melusaastelähteet pienenevät paikallisesti. Kokonaisuudessaan meriliikenteen määrä ja sen meluvaikutus
kuitenkin kasvavat.
Luonnonsuojelu
Merialueen merkittävin suojelukohde on Itäisen Suomenlahden Kansallispuisto sekä ”Itäisen Suomenlahden saaristo ja vedet” nimisen Natura 2000- ohjelman kohde. Itäisen Suomenlahden saaristo ja vedet –
Natura 2000 ohjelman kohteen osuus Kymenlaakson merialueesta on yli 50 prosenttia. Kansallispuiston
alueet ulottuvat laajalle alueelle, 6,7 km². Vesialueita ei sisälly kansallispuistoon.
Valtioneuvosto on päättänyt 2012 laajentaa Suomen Natura 2000-verkostoa avomerelle sijoittuvilla suojelualueilla. Kymenlaakson alueet ovat Länsileton alue Kotkan ja Pyhtään edustalla sekä Luodematalat Pyhtään ja Loviisan edustalla. Päätöksellä suojellaan riuttoja ja hiekkasärkkiä myös talousvyöhykkeellä.
Merkittävän laajat Natura 2000 -ohjelman kohteet sijaitsevat meren sisälahdissa (Ahvenkoskenlahti: 446
ha, Heinlahti: 169 ha, Santaniemenselkä-Tyyslahti: 447 ha, Salminlahti: 114 ha, Kirkkojärvi: 249 ha, KirkonVilkkiläntura: 194 ha) Em. laajojen suojelualueiden kokonaispinta-ala on 1620 ha, eli noin 0,9 % merialueen
pinta-alasta.
Kymijoki on maamme merkittävimpiä lohijokia. Kymijoen kalataloudellinen kehittäminen on Kymenlaakson
vaelluskalakantojen kannalta keskeinen haaste.
Kulttuuriympäristö
Kymenlaakson saaristossa ja rannikolla on lukuisia valtakunnallisesti merkittäviä kulttuuriympäristön alueita. Arvokohteita on myös veden alla. Merenpohjassa on poikkeuksellisen paljon hylkyjä mikä kertoo mm.
Kymenlaakson merenkulun pitkästä historiasta sekä vanhoista meritaisteluista. Sotahistorialliset ympäristöt
kuten linnoitukset leimaavat kulttuuriympäristöä erityisesti Kotkan edustalla.
Kymenlaakson arvokkaat maisema-alueet ovat edustavimpia maaseudun kulttuurimaisemia, joiden arvo
perustuu sekä monimuotoiseen kulttuurivaikutteiseen maaseudun luontoon, että hoidettuun viljelymaisemaan ja perinteiseen rakennuskantaan. Saariston arvokkaat maisema-alueet ja saaristokylät kuten Kuorsalon-, Tammion-, Haapasaaren- ja Kaunissaaren saaristokyläympäristöt ovat maisema- ja rakennuskulttuurin
kannalta keskeisiä vetovoima-alueita. Niiden merkitys alueidentiteetin, virkistyksen ja matkailun kannalta
on erittäin suuri.
Loma-asutus ja vapaa-ajan vietto on vaikuttanut saariston ja rannikon kulttuuriympäristöön merkittävästi ja
kertoo sodanjälkeisestä kehityksestä ja saaristoelämän muutoksista.
Pyhtään saaristossa sijaitsee Struven kolmiomittausketju, joka otettiin UNESCOn maailmanperintöluetteloon vuonna 2005 tieteen ja tekniikan edustajana.
Vedenalainen luonto
Kymenlaakson edustan merialueen ominaispiirteitä ovat vähäsuolainen murtovesi, matala keskisyvyys sekä
vaihteleva topografia. Näistä tekijöistä johtuen vedenalainen luonto on pienpiirteisesti vaihteleva, vyöhykkeinen ja vähälajinen verrattuna valtameriin. Vedenalaisen lajiston ja luontotyyppien esiintymistä säätele-
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vät erityisesti suolapitoisuus, pohjan laatu, valon määrä ja laatu sekä ravinnepitoisuus. Kymenlaakson merialueella suolapitoisuus on erityisen alhainen, mistä syystä alueella esiintyy suhteellisen paljon makean veden lajistoa, kuten vesisammalia. Toisaalta alueelta puuttuu joitain mereisiä lajeja ja luontotyyppejä, kuten
sinisimpukkayhteisöt ja meriajokasniityt.
Merialuemaakuntakaavan laatimisen yhteydessä on kiinnitetty erityistä huomiota luontodirektiivin liitteessä 1 listattujen mereisten luontotyyppien, hiekkasärkkien (1110) ja riuttojen (1170) sekä ulkosaariston luotojen ja saarten (1620) ja harjusaarten (1610) vedenalaisten osien esiintymiseen Itäisen Suomenlahden
alueella.
Kaavaratkaisussa on hyödynnetty ajankohtaisia inventointi- ja tutkimushankkeiden tuloksia (VELMU projekti, FINMARINET hanke, TOPCONS hanke, OILECO hanke yms.) Maakuntakaavaa varten on laadittu erillinen
merialueselvitys.
Asutus ja maankäyttö
Saaristo on pääosin metsän peittämää. Paikoin on laajoja avokallioalueita ja niittymäisiä avoimia ympäristöjä. Asutus keskittyy merkittävässä määrin vain Kaunissaareen, Haapasaareen, Kuutsaloon ja Tammioon.
Saaristossa on vain muutamia vakituisia asukkaita. Saariston väestökehitys noudatteli viime vuosikymmeninä muun maaseudun laskevaa väestönkehitystä. Suojelualueiden ulkopuolella on runsaasti loma-asutusta.
Kymenlaakson rakennetun rannan osuus mannerrannoista ja yli 1 ha saarista on erittäin suuri (noin 50 %).
Valtaosa Kymenlaakson vapaista merenrannoista sijoittuu suojelualueelle.
Elinkeinotoiminta
Elinkeinotoiminta keskittyy rannikolle. Ylivoimaisesti merkittävin merialueeseen liittyvä taloustoimija ja
työllistäjä on HaminaKotkan satama. Puolustusvoimien työpaikkavähennykset koskevat ensisijaisesti Kirkonmaan ja Kotkan Rankin sekä Haapasaaren saaria. Puolustusvoimien vetäytyessä suuri osa saariston työpaikoista häviää ja saarten saavutettavuus heikkenee merkittävästi. Puolustusvoimien ja muut valtion työpaikkavähennykset saaristossa pyritään korvaamaan etsimällä yksityisen sektorin korvaavia työpaikkoja
mantereella.
Saaristossa on nykyään vain vähän työpaikkoja ja ne ovat useimmiten myös kausiluonteisia. Vastaavasti
myös Kymenlaakson saariston palveluverkko on heikko ja heikkenee entisestään puolustusvoimien vetäytyessä.
Luontomatkailu työllistää rannikolla ja saaristossa erityisesti kesäkuukausina, mutta sen volyymi on kokonaisuudessaan vaatimaton. Puolustusvoimilta vapautuvat saaret tuovat hyvän mahdollisuuden luontomatkailun kehittämiseksi. Luontomatkailun laajamittaisessa kehittämisessä suurin haaste on, että valtaosa merenrannoista suojelualueiden ulkopuolella on yksityisomistuksessa ja mökitetty. Maakuntakaavassa huomioidaan luontomatkailun tarpeet ja liitetään virkistys- ja ulkoilualueet tiivisti matkailun kehittämiseen. Suurin
osa maakuntakaavan virkistysalueista sijoittuu maakunnan vetovoimavyöhykkeille ja ylimaakunnallisten
virkistysreittien vaikutuspiiriin.
Ammattikalastajien määrä vähenee ja kalastuselinkeino, kuten kalankasvatus, työllistää vain paikallisesti.
Kymenlaakson kalankasvatuslaitokset sijaitsevat Pyhtään ja Virolahden edustalla.
Virkistys ja vapaa-aika
Kymenlaakson virkistysalueverkosto perustuu pääosin jo aiemmissa maakuntakaavoissa kehitettyyn virkistysaluejärjestelmään. Virkistys-, ulkoilu-ja retkeilyalueet muodostavat yhdessä maa- ja metsätalousalueiden
kanssa yhtenäisen viheralueiden verkoston, joka on kaikkien Kymenlaakson asukkaiden ja matkailijoiden
helposti saavutettavissa.
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Kymenlaakson virkistysalueyhdistys ry on perustettu 31.8.2010 Kymenlaakson Liiton aloitteesta. Virkistysalueyhdistys on kaikkien Kymenlaakson kuntien yhteenliittymä, jonka tarkoituksena on toteuttaa, turvata ja kehittää sekä maakunnan oman väestön että tänne suuntautuvien ihmisten virkistysmahdollisuuksia ja
vaalia maakunnan luonnon ja maiseman omaleimaisuutta.
Suojelualueet, kuten Itäisen Suomenlahden kansallispuisto, tukevat luontomatkailuelinkeinon kehittämistä
ja täydentävät merkittävästi virkistysalueverkostoa. Retkisatamat ja ylimaakunnalliset ulkoilureitit täydentävät virkistysalueverkostoa ja toimivat samalla luontomatkailun runkona. Ylimaakunnalliset reitit osoitetaan ”Ylimaakunnallinen ulkoilu- ja luontomatkailuhankeprojektin” mukaisesti.
Ilmastonmuutos
Ilmastomuutos vaikuttaa Kymenlaaksoon rannikko- ja merialueella monin tavoin. Pitkällä tähtäimellä arvioidaan, että merenpinta nousee tuntuvasti. Ennakoitiin liittyy kuitenkin paljon epävarmuutta. Yleisesti ennakoidaan 20-60 cm nousu, mutta pahimpien skenaarioiden mukaan merenpintaan voi nousta huomattavasti enemmän .Samalla arvioidaan, että Itämeren pintaveden lämpötila nousee 2 - 4 °C vuoteen 2100
mennessä ja että Itämeren jääpeite vähenne 50 -80 %. Ilmaston lämpenemisen on mallinnukseen perustuen ennustettu nostavan pintaveden lämpötilaa pidentäen kasvukautta ja voimistaen meren kerrostuneisuutta. Myös sadannan on ennustettu voimistuvan ilmaston lämpenemisen johdosta lisäten valuntaa ja
ravinteiden huuhtoutumista maalta. Yhdessä nämä tekijät voimistavat suurella todennäköisyydellä rehevöitymistä ja lisäävät merenpohjan hapenpuutetta.
Ilmastonmuutoksen myönteisiin vaikutuksiin voi laskea lämpötilan nousu kesän aikana, joka parantaisi
luontomatkailun toimintaedellytyksiä.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) ovat mm. arvioineet Suomen tulvariskit vesistöja meritulvien osalta. Maa- ja metsätalousministeriö on nimennyt alueet, joilla vesistöjen tai meren tulvimisesta aiheutuvia riskejä pidetään merkittävinä. Merkittäviä tulvariskialueita on yhteensä 21, joista 17 on
sisämaassa vesistöjen varrella ja neljä rannikolla. Kymenlaaksossa tulvariskialueita ovat Haminan ja Kotkan
rannikkoalue ja Kymijoen alaosa.
Tekninen huolto
Kymenlaakson merialueella ei kulje kansainvällisesti merkittäviä teknisen huollon linjoja, kuten sähkö- ja
datalinjoja tai kaasu- tai öljyputkia.
Olemassa oleva sähkö- ja vesihuoltoverkosto mahdollistaa merkittävää matkailun kehittämistoimintaa mm.
Kotkan edustalla. Puolustusvoiminen rakennemuutos tuo kuitenkin uusia haasteita erityisesti Haapasaaren
vesihuoltojärjestelmään. Rankin vesijohto tulee Kotkan Katariinasta Rankkiin, josta se jatkuu Vanhankylänmaan kautta Haapasaareen. Kirkonmaahan menee oma vesijohtolinja. Kirkonmaan jätevesihuolto tulee
uusittavaksi uuden käytön myötä. Teknisen huollon verkosto on esitetty oheisessa kuvassa.
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Liikenne
HaminaKotkan merisatama on Suomen suurin yleis-, kontti-, vienti- ja kauttakulkuliikenteen satama. Liikenteen määrät ovat pitkään olleet voimakkaassa kasvussa. Väyliä kehitetään, ruopataan ja ylläpidetään jatkuvasti. Satama-alueita laajennetaan.
Myös kansainvälinen laivaliikenne Kymenlaakson edustalla on ollut jatkuvassa kasvussa. Erityisesti öljykuljetukset Venäjältä maailmalle lisäävät ympäristö- ja liikenneturvallisuusriskejä. Öljykuljetusten arvioidaan
nousevan jopa 200 miljoonaan tonniin vuoteen 2015 mennessä. Suomenlahdella liikkuu päivittäin yli 20
tankkeria.
Kotkan-Pyhtään alueelle tulee uusi yhteysalus. Alus liikennöi tulevaisuudessa Kaunissaareen, Kirkonmaahan, Haapasaareen ja Kuutsaloon. Sen kotisatamaksi tulee todennäköisesti Kuusisen satama, joka tulevaisuudessa ei enää toimi sotilassatamana. Puolustusvoimien liikenne vähenee Kymenlaakson rannikolla erittäin voimakkaasti ja loppuu monin paikoin kokonaan.
Huviveneilyllä on pitkät perinteet Kymenlaaksossa. Huviveneily houkuttaa entistä enemmän venäläisiä
matkailijoita ja veneiden omistajia Kymenlaaksoon. Kymenlaakson rannikolle on viime vuosina rakennettu
mittavan laajoja veneiden säilytyshalleja ja kehitetty muita tukipalveluita.
Puolustusvoimien rakennemuutos merialueella
Puolustusvoimien rakennemuutos aiheuttaa merkittävää maankäytön muutosta Kymenlaakson saaristossa.
Mustamaan, Lopen ja Vanhankylänmaan saaret säilyvät puolustusvoimien käytössä.
Puolustusvoimat poistuu Rankin ja Kirkonmaan alueelta 2013-14 vaihteessa.
Monilla puolustusvoimien alueilla on suuri merkitys luonnonsuojeluun ja matkailun kehittämisen kannalta.

1.6.

Liikenne

Kymenlaakso sijaitsee EU:n ja Venäjän välisellä tärkeällä kehityskäytävällä kahden metropolin vaikutuspiirissä, minkä johdosta Kymenlaaksoon kohdistuu monia liikenteellisiä haasteita ja mahdollisuuksia. Kymenlaakson kautta kulkevat tie-, rautatie- ja meriyhteydet ovat osa kansainvälistä TEN-verkostoa ja palvelevat
siten laajasti Suomen vientiteollisuuden tarpeita. Kaakkois-Suomen rajanylityspaikat ovat Suomen ja Euroopan tehokkaimpia Venäjän rajaliikenteessä. Vaalimaan kansainvälinen rajanylityspaikka on Suomen ja
Venäjän välisen rajan vilkkain.
Valtatien 12 yhteysvälille Lahti – Kouvola laadittiin vuonna 2012 Liikennepoliittisen selonteon mukainen
revoluutiohenkinen pilottihanke yhteysvälin kehittämisestä. Valtatien yhteysväliä tarkasteltiin välillä vt 12/
vt 4 liittymä Joutjärvi, Lahti – vt 12/vt6 Keltin liittymä, Kouvola. Näkyvissä olevassa tulevaisuudessa ei ole
nähtävissä rahoitusmahdollisuuksia aiemmin laadittujen suunnitelmien toteuttamiseen. Tavoitteena on
ollut löytää yhteysvälille aiempia suunnitelmia kustannustehokkaampi ja käyttäjälähtöinen kehittämisratkaisu, joka parantaa riittävästi liikenteen toimivuutta ja turvallisuutta. Pilottihankkeessa merkittävänä lähtökohtana on ollut käyttäjälähtöisyys. Valtateiden 6 ja 12 liittymäjärjestelyistä ja niitä ympäröivästä maankäytöstä on laadittavana suunnitelmat. Samassa yhteydessä selvitetään myös mahdollista vahvistettua
maakuntakaavaa kustannustehokkaampaa ratkaisua.
Rataliikenteen osalta Kouvola on keskeinen solmukohta ja Kymenlaakson rataverkon liikennemäärät ovat
suuria. Kouvolassa yhdistyvät Savon rata, Karjalan rata, Kotkan rata sekä kansainvälinen rata Pietariin. Maakuntaa pohjois-etelä ja itä-länsisuunnassa halkovat rautatiet kuuluvat valtakunnalliseen runkorataverkkoon.
Teollisuus- ja satamaratoja lukuun ottamatta kaikki Kymenlaakson alueen radat ovat sähköistettyjä. Liikennöidyimmillä osuuksilla Kouvolasta Lahteen, Luumäelle ja Juurikorpeen rautatie on kaksiraiteinen, mikä
osaltaan parantaa liikenteen sujuvuutta. Kouvolan järjestelyratapiha on Kaakkois-Suomen rautatieliiken-
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teen keskus, jonka läpi kulkee vuosittain noin 23 tonnia tavaraa. Nopea Allegro-henkilöjuna aloitti liikennöinnin Helsinki-Pietari välillä joulukuussa 2010. Matka-aika Kouvolasta Pietariin on sen myötä nyt alle kaksi
ja puoli tuntia. Vuositasolla Kouvolasta lähtevien ja sinne saapuvien junamatkustajien määrä on 600 000,
läpi kulkevien huomattavasti suurempi.
Kymenlaaksossa ei ole kaupallista lentoliikennettä, mutta maakunnassa on kuitenkin viisi aktiivisesti toimivaa lentokenttää. Niistä suurin on Puolustusvoimien hallinnassa oleva Utin kenttä, jolla on sotilaskäytön
lisäksi myös siviili-ilmailua. Muita kenttiä ovat harrastusilmailijoiden käytössä olevat Kymin, Selänpään ja
Wredebyn kentät sekä ainoa täysin yksityinen kenttä Ummeljoella.

1.7.

Suunnittelu- ja kaavoitustilanne maakuntakaava-alueella

Kymenlaakson maakuntakaava, taajamat ja niiden ympäristöt
Ympäristöministeriö on päätöksillään 28.5.2008 ja 18.1.2010 vahvistanut kaavan.
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.
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.
Kymenlaakson Energiamaakuntakaava
Kymenlaakson Energiamaakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 11.6.2012 ja alistettu Ympäristöministeriön vahvistettavaksi.
Yleis- ja asemakaavatilanne
Pyhtään ja Ruotsinpyhtään kuntien yhteinen Ahvenkosken osayleiskaava on vahvistettu 30.5.2008.
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Hyväksyttyjen kuntakaavojen lukumäärä ja pinta-alat:
Ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertta / Kaavoituksen seurannan tilasto

Alueen
numero
75
142
285
286
489
624
935

Vuosi

2011

2011

2011

Indikaattori

Hyväksyttyjen yleiskaavojen
lukumäärätilanne [kpl]

Hyväksyttyjen
yleiskaavojen
lukumäärätilanne, oikeusvaikutteiset [kpl]

Hyväksyttyjen
yleiskaavojen
pintaalatilanne,
oikeusvaikutteiset [ha]

Alueen nimi
Hamina
Iitti
Kotka
Kouvola
Miehikkälä
Pyhtää
Virolahti

15
5
4
24
2
8
3

15
5
4
23
1
8
2

56 367
23 285
71 706
53 199
8497,38
34 813
27 751

2011

2011

Hyväksyttyjen
asemakaavojen pintaalatilanne
[ha]

Hyväksyttyjen rantaasemakaavojen lukumäärätilanne [kpl]

2011

4096
1015
5072
8567
128
117
245

5
1
0
27
0
2
4

113
1,5
0
495
0
6,5
49

Hyväksyttyjen rantaasemakaavojen pintaalatilanne
[ha]
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2
SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT, TAVOITTEET JA ESILLÄ OLLEET VAIHTOEHDOT
2.1.

Maankäyttö- ja rakennuslain 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.
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.
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.
Sisältövaatimuksissa mainitut seikat on selvitettävä ja otettava huomioon siinä määrin kuin
maakuntakaavan tehtävä yleispiirteisenä kaavana edellyttää.
MRL 71a §:ssa määritellään vähittäiskaupan suuryksikkö: ”Vähittäiskaupan suuryksiköllä tarkoitetaan tässä
laissa yli 2 000 kerrosneliömetrin suuruista vähittäiskaupan myymälää.”
MRL 71b §:ssa on määritelty ”Vähittäiskaupan suuryksiköitä koskevat erityiset sisältövaatimukset maakunta- ja yleiskaavalle: Osoitettaessa maakunta- ja yleiskaavassa vähittäiskaupan suuryksiköitä on sen lisäksi,
mitä maakunta- ja yleiskaavasta muutoin säädetään, katsottava, että: 1) suunnitellulla maankäytöllä ei ole
merkittäviä haitallisia vaikutuksia keskusta-alueiden kaupallisiin palveluihin ja hiiden kehittämiseen; 2) alueelle sijoittuvat palvelut ovat mahdollisuuksien mukaan saavutettavissa joukkoliikenteellä ja kevyellä liikenteellä; sekä 3) suunniteltu maankäyttö edistää sellaisen palveluverkon kehitystä, jossa asiointimatkojen
pituudet ovat kohtuulliset ja liikenteestä aiheutuvat haitalliset vaikutukset mahdollisimman vähäiset. Maakuntakaavassa tulee esittää merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksiköiden koon alaraja. Vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäismitoitus on osoitettava maakuntakaavassa riittävällä tarkkuudella.”
71c §:ssa ”Vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittuminen: Vähittäiskaupan suuryksiköiden ensisijainen sijaintipaikka on keskusta-alue, ellei muu sijainti kaupan laatu huomioon ottaen ole perusteltu. Merkitykseltään
seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön sijoittaminen maakuntakaavan keskustatoiminnoille tarkoitetun

22

alueen ulkopuolelle edellyttää, että vähittäiskaupan suuryksikön sijoituspaikaksi tarkoitettu alue on maakuntakaavassa erityisesti osoitettu tähän tarkoitukseen.”

2.2.

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden asettamat lähtökohdat

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
Valtioneuvoston päätöksessä tavoitteet on jaettu yleis- ja erityistavoitteisiin niiden alueidenkäyttöä ja
alueidenkäytön suunnittelua ohjaavien vaikutusten perusteella.
Tämän vaihemaakuntakaavan kannalta keskeisiä ovat kaupan osalta ennen muuta alue- ja
yhdyskuntarakenteeseen sekä yhteysverkostoihin liittyvät tavoitteet ja merilueen osalta kulttuuri- ja
luonnonperintöön sekä virkistyskäyttöön ja luonnonvaroihin liittyvät tavoitteet. Näitä ovat mm. seuraavat
yleis- ja erityistavoitteet (täydellinen luettelo
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=94400&lan=fi sekä selostuksen luku 8.) :
Toimiva aluerakenne, yleistavoitteita
• 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.
• Aluerakennetta kehitetään monikeskuksisena ja verkottuvana sekä hyviin liikenneyhteyksiin perustuvana kokonaisuutena. Toimivan aluerakenteen runkona kehitetään Helsingin seutua, maakuntakeskuksia sekä kaupunkiseutujen ja maaseudun keskusten muodostamaa verkostoa. Eteläisessä
Suomessa aluerakenne perustuu erityisesti Helsingin ja alueen muiden kaupunkikeskusten välisiin
raideliikenneyhteyksiin.
Erityistavoitteita
• Maakunnan suunnittelussa yhteistyössä maakuntien liittojen kesken on selvitettävä ne alue- ja yhdyskuntarakenteeseen ja muuhun alueidenkäyttöön liittyvät toimenpiteet, joilla edistetään ylimaakunnallisten kehittämisvyöhykkeiden muodostamista ja niiden kehittämisedellytyksiä. Maakunnan
suunnittelussa on esitettävä valtakunnallisesti tärkeät vyöhykkeet sekä kaupunki- ja taajamaverkostot ja niiden kehittämisperiaatteet.
• Maakunnan suunnittelussa on selvitettävä maaseudun alue- ja yhdyskuntarakenteen sekä kyläverkoston kehittämiseen liittyvät toimenpiteet, joilla edistetään olemassa olevien rakenteiden hyödyntämistä, palvelujen saatavuutta, maaseudun elinkeinotoiminnan monipuolistamista sekä ympäristöarvojen säilymistä.
• Maakunnan suunnittelussa on mahdollisuuksien mukaan selvitettävä ja edistettävä alueidenkäytön
järjestämistä raja-alueilla. Samalla tulee kiinnittää huomiota alue- ja yhdyskuntarakenteen toimivuuteen sekä elinkeinotoiminnan tarpeiden ja ympäristöarvojen yhteensovittamiseen.
• Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon maanpuolustuksen ja rajavalvonnan tarpeet
ja turvattava riittävät alueelliset edellytykset varuskunnille, ampuma- ja harjoitusalueille, varikkotoiminnalle sekä muille maanpuolustuksen ja rajavalvonnan toimintamahdollisuuksille. Samalla on
huomioitava muun yhdyskuntarakenteen, elinympäristön laadun ja ympäristöarvojen asettamat
vaatimukset.
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Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu, yleistavoitteita
• Alueidenkäytöllä edistetään yhdyskuntien ja elinympäristöjen ekologista, taloudellista, sosiaalista ja
kulttuurista kestävyyttä. Olemassa olevia yhdyskuntarakenteita hyödynnetään sekä eheytetään
kaupunkiseutuja ja taajamia. Taajamia eheytettäessä parannetaan elinympäristön laatua.
• Yhdyskuntarakennetta kehitetään siten, että palvelut ja työpaikat ovat hyvin eri väestöryhmien
saavutettavissa ja mahdollisuuksien mukaan asuinalueiden läheisyydessä siten, että henkilöautoliikenteen tarve on mahdollisimman vähäinen. Liikenneturvallisuutta sekä joukkoliikenteen, kävelyn
ja pyöräilyn edellytyksiä parannetaan.
• Alueidenkäytöllä edistetään elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä osoittamalla elinkeinotoiminnalle riittävästi sijoittumismahdollisuuksia olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta hyödyntäen. Runsaasti henkilöliikennettä aiheuttavat elinkeinoelämän toiminnot suunnataan olemassa olevan yhdyskuntarakenteen sisään tai muutoin hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärelle.
• Kaupunkiseutuja kehitetään tasapainoisina kokonaisuuksina siten, että tukeudutaan olemassa oleviin keskuksiin. Keskuksia ja erityisesti niiden keskusta-alueita kehitetään monipuolisina palvelujen,
asumisen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueina.
Erityistavoitteita
• Maakuntakaavoituksessa ja yleiskaavoituksessa tulee edistää yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja
esittää eheyttämiseen tarvittavat toimenpiteet. Erityisesti kaupunkiseuduilla on varmistettava henkilöautoliikenteen tarvetta vähentävä sekä joukkoliikennettä, kävelyä ja pyöräilyä edistävä liikennejärjestelmä. Kaupunkiseuduilla on myös varmistettava palvelujen saatavuutta edistävä keskusjärjestelmä ja palveluverkko sekä selvitettävä vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittuminen.
• Alueidenkäytön suunnittelussa uusia huomattavia asuin-, työpaikka- tai palvelutoimintojen alueita
ei tule sijoittaa irralleen olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta. Vähittäiskaupan suuryksiköt sijoitetaan tukemaan yhdyskuntarakennetta. Näistä tavoitteista voidaan poiketa, jos tarve- ja vaikutusselvityksiin perustuen pystytään osoittamaan, että alueen käyttöönotto on kestävän kehityksen
mukaista.
Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat, yleistavoitteita
• Alueidenkäytöllä edistetään kansallisen kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön sekä niiden alueellisesti vaihtelevan luonteen säilymistä.
• Alueidenkäytöllä edistetään elollisen ja elottoman luonnon kannalta arvokkaiden ja herkkien alueiden monimuotoisuuden säilymistä. Ekologisten yhteyksien säilymistä suojelualueiden sekä tarpeen
mukaan niiden ja muiden arvokkaiden luonnonalueiden välillä edistetään.
• Alueidenkäytöllä edistetään luonnon virkistyskäyttöä sekä luonto- ja kulttuurimatkailua parantamalla moninaiskäytön edellytyksiä. Suojelualueverkoston ja arvokkaiden maisema-alueiden ekologisesti kestävää hyödyntämistä edistetään virkistyskäytössä, matkailun tukialueina sekä niiden lähialueiden matkailun kehittämisessä suojelutavoitteita vaarantamatta. Alueidenkäytössä edistetään
kyseiseen tarkoitukseen osoitettujen hiljaisten alueiden säilymistä.
• Alueidenkäytöllä edistetään luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä siten, että turvataan luonnonvarojen saatavuus myös tuleville sukupolville. Alueidenkäytössä ja sen suunnittelussa otetaan
huomioon luonnonvarojen sijainti ja hyödyntämismahdollisuudet.
• Alueidenkäytössä edistetään vesien hyvän tilan saavuttamista ja ylläpitämistä.
Erityistavoitteita
• Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen ja
luonnonperinnön arvot säilyvät. Viranomaisten laatimat valtakunnalliset inventoinnit1 otetaan
huomioon alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtina. Maakuntakaavoituksessa on osoitettava valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt ja maisemat. Näillä alueilla alueidenkäytön on sovelluttava niiden historialliseen kehitykseen.
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Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto, yleistavoitteita
• Liikennejärjestelmiä suunnitellaan ja kehitetään kokonaisuuksina, jotka käsittävät eri liikennemuodot ja palvelevat sekä asutusta että elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Liikennejärjestelmä ja
alueidenkäyttö sovitetaan yhteen siten, että vähennetään henkilöautoliikenteen tarvetta ja parannetaan ympäristöä vähän kuormittavien liikennemuotojen käyttöedellytyksiä. Erityistä huomiota
kiinnitetään lisäksi liikenneturvallisuuden parantamiseen.
• Tarvittaviin liikenneyhteyksiin varaudutaan kehittämällä ensisijaisesti olemassa olevia pääliikenneyhteyksiä ja -verkostoja.

2.3.

Muut valtakunnalliset lähtökohdat

Kaavan aihepiirin kannalta keskeiset strategiset lähtökohdat:
Kauppa
Maakuntakaavoituksen merkitys vähittäiskaupan sijainnin ohjaamisen välineenä on korostunut viime vuosina mm. myymäläkoon kasvun sekä myymäläkeskittymien määrän lisääntymisen johdosta. Suurten myymälöiden ja myymäläkeskittymien vaikutukset ulottuvat usein laajalle alueelle. Seudullinen vaikuttavuus
merkitsee sitä, että sijoittumisratkaisut on tehtävä maakuntakaavassa: maakuntakaavatasolla suunnitellaan
maakunnallisen ja seudullisen palveluverkoston periaatteet sekä seudullisesti merkittävien vähittäiskaupan
suuryksiköiden sijoittuminen.
•
•
•
•
•
•
•
•

Kaupan sijainnin ohjauksen arviointityöryhmän raportti (Ympäristöministeriön raportteja 21/2009)
Paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppa (Ympäristöministeriön raportteja 16/2008)
Kauppa maakuntakaavoituksessa (Ympäristöministeriön raportteja 23/2007)
Kauppa kaavoituksessa (Ympäristöopas 115, Ympäristöministeriö 2004)
Katja Kontio, Tuomas Santasalo: Suositus paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan tulkinnasta
(Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000. Opas 2. Ympäristöministeriö 2000)
Suomen ja Venäjän välinen liikenne 2020 ja 2030, Ennuste talouden ja liikenteen kehityksestä (Liikenne ja viestintäministeriö 2012)
Kasvava rajaliikenteen hallinta (Sisäasianministeriö 2012)
Viisumivapauden vaikutukset, Kyselytutkimus Pietarissa, Moskovassa ja Leningradin alueella, väliraportti (TAK Oy 2013)

Merialue
Euroopan unionin Itämeren alueen strategia
Euroopan unionin Itämeren alueen strategia ja toimintasuunnitelma hyväksyttiin Eurooppa-neuvostossa
lokakuussa 2009. Kyseessä on unionin ensimmäinen sisäinen makroaluestrategia. Toimintasuunnitelmassa
on neljä toiminnallista pilaria Itämerelle alueena: kestävä ympäristöpolitiikka, taloudellisesti menestyvä
alue, kiinnostava ja hyvien yhteyksien varassa toimiva alue ja turvallinen alue. Strategiassa korostetaan
mm. meriympäristön suojeluun ja meriturvallisuuteen liittyviä tavoitteita.
Rannikkoaluesuunnittelu (Integrated Coastal Zone management, ICZM)
Vuodesta 1996 lähtien Euroopan komissio on voimakkaasti pyrkinyt edistämään rannikkoalueiden yhdennettyä suunnittelua (ICZM), jossa kaikki politiikan alat, sektorit ja eri tahojen intressit otetaan asianmukaisesti huomioon kestävän rannikkoalueiden kehityksen edistämiseksi. EU:n ICZM -suositus kehotti EU: n
rannikkoalueiden jäsenvaltioita kehittämään strategioita rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon
edistämiseksi. Suomen rannikkostrategia valmistui vuonna 2006 (Kestävästi rannikolla - Suomen rannikko-
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strategia). EU tasolla neuvotellaan parhaillaan rannikkoaluesuunnitteluun ja merialuesuunnitteluun liittyvistä direktiiveistä.
Merialuesuunnittelu (Maritime Spatial Management, MSP)
Merten aluesuunnittelu tarkoittaa merten kaiken inhimillisen käytön suunnittelua ja sääntelyä sekä niiden
ekosysteemien suojelua. Merten aluesuunnittelulla pyritään tasapainottamaan alakohtaisia intressejä kuten luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen sekä suojeluarvojen vaaliminen. Merialuesuunnittelun tavoitteena on, että päätöksenteko voidaan perustaa luotettavaan tietoon ja perusteelliseen merten tuntemukseen.
Meristrategiadirektiivi
EU:n meristrategiadirektiivin tavoite on Euroopan merien hyvä tila vuoteen 2020 mennessä. Direktiivi velvoittaa jäsenvaltiot laatimaan merialueilleen kansallisen meristrategian. Suomen meristrategia tulee kattamaan omaan talousvyöhykkeeseemme kuuluvat merialueet. Direktiivi tuli voimaan heinäkuussa 2008.
Meristrategia sisältää arvion meriympäristön tilasta, tilaa koskevat tavoitteet, tilaa kuvaavat mittarit ja tilan
seurannan. Jäsenvaltioiden on myös laadittava vuoteen 2016 mennessä toimenpideohjelma (merenhoitosuunnitelma) merialueen tilan parantamiseksi.
Ekosysteemilähestymistapa
Ekosysteemilähestymistapa on vuonna 1992 solmitun YK:n biodiversiteettisopimuksen toimeenpanon yhteydessä kehitetty strategia.
Ekosysteemilähestymistapa on yksi keskeinen lähtökohta merialuesuunnitelmia laadittaessa. Sen mukaan
merialueiden suunnittelun tulee perustua hyvään tietoon ekosysteemin toiminnasta ja nykytilasta, ekosysteemiin liittyvistä arvoista ja ekosysteemiin kohdistuvista uhkista sekä myös selkeästi määriteltyihin ekosysteemiä koskeviin hyvän tilan tavoitteisiin. Lähestymistavan tavoitteena on sekä ekosysteemin toimintakyvyn turvaaminen että ekosysteemin tuottamien palveluiden taloudellinen hyödyntäminen.
EU:n vesipolitiikan puitedirektiivi
Euroopan unionin vesipolitiikan puitedirektiivi (2000) yhtenäistää EU:n vesiensuojelua. Joulukuussa 2004
hyväksytty laki vesienhoidon järjestämisestä sekä kolme muuta lakimuutosta toteuttavat vesipuitedirektiivin Suomessa. Vesipuitedirektiivin tavoitteena on ehkäistä pinta- ja pohjavesien tilan heikkeneminen koko
Euroopan unionin alueella. Pintavesien hyvä tila ja pohjavesien hyvä määrällinen ja kemiallinen tila tulee
saavuttaa 15 vuoden kuluessa direktiivin voimaantulosta
Valtakunnalliset vedenalaisen luonnon inventoinnit
Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma (VELMU) kerää tietoa vedenalaisten
luontotyyppien, lajien ja niiden muodostamien yhteisöjen esiintymisestä Suomen merialueilla. Ohjelman
päätavoite on edistää Itämeren lajien ja merialueiden suojelua ja tukea meren ja sen luonnonvarojen kestävää käyttöä.
Suomi on sitoutunut noudattamaan useita kansallisia ja kansainvälisiä sopimuksia, jotka liittyvät merialueen
suojeluun ja kestävään suunnitteluun. Esimerkkeinä mainittakoon Suomen Itämeren suojeluohjelmaa
(2002) sekä HELCOM:n Itämeren suojelun toimintaohjelmaa (Baltic Sea Action Plan), joka hyväksyttiin marraskuussa 2007. Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO nimesi huhtikuussa 2004 Itämeren erityisen herkäksi merialueeksi (Particularly Sensitive Sea Area, PSSA).
Itämeren suojelukomissio (HELCOM) ja Itämeren maiden aluesuunnittelun yhteistyöjärjestelmä (VASAB)
ovat yhdessä hyväksyneet merialuesuunnittelun periaatteet. Periaatteet ovat keskeinen lähtökohta kehitettäessä merialueiden alueiden käyttöä koskevaa suunnittelua Suomessa ja muualla Itämeren piirissä. Periaatteet ovat monin osin sovellettavissa myös muuhun kuin merialueiden alueidenkäyttöä koskevaan suunnitteluun. Suunnitteluperiaatteisiin lasketaan: Hoidon ja käytön kestävä hallinta, Ekosysteemilähestymistapa, Pitkän aikavälin tarkastelu ja tavoitteet, Ennakointiperiaate, Osallistuminen ja läpinäkyvyys, Korkealaa-
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tuinen tieto- ja informaatiopohja, Rajat ylittävä yhteistyö, Meri- ja maa-alueiden integroitu alueellinen
suunnittelu, Eri alueiden ominaispiirteisiin ja olosuhteisiin sovitettu suunnittelu, Jatkuva suunnittelu.
Rajat ylittävä yhteistyö
Kymenlaakson merialueen suunnittelussa korostuu kansainvälisen yhteistyön tarve. Kaavan laadinnan aikana on tehty kansainvälistä yhteistyötä mm. kehittämis- ja tutkimushankkeiden yhteydessä. ENPI ohjelman
rahoittamassa TOPCONS -hankkeessa on kehitetty työkalua merialueiden kestävän käytön suunnitteluun.
Tavoitteena on luoda työkaluja, joiden avulla ennustetaan ja kartoitetaan herkkien ja monimuotoisten vedenalaismaisemien sijainnit ja suunnitellaan ekosysteemiperusteista vesialueiden hoitoa ja käyttöä yli rajojen.
Vuoropuhelua on kehitetty myös Leningrad Oblastin viranomaisten ja Viron aluesuunnitteluviranomaisten
kanssa.

2.4.

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.
Kaakkois-Suomen Venäjä – ohjelmaa ollaan valmistelemassa. Ohjelmassa on tarkoitus käsitellä mm. rajanylityspaikkojen infrastruktuuria ja muuta investointitoimintaa raja-alueilla, innovaatioympäristön kehittämistä, paikallisten ja valtiollisten viranomaisten yhteistyötä, elinkeinoelämän yhteyksiä ja yhteistyötä
luonnonvarojen kestävän käytön alalla. Kaakkois-Suomen kasvusopimuksen valmistelusta vastaavat keskuskaupungit. Sopimus toimii konkreettisena osana laaja-alaisempaa Venäjä-ohjelmaa. Kasvusopimuksen tähtäin on kaupunkiseutujen elinkeinopoliittisten tavoitteiden saavuttamisessa.
Kymenlaakson maakuntaohjelman 2014-2017, joka sisältää maakuntasuunnitelman, valmistelu on käynnistynyt. Maakuntaohjelman alustavia painopistealueita ovat Kasvua Tukholma-Pietari kehityskäytävältä,
Metsäteollisuuden uudistuminen, Puhdas energia ja ekologinen rakentaminen sekä Peliala. Maakuntakaavan tulee osoittaa ainakin seuraaville painopistealueita toteuttaville toiminnoille: logistiikka, matkailu, kaupalliset palvelut, tuulivoima.
Vuonna 2010 toimintansa aloittaneen Kymenlaakson virkistysalueyhdistyksen tavoitteita tuetaan maakuntakaavoituksen keinoin.
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Kymenlaakson luonnonvarastrategiassa on esitetty toimenpiteinä merihiekan noston ja luonnonarvojen
yhteensovitus maakuntakaavan reunaehdoilla sekä VELMU-projektin tulosten huomioon otto tulevissa
maakuntakaavaprosesseissa.
Kymenlaakson Ilmasto- ja energiastrategiassa asetetaan tavoitteita energiankulutuksen ja päästöjen vähentämisestä, liikenteestä aiheutuvan kuormituksen vähentämisestä, joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen
käytön edistämisestä, eheän yhdyskuntarakenteen luomisesta ja paikallisten tuotteiden ja palveluiden kehittämisestä sekä ekosysteemipalveluiden parantamisesta ja ilmastonmuutoksen huomioimisesta suunnittelussa.

2.5.

Maakuntakaavan tavoitteet

Maakäyttö- ja rakennuslain (MRL) vähittäiskaupan ohjausta koskenut lakimuutos tuli voimaan 15.4.2011.
Lakimuutoksessa vähittäiskauppaa koskevat muutokset on koottu omaan lukuunsa, MRL 9 a. Muutokseen
sisältyy uutena säännöksenä vähittäiskauppaa koskevat erityiset sisältövaatimukset, joita sovelletaan maakunta- ja yleiskaavoihin. Tähän säännökseen sisältyy myös maakuntakaavoitusta koskeva velvoite esittää
vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäismitoitus sekä määritellä seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön
koon alaraja. Tämän maakuntakaavan tavoitteena on vastata lain maakuntakaavoitukselle esittämiin uusiin
vaatimuksiin.
Maakuntakaavan tavoitteena on selvittää Kymenlaakson ostovoiman ja kaupan rakentamisen kehitys ja
suuntautuminen. Tämän perustella kaavan tavoitteena on löytää vastaus kaupan kehitykseen yhdyskuntarakenteellisesti kestävällä tavalla. Keskeinen osa ostovoiman kehityksen tarkastelua, maakunnan oman
väestön ja loma-asukkaiden lisäksi, on venäläisten matkailun ja ostosmatkailun kehityksen selvittäminen.
Venäläisten Suomen matkailu on paitsi maakunnallisesti myös kansallisesti merkittävä kasvupotentiaali
matkailu- ja kaupalliselle sektorille. Kaupallisen kysynnän lisääntyminen aiheuttaa paineita ja vaikutuksia
maankäytön suunnittelulle. Suurimpia vaikutukset ovat Kaakkois-Suomessa, jonne erityisesti venäläisten
ostosmatkailun suurin paine kohdistuu. Vaalimaa on Suomen vilkkaimmin liikennöity rajanylityspaikka Venäjän suuntaan, mikä aiheuttaa erityistä maankäytön suunnittelutarvetta koko maakunnassa.
Maakuntakaavan tavoite on vaalia ja turvata Kymenlaakson merialueen luonto- ja kulttuuriperintöä, varmistaa Kymenlaakson merialueen kestävää käyttöä ja samanaikaisesti turvata alueen kestävä taloudellinen
kasvu. Maakuntakaavatyössä noudatetaan Itämeren alueen ja EU-tason merialuesuunnittelun periaatteita
ja vastataan merialuesuunnittelun ajankohtaisiin kansainvälisiin haasteisiin järjestelmällisesti ja kokonaisvaltaisesti. Tavoitteena on, että Kymenlaakson maakunta toimii sekä kansallisessa että kansainvälisessä
mittakaavassa edelläkävijänä merialuesuunnittelussa ja luo tätä kautta vahvan pohjan maakunnan kestävälle kehittämiselle.

2.6.

Kaavassa esillä olleet vaihtoehdot

Kauppa
Kaavassa on tutkittu maakunnan kaupallisen nykytilan ja kasvuennusteiden kokonaisuus ja kartoitettu tältä
pohjalta maakuntakaavan muutos- ja täydennystarpeet. Ostovoiman kasvuun merkittävän osansa tuo venäläisten matkailun ja ostosmatkailun ennusteet. Maankäyttö- ja rakennuslain muutokset sekä maakuntaan
kohdistuvan ostovoiman kasvu edellyttää maakuntakaavaratkaisua kaupallisen mitoituksen ja sijoittumisen
osalta.
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Kaavassa selvitetyt kaupallinen kehitys ja ennusteet on tutkittu Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus –
selvityksessä. Omana erityisesti Kaakkois-Suomen erityispiirteenä on tutkittu venäläisten ostosmatkailua ja
rahankäyttöä. Selvityksessä on tutkittu vähittäiskaupan sijoittumisen kannalta potentiaaliset alueet ja niiden eri vaihtoehdot.
Vaihtoehtoisina ratkaisuina on tarkasteltu neljää eri kaupan painopisteen sijoittumisvaihtoehtoa. Vaihtoehdoissa kaupan määrällinen suuntautuminen on pyritty tekemään niin, että mitoituksella olisi mahdollisimman vähän haitallisia vaikutuksia nykyiseen palveluverkkoon kuitenkin niin, että maakunnan kaupalla on
mahdollisuuksia kehittyä. Vaihtoehtotarkastelut on tehty siten, venäläisten aiheuttama uusi liiketilan tarve
on suunnattu a. tasamallin mukaisesti eri kaupan alueille b. painotettu Summan aluetta c. painotettu Vaalimaan aluetta ja d. painotettu Jumalniemen aluetta. Kaikissa vaihtoehdoissa paikallisten asukkaiden liiketilan tarve on osoitettu sille alueelle, missä asukkaat asuvat. Keskustojen osalta kaupallista mitoitusta on
tarkasteltu kunnan oman asukaspohjan ostovoiman kasvun näkökulmasta sekä suurimmissa keskustoissa
on huomioitu myös venäläisten aiheuttamaa lisämitoitustarvetta.
Em. vaihtoehtojen lisäksi on tehty herkkyysanalyysit Liikenne- ja viestintäministeriön, Sisäasianministeriön
sekä Viisumivapausselvityksen raporttien pohjalta.
Kaavaratkaisu perustuu kaupan rakenneselvityksen analyysiin ja kaavatyön yhteydessä tehtyyn taajama- ja
kaupparakenteen suunnitteluun sekä maankäytön yhteensovittamiseen.
Merialue
Merialuesuunnittelu keskeisiä haasteita ovat eri käyttömuotojen yhteiskäytön tukeminen ja synergiaetujen
vahvistaminen, käyttömuotojen välisten ristiriitojen minimoimisen rinnalla useita erilaisia käyttömuotoja
yhdistävien näkökulmien kehittäminen ja soveltaminen.
Kymenlaakson edustan saaristossa tulee sovittaa yhteen luonto- ja kulttuuriarvojen vaaliminen sekä alueen
hyödyntäminen esimerkiksi luontomatkailussa. Merialueen osalta kaavassa on tutkittu tässä yhteydessä
mm. puolustusvoimilta vapautuvien saarten maankäyttövaihtoehdot. Vaihtoehtojen asettelun tavoite oli
löytää tasapaino maanpuolustuksen-, luonnonsuojelun- ja aluekehitystavoitteiden välissä.
Maakuntakaavassa on kiinnitetty erityistä huomiota vyöhyketarkasteluihin. Arvovyöhykkeiden vaihtoehdot
on tutkittu hyödyntämällä ajankohtaisia tutkimustietoja erityisen herkistä ja arvokkaista alueista ja kohteista Kymenlaakson merialueella. Keskeisimmät tietotarpeet liittyivät vedenalaiseen luontotietoon, jota tarvitaan vedenalaisen luonnon suojelun pohjaksi sekä eri käyttömuotoja koskevan suunnittelun ja päätöksenteon tueksi.
Kaavaratkaisujen suunnittelussa on jaettu merialueita geologisen- ja luonnon monimuotoisuuden kannalta
keskeisiin arvovyöhykkeisiin sekä sellaisiin alueisiin, jossa ekosysteemipalveluita on hyödynnettävissä kestävällä tavalla. Em. tarkastelun avulla on tutkittu mm. luonnonvarojen hyödyntämiseen liittyviä maankäyttövaihtoehdot ja rajoitukset (esim. luontomatkailun kehittämisvyöhykkeet, luonnon arvovyöhykkeet, vesiviljelyn kohteet).
Vedenalaisen luonnon vaalimisen osalta korostui suunnitteluratkaisujen vertailuissa riittävän suojelutason
turvaaminen vs. merialueen hyödyntäminen (esim. suojelu vs. merihiekan nosto, läjitys).
Maakuntakaavassa on tutkittu myös isojen matkailukeskusten sijaintiohjauksen vaihtoehdot sekä lomaasumisen ja virkistyksen sijaintiohjaus. Samalla on selvitetty saariston palveluverkoston kehittämisen nykytila ja kehittämisen vaihtoehdot.
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Tuulivoimatuotantoon liittyvät sijoitusvaihtoehdot on ratkaistu jo aiemmissa maakuntakaavoissa (erityisesti
Kymenlaakson energiamaakuntakaava). Tuulivoimaloiden osalta korostui suunnitteluratkaisujen vertailuissa
tuulivoimatuotanto merialueella vs. maisema- ja luonnonarvojen vaaliminen.
Vaihtoehtotarkasteluissa on lähtökohtaisesti huomioitu meri- ja rannikkoaluesuunnittelun ajankohtaiset
suunnitteluhaasteet ja kestävän suunnittelun tavoitteet (MSP, ICZM:n tavoitteiden edistäminen). Tavoitteena oli mm. avomeri-, saaristo-, rannikko- ja sisämaa-alueiden suunnittelun integrointi ja erilaisten merialueiden erityispiirteiden huomioon ottaminen.
Meriliikenneväylien ylläpitoon liittyvät läjitysalueet ja niiden sijaintiohjausvaihtoehdot on tutkittu kaavan
laadinnan aikana. Suunnittelun pohjana toimivat liikenneviraston läjitysalueaineisto. Läjitysalueisiin liittyvä
selvityspohja osoittautui riittämättömäksi. Oheisessa kuvassa esitetään, miten liikenneviraston esittämiä
läjityksen alueita on supistettu jo kaavaluonnoksen aikana. Läjitysalueita ei enää osoitettu lainkaan kaavan
ehdotusvaiheessa.
Maakuntakaavassa on esitetty sen sijan luonnon-, virkistyksen- ja kulttuuriympäristön arvokohteita, joihin
läjitystoimenpiteitä ei tule sijoittaa. Tältä osin kaavaa vaikuttaa epäsuoraan mahdollisiin ruoppaus- ja läjityshankkeisiin (ns. ”ei alueita”). Suunnitteluprosessin aikana nousi esimerkiksi esiin, että läjitystoiminnan
vaikutukset kaloihin ja kalastukseen tulee selvittää tarkemmin.

Kymenlaakson alueella on muinaisjäännösrekisterin mukaan 103 vedenalaiskohdetta, joista vedenalaisia
muinaisjäännöksiä on 52 kohdetta. Ruotsinsalmen ensimmäinen ja toinen meritaistelu käytiin Ruotsin ja
Venäjän laivastojen välillä Kotkan edustalla vuosina 1789 ja 1790. Näistä jälkimmäinen on Itämeren alueella
suurin koskaan käyty meritaistelu, jossa upposi kymmeniä aluksia melko pienelle alueelle. Taisteluiden jäljiltä merenpohjassa olevista jäänteistä ei ole kattavaa tietoa, koska meritaisteluiden alueesta vain osa on
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kartoitettu viistokaikuluotaamalla 1990-luvulla ja kattava arkeologinen 2000-luvun tekniikan avulla tehty
vedenalaisinventointi puuttuu. Oheisessa kuvassa on esitetty pinkillä värillä Museoviraston nykyisellä tiedolla tehty rajaus Ruotsinsalmen meritaistelualueesta sekä maakuntakaavan yleispiirteistetty rajaus vihreällä. Tieto vedenalaisista arvokohteista lisääntyy koko ajan ja otettava huomioon, että kattavaa tietoa vedenalaisesta kulttuuriympäristöstä ei ole käytettävissä inventointien puuttuessa. Tästä syystä maakuntakaavan mittakaavassa ei ole mahdollista osoittaa vedenalaisia kulttuuriarvoja yksityiskohtaisesti. Maakuntakaavan rajaukseen on päädytty, koska tarkemmat tiedot voivat laajentaa maakuntakaavassa esitettävää
rajausta ja muinaismuistolain mukaan mahdolliset toimenpiteet tulee tehdä maakuntakaavaa tarkemman
ja ajankohtaisen tiedon perusteella.

Liikenne
Selvitykset valtateiden 6 ja 12 vaihtoehtoisista liittymäratkaisuista eivät ehdi riittävän pitkälle, jotta maakuntakaavaan voidaan osoittaa vahvistettua ratkaisua korvaava aluevaraus. Vahvistetussa maakuntakaavassa on valtatiet 6 ja 12 sekä niiden eritasoliittymä sekä koko laajan liittymäalueen kattava, myös nykyisen
liittymän, selvitysalue-merkintä, jolla osoitetaan alueet joiden maankäyttöä ei voida maakuntakaavassa
osoittaa ennen lisäselvitysten tekoa. Selvitysalueeseen liittyy suunnittelumääräys: "Ennen alueen yksityiskohtaisempaa maankäytön suunnittelua on selvitettävä tieliittymien vaihtoehtoisten sijaintien ja lukumäärien vaikutus alueen maankäytön mahdollisuuksiin." Kun nämä selvitykset ovat vielä keskeneräisiä, vahvistetun maakuntakaavan korvaavaa liittymäratkaisua ei voida osoittaa. Yksityiskohtaisempi suunnittelu tulee
tehdä vahvistelun liittymäratkaisun sekä selvitysalueen mukaisesti. Nämä mahdollistavat myös kaavaehdotuksessa esitetyn vaihtoehtoisen ratkaisun sekä siihen liittyvän yksityiskohtaisemman suunnittelun.
Maakuntakaavan luonnoksessa ja ehdotuksessa osoitettiin Kouvolan Suviojan-Keltin alueelle vaihtoehtoinen ratkaisu valtateiden 6 ja 12 liittymäratkaisusta, joka on esitetty oheisessa ylemmässä kuvassa. Alemmassa kuvassa on esitetty vahvistetun maakuntakaavan mukainen ratkaisu alueelle.
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3.1.

MAAKUNTAKAAVARATKAISUN SISÄLTÖ
Suunnitteluratkaisun yleiset perustelut

Kauppa
Yleistä
Maakuntakaavan osalta keskeisenä tehtävänä on tarkastella kaupan sijoittumiseen ja mitoitukseen liittyviä
maankäytöllisiä yhteensovittamisen tarpeita ja osoittaa siltä pohjalta maakunnan kaupallinen mitoitus ja
kaupalle soveltuvat alueet.
Vähittäiskaupan konseptit kehittyvät vauhdilla. Pääosa uusista konsepteista tulee ulkomailta ketjumyymälöiden mukana ja ne hakeutuvat keskustojen uudistuviin kauppapaikkoihin ja muille keskeisille paikoille.
Mutta myös suomalaiset yritykset kehittävät liiketoimintamuotojaan ja vastaavat kilpailuun. Nykyisen tyyppiset myymälät kuitenkin jatkavat toimintaansa uusien rinnalla omalla tavallaan kehittyen. Yhtenä kilpailukeinona vähittäiskaupassa ovat entistä laajemmat tuotevalikoimat. Perinteisten toimialojen rajat hämärtyvät. Tuotevalikoimien laajennus yli toimialarajojen kasvaa. Tämä merkitsee yhä suurempia myymäläkokoja,
jotta valikoimien kasvattaminen on mahdollista. Ketjujen suurmyymälöiden määrä kasvaa edelleen ja siksi
ne hakeutuvat valtateiden varsille autolla saavutettavissa oleviin liikepaikkoihin. Laajaan tuotevalikoimaan
panostavat tehokkaat halpahintamyymälät eli erikoistavaratalot. Nämä myymälät ovat hyvin kookkaita,
mutta pelkistetyn yksinkertaisia ja ne kilpailevat vahvasti hintamielikuvilla. Halpamyymälät ovat myös uhka
tietyille erikoiskaupan toiminnoille, koska ne panostavat selkeästi vapaa-ajan kauppaan (urheilu, kalastus,
kodin sisustus, rakentaminen), mikä kiristää kilpailua alan erikoisliikkeiden markkinoilla. Kuluttajatuotteiden
monimutkaistuminen, teknistyminen ja kuluttajien vaatimusten kasvu tarkoittaa toisaalta yhä erikoistuneempia myymälöitä. Nämä erikoismyymälät ovat usein hyvin pieniä, mutta tarjoavat hyvin syvän ja laajan tuotevalikoiman tietyssä tuotesegmentissä ja samalla toimialan asiantuntemusta. Näitä ovat mm. alan
harrastajien erikoisliikkeet, luksusmerkkikaupat ja tiettyyn tuotteeseen erikoistuneet päivittäistavarakaupat
kuten esimerkiksi kahvi- ja teemyymälät. Lähiruokaan erikoistuminen näkyy kaupassa ja ravintolatoiminnassa enenemässä määrin, ja myös muita lähituotteita myyviä liikkeitä kehittyy.
Uusissa kaupan muodoissa vahvistuvat elämykselliset piirteet. Tulevaisuuden kaupassa tai kauppakeskuksessa tavataan ystäviä ja vietetään vapaa-aikaa koko perheen voimin. Tavaran ostaminen on vain osa elämystä, joka sisältyy erilaisten palveluiden sarjaan. Kaupassa/kauppakeskuksessa vietetään esimerkiksi lastenjuhlia. Ostamiseen liittyvä tehokkuusajattelu vähenee ja siihen sekoittuu muita toimintoja. Lisäksi kauppa tuottaa muitakin elämyksiä ja räätälöi tuotteita kuluttajan tarpeen mukaan. Elämyskeitaat näkyvät jo
kauppakeskusten viihde- ja vapaa-ajan tarjonnan kasvuna. Palveluiden kasvu näkyy myös vähittäiskaupassa.
Tuotteiden ohelle vähittäiskauppaan ovat tulleet palvelut. Erikoiskaupoissa tarjotaan räätälöityjä tuotteita
tai tuotteiden rinnalla toimialaan liittyvää palvelua. Huonekalukaupasta saa nykyään jo sisustussuunnittelua, puutarhakaupasta puutarhasuunnittelua ja rautakauppa tarjoaa asennuspalvelua. Syntyy myös myymälöiden ja palvelujen yhdistelmiä. Kahvilassa voidaan myydä esimerkiksi lahjatavaroita, jäätelöbaarissa leikkikaluja tai keittiövälinekaupassa toimii kokkikoulu. Päivittäistavarakaupassa suurten myymälöiden kasvu
jatkuu osittain kasvavan tuotevalikoiman vuoksi. Pienemmissä kunnissa, jossa erikoiskaupan tarjonta on
suppeaa, päivittäistavarakaupan valikoimat kasvavat käyttötavaran suuntaan.
Kymenlaaksossa uusia liiketoimintamuotoja ja kaupan konsepteja syntyy todennäköisesti matkailun lähtökohdista. Venäläiset asiakkaat ovat merkittävä asiakasryhmä tulevaisuudessa ja uusia kauppatyyppejä ja
kauppakeskuksia kehitetään heitä palvelemaan. Lappeenrannan seudulla laajan valikoiman kalakauppa on
esimerkki venäläisiä palvelevasta kaupasta.
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Maakunnan asukkaat ja loma-asukkaat
Kaupan liiketilan ja ostovoiman kehitystä on selvitetty Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus selvityksessä. Selvityksessä on analysoitu kaupan toimipaikkojen, myynnin ja kaupallisen palveluverkon
kehitystä sekä maakunnan asukkaiden ja loma-asukkaiden ostovoiman kehitystä. Lisäksi on selvitetty venäläisten ostosmatkailijoiden määrää ja rahankäyttöä sekä matkailijamäärien kehitystä ja tulevaisuuden näkymiä. Tämän analyysin perusteella on laskettu kaupallisen liiketilan lisätarve maakunnassa ja seudullisesti
merkittävän vähittäiskaupan suuryksikön alarajat.
Kymenlaakson asukkaiden ostovoiman arvioidaan olevan vuonna 2025 n. 1,8 miljardia euroa, autokauppa ja
ravintolatoiminta huomioiden n, 2,8 miljardia euroa. Ostovoimasta noin puolet suuntautuu KotkanHaminan seudulle ja puolet Kouvolan seudulle. Ostovoiman kasvu perustuu Kymenlaakson väestöennusteeseen sekä kulutuksen kasvun ja rakenteen muutoksiin. Loma-asukkaiden vähittäiskauppaan kohdistuvan
ostovoimapotentiaalin arvioidaan olevan vuonna 2025 noin 26 miljoonaa euroa. Loma-asukkaiden ostovoimaan vaikuttaa loma-asuntojen kasvun määrä sekä myös jatkuvalla trendillä kasvava loma-asunnolla
vietetty aika ja sitä kautta mökkiseudulla käytetty rahamäärä.
Venäläiset matkailijat
Vaalimaan raja-asema on Suomen vilkkain rajanylityspaikka. Sen kautta kulkee nykytilanteessa vuosittain
3,5 miljoonaa matkustajaa. Venäläiset matkailijat käyttivät Kymenlaaksossa vuonna 2011 rahaa vähittäiskauppaan 38 miljoonaa euroa ja autokauppa ja ravintolat mukaan lukien 46 miljoonaa euroa (Tutkimus- ja
analysointikeskus TAK Oy 2012), kaiken kaikkiaan venäläisten ostovoima oli vuonna 2011 51 miljoonaa euroa. Tulevaisuudessa venäläiset ovat nykyistä merkittävämpi asiakasryhmä Kymenlaaksossa. Venäläisten
matkailijoiden määrä ja sitä kautta ostovoimapotentiaali on voimakkaassa kasvussa. Venäläiset matkailijat
käyttivät koko Suomessa vuonna 2012 1,2 miljardia euroa ostoksiin ja palveluihin.
Venäläisten matkailijoiden määrän kasvua tulevaisuudessa on selvitetty useissa eri selvityksissä. Tutkimus
ja analysointikeskus TAK Oy:n selvityksessä ”Venäläisten matkailu Kaakkois-Suomeen 2025” on venäläisten
matkailijoiden kehitysennusteita lähestytty neljän eri skenaarion kautta. Selvityksessä on tarkasteltu asiantuntijoiden näkemyksiä venäläisten Suomen matkailun kehitysnäkymistä ja Suomessa ja Venäjällä tehtyjä
haastatteluita venäläisten matkustushalukkuudesta ja -käyttäytymisestä sekä analysoitu matkojen määrän
kehitystä tilastollisesti. Tämän perusteella on laadittu neljä vaihtoehtoista skenaariota kasvuennusteesta
Kaakkois-Suomen raja-asemilla. Todennäköisimmäksi arvioidun skenaarion mukaan venäläiset tekisivät
vuonna 2025 Kymenlaaksoon n. 2,7 miljoonaa matkaa. Saman selvityksen mukaan jokainen matkailija käyttää tällä hetkellä ostoksiin n. 250 euroa matkallaan. Näin ollen TAK selvityksen mukaan olisi venäläisten
ostovoima vuonna 2025 Kymenlaaksossa 191 miljoonaa euroa, josta n. 147 miljoonaa kohdistuu tuoteostoihin.
Sisäasianministeriön (SM) ”Kasvavan rajaliikenteen hallinta” selvityksessä on myös laadittu neljä eri skenaariota rajaliikenteen kasvusta Venäjän rajalla. Selvityksen mukaan Vaalimaalla tehtiin vuonna 2011 31 %
kaikista itärajan rajanylityksistä. Mikäli oletetaan, että rajanylitysten osuus Vaalimaalla pysyy 31 %:ssa, todennäköisimmiksi todettujen skenaarioiden mukaan tehtäisiin Vaalimaalla vuonna 2025 9,3-18,9 miljoonaa
rajanylitystä. Yksi matka tuottaa kaksi rajanylitystä, joten matkoiksi muutettuna määrät ovat 4,65-9,45 miljoonaa matkaa. Näistä henkilöautojen osuus on selvityksen mukaan 3,63-7,37 miljoonaa autoa. Jos oletetaan, että jokaisessa henkilöautossa matkustaa yksi matkustaja, joka käyttää Kymenlaaksossa tuoteostoihin
250 euroa, saadaan venäläisten aiheuttamaksi ostovoimaksi 908-1 843 miljoonaa euroa.
Liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) laatiman ”Suomen ja Venäjän välinen liikenne 2020 ja 2030 –
Ennuste talouden ja liikenteen kehityksestä” lähtökohtana on Venäjän talouden skenaarioiden laatiminen ja
niiden pohjalta tehty tarkastelu talouden muutosten vaikutuksista Suomen ja Venäjän väliseen liikenteeseen. Selvityksen mukaan Suomen ja Venäjän välillä tehdään tieliikenteessä vuonna 2020 19,2 miljoonaa
henkilöliikenteen rajanylitystä ja vuonna 2030 24 miljoonaa henkilöliikenteen rajanylitystä. Lineaarisen
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kasvun mukaan tämä olisi vuonna 2025 21,6 miljoonaa rajanylitystä. Yksi matka tuottaa kaksi rajanylitystä,
joten matkamäärissä tämä olisi 10,8 maanteitse tehtävää henkilöliikenteen matkaa koko Suomessa. Näistä
Kaakkois-Suomen osuus on 80 % ja siitä Kymenlaakson osuus 40 %. Jos edelleen oletetaan, että jokainen
henkilö käyttää matkallaan Kymenlaaksossa tuoteostoihin 250 euroa, ostovoimaksi muutettuna matkamäärät tarkoittavat 864 miljoonan euron ostovoimaa vuodessa.
Etelä-Karjalan, Etelä-Savon ja Kymenlaakson liittojen, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja MaRan, VR:n ja
muiden matkailutoimijoiden toimeksiannosta Tutkimus- ja analysointikeskus TAK Oy on tutkinut mahdollisen viisumivapauden aiheuttamia vaikutuksia venäläisten matkustamiseen Suomen ja Venäjän välillä. Tutkimuksen väliraportin mukaan Pietarin, Leningradin ja Moskovan alueella asuvat venäläiset käyttäisivät
Suomessa 3,4-8,3 miljardia euroa vuodessa, mikäli viisumivapaus tulisi. Mikäli oletetaan, että tästä 80 %
kohdistuisi Kaakkois-Suomeen ja siitä 40 % Kymenlaaksoon, olisi Kymenlaaksoon kohdistuva ostovoima 1,12,7 miljardia euroa vuodessa.
Näiden yllä mainittujen selvitysten mukaiset venäläisten ostovoimakertymät on esitetty oheisessa kuvassa.
Kymenlaaksoon kaupan rakenne ja mitoitus –selvityksen mukaan maakuntaan suuntautuu TAK Oy:n lineaarisen kasvun mukainen ostovoiman kasvu sekä moottoritien valmistumisen ja tie- ja rajainfrastruktuurin
parannustoimien sekä kasinon, hotellin ja outlet –kaupan sekä muiden kauppojen valmistumisen aiheuttama kaupan ja muiden palvelujen hyvin merkittävä palvelutason nosto Vaalimaalle suuntaa venäläisten
ostovoimaa Kymenlaaksoon lineaarista tarkastelua paljon enemmin. Myös koko E18-käytävällä kaupalliset
palvelut sekä vapaa-ajan palvelut (esim Sirius Sport Resort, Talvimaa jne) suuntaa ostovoimaa Kymenlaaksoon. Em. perusteilla venäläisten Suomeen kohdistuvasta ostovoiman kasvusta on arvioitu Kymenlaaksoon
kohdistuvasta 25 prosenttia. Tällöin venäläisten Kymenlaaksoon kohdistama ostovoima on 477 miljoonaa
euroa vuodessa vuonna 2025.
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Venäläisten Kymenlaaksoon kohdistama ostovoimaennuste vuonna 2025 on siis Kaupan rakenne ja mitoitus-selvityksen mukaan 477 miljoonaa euroa. Maakuntakaavassa on tarkasteltu kaupan alueiden ja niille
kohdistuvien ostovoimapaineiden kokonaisuutta, venäläisten matkailijoiden määrän ennustamisen epävarmuutta sekä kaupan alueiden ja maakunnan yhdyskuntarakenteen välistä suhdetta. Tämän perusteella
käytetään maakuntakaavan mitoituksen perusteena venäläisen ostovoiman määränä 533 miljoonaa euroa,
joka on selvästi pienempi kuin edellä esitetyt LVM:n (859 milj. €), SM:n (908-1 843 milj. €) ja viisumivapaus
(1 100- 2 700 milj. €) –selvitysten osoittamat euromäärät. Näillä perusteilla nyt käsittelyssä olevan maakuntakaavan vähittäiskaupan suuryksiköiden rakenneratkaisun ja mitoituksen tulee mahdollistaa seuraavissa
vaihemaakuntakaavoissa selvästi suuremman mitoituksen toteuttamisen, jos ostovoiman kehitys on suurempi kuin nyt laadittu ostovoimaennuste vuodelle 2025. Venäläisten ostovoiman kehitystä ja –ennusteita
tulee seurata uusilla selvityksillä noin kahden vuoden välein.
Liikenteen simulointimalliin kuvatut liiketilan kasvuluvut on saatu Kymenlaakson kaupan palveluverkkoselvityksestä. Nykytilanteen lisäksi simulointimalleilla on ennustettu liikkumista neljän eri painotusvaihtoehdon mukaisessa ennustetilanteessa: Tasamalli, Haminan Summan painotusvaihtoehto, Virolahden Vaalimaan painotusvaihtoehto ja Kotkan Jumalniemenpainotusvaihtoehto. Kaikissa painotusvaihtoehdoissa liiketilan kokonaismitoitus on sama: Kotkan-Haminan seutu: Päivittäistavarakauppa +15 %, Tilaa vaativa
kauppa +70 %, Muu erikoiskauppa +74 %. Kouvolan seutu: Päivittäistavarakauppa +4 %, Tilaa vaativa kauppa +43 % ja Muu erikoiskauppa +15 %. Neljässä vertailtavassa mallissa eteläisen Kymenlaakson uuden liiketilan kasvua on painotettu niiden nimen mukaisesti eri keskuksiin. Päivittäistavarakaupan uusi liiketila on
jaettu keskuksittain enintään 1000 kerrosneliön yksiköihin. Tarjonta on sama kaikissa malleissa. Kymenlaakson asukasmäärä ja kotimaisten ostosmatkojen kokonaismäärä on säilytetty nykyisellään, jolloin painotusvaihtoehtojen analyysit ovat vertailukelpoisia nykytilanteen analyyseihin.
Vaikutukset käyntimääriin sekä käyntitehokkuuksiin: Kymenlaakson kaupan tarjonnan kokonaismäärä
kasvaa kaikissa malleissa seuraavasti: Päivittäistavarakauppa + 9 %, Tilaa vaativa kauppa + 56 %, Muu erikoiskauppa + 40 %, Kauppa yhteensä + 41 %.
Kymenlaakson ostoskäyntien kokonaismäärä kasvaa ennusteen mukaan seuraavasti: Päivittäistavaran ostoskäynnit +6 % (+2600 käyntiä/vrk), Tilaa vaativan kaupan ostoskäynnit +5 % (+200 käyntiä/vrk), Muun
erikoiskaupan ostoskäynnit +20 % (+3500 käyntiä/vrk), Ostoskäynnit yhteensä + 9 % (+6300 käyntiä/vrk).
Käyntien määrä kerrosalaa kohti laskee seuraavasti: Päivittäistavarakauppa - 3 %, Tilaa vaativa kauppa - 33
%, Muu erikoiskauppa - 14 % ja Kauppa yhteensä - 22 %.
Tasamallissa ostoskäynnit kasvavat eniten Vaalimaalla, Kouvolassa, Kotkassa ja Haminassa. Suhteellisesti
kasvu on suurinta Vaalimaalla ja Haminassa. Summan painotusvaihtoehdossa Haminan käyntimäärä kasvaa
noin 15 % Tasamalliin verrattuna, kun liiketilan kasvu Tasamalliin nähden on yli 70 %. Summan painotus
vähentää käyntejä eniten Kotkassa, jossa käyntimäärät jäisivät nykytasolle liiketilan kasvusta huolimatta.
Vaalimaan painotusvaihtoehdossa ostoskäynnit Vaalimaalla kasvavat noin 20 % Tasamalliin verrattuna, kun
liiketila kasvaa noin 60 %. Eniten Vaalimaan painottaminen vähentää käyntejä Kotkassa, jossa toisaalta
myös liiketilan kasvu puolittuu Tasamalliin verrattuna. Jumalniemen painotusvaihtoehdossa ostoskäynnit
Kotkassa kasvavat noin 10 % Tasamalliin verrattuna, kun liiketila kasvaa yli 50 % Tasamalliin nähden. Eniten
Jumalniemen painotus vaikuttaa Vaalimaan ostoskäynteihin, jotka laskevat Tasamalliin verrattuna noin 20
%. Käyntimäärien muutokset suhteessa liiketilan muutoksiin näyttävät olevan tutkituista vaihtoehdoista
parhaiten tasapainossa Tasamallissa, jossa siinäkin erikoiskaupan liiketilan kasvu on käyntimääriin nähden
runsasta erityisesti Summassa ja Jumalniemessä.
Kunnittaiset erot eri liikennemuotojen käytössä ja ostosmatkojen kilometrisuoritteessa ovat nykytilanteessa hyvin suuret. Kotkalaisten ostosmatkoilla syntyy selvästi vähiten autoliikennesuoritetta. Eri painotusvaihtoehtojen väliset erot kotimaisten ostosmatkojen kulkutapojen käytössä ja kilometrisuoritteessa ovat varsin
pieniä. Suurimmat erot kilometrisuoritteissa ja päästöissä syntyvät rajan ylittävän liikenteen osalta. Ennustetilanteessa noin 40 % ostosmatkojen autoliikenteen suoritteesta ja päästöistä syntyy rajan ylittävästä
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liikenteestä. Vaalimaan tarjonnan kehittäminen lyhentää selvästi rajan ylittävien ostosmatkojen keskipituutta. Kotimaisten ostosmatkojen henkilöautosuorite on puolestaan pienin Tasamallissa, jossa myös joukkoliikennettä käytetään hieman muita malleja enemmän. Vähiten kokonaisliikennesuoritetta ja päästöjä
syntyy Vaalimaan painotusvaihtoehdossa ja eniten Jumalniemen painotusvaihtoehdossa. Mallien välinen
ero on sekä kilometrisuoritteen että ostosmatkojen hiilidioksidipäästöjen osalta 6-7 %.
Ostosmatkojen kasvun tieverkkoa kuormittava vaikutus syntyy lähes kokonaan rajan ylittävän ostosliikenteen kasvusta. Eri painotusvaihtoehtojen väliset erot liikennekuormituksen kannalta ovat melko pienet.
Tieverkon osalta liikenne kasvaa kaikissa malleissa huomattavasti valtatiellä 7 (E18), jossa rajan ylittävän,
Kymenlaaksoon suuntautuvan ostosliikenteen kasvu on ennusteen mukaan keskimäärin 3 000-4 000 ajoneuvoa/vrk. Vilkkaimpina rajaliikenteen sesonkipäivinä liikennemäärien kasvu voi olla selvästi suurempi.
Vaikka kasvu on myös prosentuaalisesti suuri, ei se uhkaa kokonaan moottoritieksi parannettavan yhteyden
välityskykyä tai liikennöitävyyttä. Valtatien 7 liikennettä kasvattaa lisäksi esimerkiksi pääkaupunkiseudulle
suuntautuvan rajaliikenteen kasvu, mitä ei tässä yhteydessä ole arvioitu. Myös Kotkan ja Haminan katuverkolla liikenne voi kasvaa tuntuvasti. Tässä maakuntatason tarkastelussa katuverkon kapasiteetin riittävyyttä
ei ole kuitenkaan arvioitu. Valtatiellä 6 Kouvolasta itään ja valtatiellä 15 Kotkan ja Kouvolan välillä sekä ostosliikenne kasvaa ennusteen mukaan 1 000-1 500 autoa/vrk ja valtatiellä 26 Luumäen ja Summan välillä
noin 500 ajon/vrk. Näiden valtateiden liikennekuormitus kasvaa selvästi, mutta teiden välityskyky ei todennäköisesti ylity. Mikäli rajan ylittävä ostosliikenteen kasvu jää selvästi arvioidusta, jää myös tieverkon
kuormituksen kasvu selvästi arvioitua pienemmäksi. Joukkoliikenteen osalta merkittävin muutos on Kotkan
ja Haminan välisen matkustuksen vähentyminen.
Liikenne
Liikennepoliittisen selonteon valmistelun kokeiluhankkeena tutkittiin valtatien 12 Lahti-Kouvola välin palvelutasovaihtoehtoja. Liikenteen osalta maakuntakaavan tehtävänä on tarkastella näihin tiejärjestelyihin liittyviä maankäytöllisiä yhteensovittamisen tarpeita.
Merialue
Kymenlaakson yksi tärkeimmistä luonnonelementeistä on merialue. Merialueeseen kohdistuu muutospaineita ja se on erittäin merkittävä potentiaali maakunnan kehittämisessä. Merialuesuunnittelun osalta maakuntakaavan keskeisenä tehtävänä on tarkastella merialueen hyödyntämistä suhteessa arvokohteisiin. Vedenalaisia geologisen tai biologisen monimuotoisuuden kannalta arvokkaita kohteita ei ole aiemmin maakuntakaavatasolla tutkittu tai huomioitu kaavoituksessa. Tämän kaavan taustaselvitykseksi laaditussa Merialueselvityksessä on tarkasteltu merialueen eri tutkimus- ja inventointitietoja vedenalaisesta luonnosta,
luonnonvaroista ja kulttuuriperinnöstä sekä huomioitu matkailuun virkistykseen, liikenteeseen ja muuhun
alueiden käyttöön liittyviä näkökohtia.
Meriluonnon suojelemiseksi ja vaalimiseksi tarvitaan merialueiden käytön ja luonnonarvojen kestävä yhteensovittamista – merialuesuunnittelua. Merialuesuunnittelua on mahdotonta edistää ilman luotettavaa
tietoa meriluonnon monimuotoisuudesta. Maakuntakaavaratkaisuja tehtäessä on em. syystä tehty tiivistä
yhteistyötä tutkimus- asiantuntijaorganisaatioiden kanssa. Kaavan laadintaprosessiin on aktiivisesti osallistunut mm. Geologian tutkimuskeskus (GTK), Suomen ympäristökeskus (SYKE) sekä Åbo Akademi. Kaavan
laadinnassa on hyödynnetty myös ajankohtaisista tutkimushankkeista (esim. VELMU -hanke) ja kansainvälisistä yhteistyöhankkeista (esim. TOPCONS hanke).
Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma (VELMU) kerää tietoa vedenalaisten
luontotyyppien, lajien ja niiden muodostamien yhteisöjen esiintymisestä koko Suomen merialueilla. Ohjelman päätavoite on edistää Itämeren lajien ja merialueiden suojelua ja tukea meren ja sen luonnonvarojen
kestävää käyttöä. VELMUssa kartoitetaan sekä meriluonnon elottomia (geologisia ja fysikaalis-kemiallisia)
että elollisia ominaisuuksia (lajeja ja niiden muodostamia eliöyhteisöjä). Yhdessä ne muodostavat Itämerelle tyypillisiä, arvokkaita elinympäristöjä, luontotyyppejä ja vedenalaisia maisemakokonaisuuksia.
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TOPCONS on suomalais-venäläinen yhteishanke, jossa kehitetään uutta karttapohjaista työkalua merialueiden kestävän käytön suunnitteluun. Suunnittelutyökalun avulla ihmistoiminnot ja luontoarvot voidaan sovittaa yhteen. Tavoitteena on luoda työkaluja, joiden avulla ennustetaan ja kartoitetaan herkkien ja monimuotoisten vedenalaismaisemien sijainnit ja suunnitellaan ekosysteemiperusteista vesialueiden hoitoa ja
käyttöä.
Kaavan laadinnassa on pyritty löytämään lajistoltaan ja luontotyypeiltään arvokkaimmat alueet ja erityistä
suojelua tarvitsevien lajien esiintymispaikat. Arvokkaimmat alueet suojelemalla ja käyttöpaineita ohjaamalla voidaan turvata vedenalaisen monimuotoisuuden säilyminen.
Arvokkaisiin geologisiin muodostumiin luetaan
merkittävän laajat vedenalaiset harjujaksot, hiekkasärkät sekä harjusaarten vedenalaiset jatkeet.
Arvokohteet muodostavat Kymenlaakson merialueella vedenalaisia hiekka- ja sorapohjaisia aluekokonaisuuksia. Merenpohjan harjujaksot voivat olla
mantereella ja meren saarissa todettujen arvokkaiden harjumuodostumien vedenalaisia jatkeita. Osa
näistä on jo käsitelty jo kansallisen harjujensuojeluohjelman yhteydessä, kuten esimerkiksi Kaunissaaren eteläpuolella (alla oleva kuva). Vedenalaisia
harjujaksoja ei kuitenkaan ole harjujensuojeluohjelman yhteydessä käsitelty kattavasti. Harjuihin
liittyvien muodostumien lisäksi Suomen talousvyöhykkeellä, Haapasaaren eteläpuolella, sijaitsee viereisessä
kuvassa esitetty ainutlaatuinen geologinen syvännealue (ns. ”Paskamonttu”). Kuvassa on nähtävissä alueen
merenpohjan korkeusmalli. Tummansinen väri kuvaa kapeaa syvännealuetta ja punaiset värit Haapasaariston ympäristöä.
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Tieto vedenalaisesta luonnosta tarkentuu koko ajan. Em. tutkimusten- ja inventointien avulla on kuitenkin
ollut mahdollista tunnistaa ja osoittaa lajistoltaan ja luontotyypeiltään arvokkaimmat vedenalaiset alueet ja
vyöhykkeet maakuntakaavan edellyttämällä yleispiirteisyydellä. Tulosten avulla on myös mahdollista ohjaa
alueen muuta maankäyttöä ja asettaa reunaehtoja merialueen kestävälle käytölle.
Luontomatkailun ja yleisen virkistyksen kannalta keskeiset alueet, kohteet ja vyöhykkeet on osoitettu huomioimalla em. tietopohja. Ratkaisulla on luotu pohja matkailuelinkeinon laajamittaiselle mutta kestävällä
kehittämiselle Suomenlahdella. Ratkaisulla edistetään myös maakunnan elinkeinopoliittisia tavoitteita matkailun osalta kuten myös maakuntaohjelmassa ja kehittämisyhtiöiden, kaupunkien ja kuntien strategioissa
esitettyjä tavoitteita.
Kymijoen potentiaali lohi- ja vaelluskalajokena on kansainvälisesti merkittävä. Kymenlaaksossa korostuu
Kymijoen asema sekä luonnon monimuotoisuuden vaalimisen että myös luontomatkailun kehittämisen
kannalta. Maakuntakaavan suunnitteluratkaisun lähtökohta on toiminut mm. kansallinen kalatiestrategia
(valtioneuvoston periaatepäätös 8.3.2012) sekä Suomen kansallinen lohistrategia (valmisteilla). Ratkaisulla
edisteään myös Kymenlaaksossa laaditun Kymijoen kalataloudellisen kehittämissuunnitelman tavoitteiden
toteuttamista (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Oikari, 2011)
Uudet suojelualueet on osoitettu saaristoon. Ratkaisu on tehty yhteistyössä puolustusvoimien kanssa sekä
Metsähallituksen kanssa, joka on alueiden hallinnoija. Ratkaisut entisten puolustusvoimien alueiden jatkokäytöstä on tehty koko kaavan laadinnan aikana tiiviissä yhteistyössä puolustusvoimien ja Senaattikiinteistön kanssa.
Vedenalaisen kulttuuriympäristön osalta korostuu Ruotsinsalmen meritaistelun merkitys. Meritaistelun
aluerajaukset on saatu Museovirastolta.
Kaavaratkaisut perustuvat vesiviljelyn osalta kansallisen vesiviljelyn ohjelmaan (valtioneuvoston periaatepäätös 2009), vesiviljelyn kansalliseen sijaintiohjaussuunnitelmaan (Maa- ja metsätalousministeriö, Ympäristöministeriö, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 2013) sekä Suomenlahden vesiviljelyn sijaintiohjaussuunnitelmaan (Haikonen ja Laamanen, 2011, Kala- ja vesitutkimus Oy). Maakuntakaavan esitystapa on
yleispiirteinen. Vesiviljelyn ohjaaminen avomerelle olisi tavoiteltavaa, mutta se on Kymenlaakson alueella
sekä kustannustehokkuuden takia että myös ympäristön- ja luonnonsuojelurajoitteiden vuoksi ongelmallista. Asiantuntija-arvioinnin yhteydessä on todettu, ettei vesiviljelyyn soveltuvaa aluetta ole mahdollista esittää maakuntakaavassa Pyhtään Munapirtin edustalle luontoarvojen ja maankäytön yhteensovittamisen
vuoksi.
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Oheisissa kuvissa on esitetty vesiviljelyn sijaintiohjaussuunnitelman mukaiset alueet ja maakuntakaavaluonnoksen mukaiset vesiviljelyn kohteet.
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Kaavaluonnosvaiheessa osoitettiin ruoppausmassojen läjitysalueita. Ehdotukset läjitysalueiksi on saatu
paikkatietomuodossa Liikennevirastosta. Jo suunnitteluvaiheessa lukuisia alueita on supistettu ja karsittu,
koska läjitys olisi ollut ristiriidassa alueen muun maankäytön tai luonnonsuojelun kanssa. Luonnosvaiheen
nähtävillä olon aikana saatu palaute osoitti myös jäljellä olevien kohteiden osalta, että selvityspohja oli
riittämätön läjitysalueiden osoittamiseksi maakuntakaavassa. Kaavaratkaisusta kuitenkin ilmenee niin kutsut ei-alueet , joille läjitysmassaoja ei ole mahdollista sijoittaa (esim. luo-v ja geo-v alueet).
Kaavatyö toteuttaa omalta osalta Suomen Itämeren suojeluohjelmaa (2002), HELCOMin Itämeren suojelun
toimintaohjelmaa (2007), Suomen kansallista merenhoitosuunnitelmaa (EU:n meristrategiadirektiiviä,
2008) sekä pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmaa (2011). Suomi on myös sitoutunut noudattamaan useita EU-direktiivejä ja kansainvälisiä sopimuksia, kuten luontodirektiivi, vesipuitedirektiivi, YVAdirektiivi, biodiversiteetisopimus sekä Ramsar-sopimus kosteikkojen ja vesialueiden suojelusta.

3.2.

Vähittäiskaupan mitoituksen perustelut

Kokonaismitoitus
Kymenlaakson asukkaiden ostovoiman arvioidaan olevan vuonna 2025 n. 1,8 miljardia euroa, autokauppa ja
ravintolatoiminta huomioiden n. 2,8 miljardia euroa. Ostovoimasta noin puolet suuntautuu KotkanHaminan seudulle ja puolet Kouvolan seudulle. Ostovoiman kasvu perustuu Kymenlaakson väestöennusteeseen sekä kulutuksen kasvun ja rakenteen muutoksiin. Loma-asukkaiden vähittäiskauppaan kohdistuvan
ostovoimapotentiaalin arvioidaan olevan vuonna 2025 noin 26 miljoonaa euroa.
Vaalimaan kautta kulkee nykytilanteessa vuosittain 3,5 miljoonaa matkustajaa. Venäläiset matkailijat käyttivät Kymenlaaksossa vuonna 2011 vähittäiskauppaan 38 miljoonaa euroa ja autokauppa ja ravintolat mukaan lukien 46 miljoonaa euroa (Tutkimus- ja analysointikeskus TAK Oy 2012).
”Venäläisten matkailu Kaakkois-Suomeen 2025” -selvityksen mukaan todennäköisimmäksi arvioidun lineaarisen skenaarion mukaan venäläiset tekisivät vuonna 2025 Kymenlaaksoon n. 2,7 miljoonaa matkaa. Saman
selvityksen mukaan jokainen matkailija käyttää tällä hetkellä ostoksiin n. 250 euroa matkallaan. Näin ollen
kohdistuisi vuonna 2025 Kymenlaaksoon venäläisten ostovoima 191 miljoonaa euroa, josta n. 147 miljoonaa kohdistuu tuoteostoihin.
Kymenlaaksoon kaupan rakenne ja mitoitus –selvityksen mukaan maakuntaan suuntautuu ostovoimaa paljon enemmin kuin mitä TAK Oy:n lineaarisen kasvun mukaisesti tapahtuisi. E18 moottoritien valmistuminen
ja tie- ja rajainfrastruktuurin parannustoimet sekä kasinon, hotellin ja outlet –kaupan sekä muiden kauppojen valmistuminen nostaa kaupan ja muiden palvelujen tasoa hyvin merkittävästi. Vaalimaalle ja EteläKymenlaaksoon suuntautuu paljon enemmin venäläisten ostovoimaa kuin lineaarisen trenditarkastelun
mukaan. Myös koko E18- käytävällä kaupalliset palvelut sekä vapaa-ajan palvelut (esim. Sirius Sport Resort,
Talvimaa jne.) suuntaa ostovoimaa Kymenlaaksoon. Em. perusteilla venäläisten Suomeen kohdistuvasta
ostovoiman lisäkasvusta on arvioitu suuntautuvan Kymenlaaksoon 25 prosenttia. Tällöin venäläisten Kymenlaaksoon kohdistama ostovoima on 477 miljoonaa euroa vuodessa vuonna 2025. Maakuntakaavan
mitoituksessa huomioidaan laskennallisen ostovoiman kasvun lisäksi kaupan alueiden ja niille kohdistuvien
ostovoimapaineiden kokonaisuus, venäläisten matkailijoiden määrän ennustamisen epävarmuus sekä kaupan alueiden ja maakunnan yhdyskuntarakenteen välinen suhde. Tämän perusteella käytetään maakuntakaavan mitoituksen perusteena venäläisen ostovoiman määränä 533 miljoonaa euroa.
Nykytilanteessa Kymenlaaksossa on kaupan liiketiloja yhteensä 671 500 m2. Selvityksen liiketilat kuvaavat
myymälöiden pohjapinta-alaa, joka pitää sisällään liikkeiden takatilat ja varastot, mutta ei esim. kauppakeskusten käytäviä. Kuntakaavoituksessa mitoitetaan kerrosneliömetrejä, joiden todettiin kaavan mitoituksessa olevan n. 30 % suurempia kuin Kymenlaakson selvityksen mukaiset pohjapinta-alat. Tällä periaatteella
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laskettuna nykyinen korjattu liiketila kerrosneliömetreinä on yhteensä 873 900 k-m2, jota käytetään tämän
kaavan mitoituksen lähtötilanteena.
Kaupan selvityksessä on laskettu laskennallinen uusi kaupan kerrosalan tarve, joka koostuu väestöennusteen mukaisesta, vapaa-ajanasujien sekä venäläisten matkailijoiden aiheuttamasta ostovoiman lisäyksestä.
Vuonna 2025 ostovoima edellyttäisi vähintään 395 600 k-m2 uuden kaupan liiketilan tarvetta.
Erityisesti kaupan suuryksikköalueilla on runsaasti asemakaavoitettua kaupan rakennusoikeutta käyttämättä. Vielä toteutumatonta asemakaavoitettua rakennusoikeutta on suuryksikköalueilla 482 700 k-m2. Tämä
rakennusoikeus huomioidaan osana maakuntakaavan kaupallisen kokonaismitoituksen muodostumista.
Maakuntakaavan kokonaismitoituksessa tulee kilpailun toimivuuden varmistamiseksi olla 1,3-kertainen
kaavallinen mitoitus laskennalliseen liiketilan lisätarpeeseen nähden (Ympäristöministeriö 2012: Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus). Olemassa oleva liiketila ja kaavallinen uuden liiketilan mitoitus yhteensä
on 1 379 780 k-m2. Paikallisista olosuhteista johtuen maakuntakaavassa osoitetaan kuitenkin kaupalliseksi
kokonaismitoitukseksi 1 684 000 k-m2. Kymenlaakson aluerakenne ja myös kaupan suuryksiköiden rakenne
noudattaa kolmijakoa: Kouvola, Kotka, Hamina ja neljäntenä Vaalimaan erityiskohde. Nykyiset asemakaavaalueet, vahvistettujen maakuntakaavojen rakenne sekä venäläisten ostovoiman kehityksen eri vaihtoehtojen suuri hajonta aiheuttaa maakuntakaavan mitoitukseen normaalia suuremman väljyystarpeen. Kuitenkin
vähittäiskaupan suuryksiköt ja keskustat luovat raamit kokonaisuuden kehittämiselle. Venäläisten matkailijoiden tuoma kysyntä kaupan alalle on Suomessa poikkeuksellinen kysyntätekijä ja voi vaatia kaupan alalta
nopeitakin muutoksia tarjonnassa.
Kaupan kokonaismitoitus on 168 4000 k-m2, josta pelkkään laskennalliseen lisätarpeeseen verrattava ns.
lisäväljyys on 304 220 k-m2. Mitoituksen lähtökohtana on asukkaista, loma-asukkaista ja venäläisistä kertyvä ostovoima mukaan lukien myymälöiden pohjapinta-alan muutos kerrosneliömetreiksi sekä maakuntakaavoituksessa käytettävä ns. kaavallinen väljyys. Näillä perusteilla sekä maakunnan nykyisestä kaupan
rakenteesta on muodostettu kaavan ohjevuoden 2025 mukainen kaupan rakenne rakenneyksiköineen.
Tämän jälkeen on arvioitu jokaista yksikköä erikseen lähtien alueen toteutuneesta pinta-alasta sekä alueen
toteutuneesta väljyydestä/tiiveydestä ja asemakaavoitetuista kaupan alueista. Nykyisten alueiden tiivistämisen toteutumisen edistämiseksi on osoitettu lisäneliöitä. Näillä perusteilla on muodostettu kunkin rakenneyksikön vähittäiskaupan suuryksiköiden yhteenlaskettu kerrosala. Kokonaismitoituksen kerrosalasta venäläisten osuus muutettuna koko maakuntaan kohdistuvaksi ostovoimaksi on 533 miljoonaa euroa vuodessa, tätä on verrattu eri selvityksistä laskettuihin ostovoimamääriin. Liikenteellisesti luotettavin on Liikenneja viestintäministeriön ennusteiden perusteella laskettu 864 miljoonan euron suuruinen venäläisten ostovoimamäärä Kymenlaaksossa. Johtopäätös näistä vertailuista on, että kaupan mitoitus vastaa ennustettavaa kaupan kasvua ja luo pohjan Kymenlaakson kaupan kehittämiselle.
Maakuntakaavassa ei osoiteta mitoitusta suurimmille keskustoille: Kouvola, Kuusankoski, Kotkansaari, Karhula, Hamina. Mitoituksen osoittamatta jättämisellä mahdollistetaan suurimpien keskustojen kehittäminen
kaupallisesta näkökulmasta monipuolisina, aitoina keskustoina.
Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus -selvityksessä on tutkittu Kymenlaakson kaupan rakenne ja koko
nykytilanteessa sekä analysoitu sen kehitystä. Selvityksen mukaan nykytilanteessa Kymenlaaksossa on kaupan liiketiloja yhteensä 671 500 m2. Selvityksen liiketilat kuvaavat myymälöiden pohjapinta-alaa, joka pitää
sisällään liikkeiden takatilat ja varastot, mutta ei esim. kauppakeskusten käytäviä. Kuntakaavoituksessa
mitoitetaan kerrosneliömetrejä, joiden todetaan olevan n. 30 % suurempia kuin selvityksen mukaiset pohjapinta-alat. Tällä periaatteella laskettuna nykyinen korjattu liiketila kerrosneliömetreinä on yhteensä
878 400 k-m2, jota käytetään tämän kaavan lähtötilanteena.
Maakunnan kaupallisen kokonaisuuden hahmottamiseksi oheisessa taulukossa on esitetty kaikkien keskusta-alueiden laskennalliset mitoitusluvut, vaikka suurimmille keskustoille ei mitoitusta ole kaavaratkaisussa
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esitetty. Jotta keskustojen kaupallista kokonaisuutta voidaan vertailla keskenään ja suhteessa kaupan suuryksikköalueisiin, on kokonaismitoituksen esittäminen välttämätöntä.
Maakuntakaavan vähittäiskaupan rakennusoikeuden mitoituksen muodostuminen
Alue

Kaupan
Korjattu
Rakentamatonta Laskennallinen
Kokonaismitoitus
selvityksen
nykyinen
asemakaavoissa kaupan uuden
k-m2 (sis. 30% kaa2
mukaiset
liiketila kk-m
kerrosalan tarve vallista mitoitusvälliiketilat m2 m2
k-m2
jyyttä)
Hamina
42 000
54 600
40 000
70 000
Kotkansaari
90 000
117 000
15 000
84 000
180 000
Karhula
27 000
35 100
18 000
34 000
70 000
Kausala
14 000
18 200
4 000
24 000
Kouvola
94 000
122 200
57 000
150 000
Kuusankoski
38 000
49 400
18 000
60 000
Inkeroinen
17 000
22 100
5 000
25 000
Myllykoski
15 000
19 500
4 000
20 000
Virojoki
9 500
12 000
3 000
15 000
Yhteensä
345 500
450 100
249 000
614 000
Kaavassa ei osoiteta kokonaismitoitusta: Hamina, Kotkansaari, Karhula, Kouvola, Kuusankoski
Alue

Summa
Jumalniemi
Sutela
Jylppy
Keltakallio

Kaupan selvityksen
mukaiset
liiketilat m2
0
56 000
20 000
31 000
19 000

Korjattu nykyinen liiketila k-m2

Siltakylä

0

0
72 800
26 000
40 300
24 700
(+ rakenteilla
7 000)
0

Vaalimaa
Kauppakeskusalue
Korjala

8 000
192 000

10 400
204 600

sisällä kauppakeskusalueen luvussa

Yhteensä

326 000

rakennuslupien mukaisesti
toteutunutta
45 000
423 800

Rakentamatonta asemakaavoissa
k-m2
115 700
80 000
18 000
5 000

Laskennallinen
kaupan uuden
kerrosalan tarve k-m2
31 000
30 000
3 000
0
0

Kokonaismitoitus
k-m2 (sis. 30% kaavallista mitoitusväljyyttä)
120 000
230 000
30 000
50 000
60 000

(yleiskaava:
38 000)
85 000
154 000

6 000

25 000

22 000
54 600

100 000
390 000

25 000

sisällä kauppakeskusalueen
luvussa

65 000

482 700

146 600

1 070 000

Seudullisesti merkittävän vähittäiskaupan suuryksikön alaraja
Vähittäiskaupan seudullisuuden raja on suurempi isoissa kaupungeissa kuin harvempaan asutuilla alueilla.
Seudullisuus vaihtelee lisäksi toimialoittain jonkin verran. Vähittäiskaupan suuryksikkökoon ylittäviä (seudullisia ja paikallisia) yksittäisiä myymälöitä on Kymenlaaksossa erityyppisiä. Suurmyymälät maakunnassa
ovat puhtaita päivittäistavarakauppoja (supermarketit), laajan tavaravalikoiman myymälöitä (hypermarketit
ja muut laajan tavaravalikoiman myymälät) tai tilaa vaativan kaupan myymälöitä. Erikoiskaupan suuryksiköt
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ovat Kymenlaaksossa pääosin laajan tavaravalikoiman myymälöitä, yksittäisen erikoiskaupan toimialan
suuryksiköitä ei maakunnassa juurikaan ole.
Kymenlaaksossa on päivittäistavarakaupan suurmyymälöitä (kerrosala noin 2000 tai yli) Kouvolassa, Kuusankoskella, Inkeroisissa, Myllykoskella, Iitissä, Kotkassa, Karhulassa ja Haminassa. Nämä ovat kooltaan noin
2 000–3 000 kerrosneliömetriä ja palvelevat pääosin oman alueen asukkaita ja näin ollen ovat vaikutuksiltaan pääosin paikallisia.
Hypermarketteja Kymenlaaksossa on vain suurissa keskuksissa ja ne vetävät asiakkaita lähialuetta kauempaa. Hypermarketit ovat Kymenlaaksossa kooltaan noin 10 000-20 000 kerrosneliömetriä, ja näiden päivittäistavarakaupan pinta-ala noin 3 500-5 000 m2. Laskennallisesti suurten kaupunkien asukkaiden ostovoima
riittäisi hyvinkin näille myymälöille. Näitä voidaan kuitenkin pitää seudullisesti merkittävinä koko Kymenlaaksossa, koska niiden vaikutusalue on paikallista laajempi eli seudullinen. Näin ollen päivittäistavarakaupassa seudullisen yksikön alarajana voidaan pitää Kotkassa, Kouvolassa, Haminassa, Inkeroisissa ja Myllykoskella 3 000 k-m2 ja muualla Kymenlaaksossa 2 000 k-m2.
Suurimmissa Kymenlaakson kaupungeissa ja keskuksissa erikoiskaupan ja laajan tavaravalikoiman seudullisesti merkittävän suurmyymälän alarajana voidaan pitää noin 5 000 kerrosneliömetriä, kuitenkin niin että
Kotkassa ja Kouvolassa raja on 7000 k-m2. Tämän suuruisille myymälöille riittää laskennallisesti ostovoimaa
lähialueelta. Kotka tarkoittaa tarkastelussa koko Kotkan taajama-aluetta eli Kotkansaarta ja Karhulaa ja
Kouvola vastaavasti vanhan kuntajaon mukaisen Kouvolan ja Kuusankosken muodostamaa taajama-aluetta.
Tilaa vaativan kaupan osalta tarkastelun lähtökohdaksi on otettu kaksi myymälää, koska on päädytty siihen,
ettei yksittäinen myymälä voi hallita koko markkinoita. Tilaa vaativassa kaupassa merkittävä ero esiintyy
autokaupassa verrattuna muuhun tilaa vaativaan kauppaan. Samansuuruinen autokauppa vaatii enemmän
asukkaita laskennalliseen myyntiin kuin muu tilaa vaativa kauppa.
Tilaa vaativassa kaupassa riittää Kouvolassa ja Kotkassa laskennallisesti hyvin ostovoimaa 3 000 kerrosneliömetrin suuruiselle myymälälle. Autokaupassa samansuuruinen myymälä vaatii jo suuremman väestöpohjan, mutta Kotkassa ja Kouvolassa riittää tähänkin ostovoimaa. Kotkan ja Karhulan sekä Kouvolan ja Kuusankosken taajama-alueilla asuu kuitenkin niin paljon asukkaita, että lähiasukkaiden ostovoima riittää kahdelle 5 000 kerrosneliömetrin suuruiselle tilaa vaativan kaupan myymälälle. Autokaupassakin 5 000 kerrosneliömetrin suuruisille myymälöille löytyy asukaspohjaa. Näin ollen seudullisen yksikön alarajana voidaan
Kotkassa ja Kouvolassa pitää 5 000 k-m2, Haminassa, Inkeroisissa ja Myllykoskella 3 000 k-m2 ja muualla
Kymenlaaksossa 2 000 k-m2.
Kaupan alueiden sijoittuminen yhdyskuntarakenteeseen
Kymenlaakson aluerakenne tukeutuu Kotkan ja Kouvolan maakuntakeskuspalveluihin sekä pienempien
keskusten Haminan, Kausalan, Karhulan, Kuusankosken, Myllykosken ja Kouvolan kaupunkikeskuspalveluihin. Etelä-Kymenlaakson yhdyskuntarakenne on muodostunut nauhamaiseksi Pyhtään Siltakylästä Haminaan ja Pohjois-Kymenlaaksossa taajamatoiminnot painottuvat Kouvolan-Kuusankosken alueelle.
Kymenlaakson kaupan rakenne muodostuu em. keskuksissa olevista kaupan yksiköistä sekä taajamatoimintojen sisällä tai vieressä olevista kaupan keskittymistä. Kaikki paitsi maakuntakaavaehdotuksen Siltakylä
ovat vahvistetussa maakuntakaavassa ja asemakaavoissa. Näitä keskittymiä ovat Kouvolan ja Kuusankosken
välissä olevat Kauppakeskusalue ja Korjalan alue, Kotkansaaren ja Karhulan välissä olevat Jumalniemi ja
Sutela, Vaalimaan rajatoimintojen ja palvelun alue, asemakaavassa ja maakuntakaavassa oleva Summan
alue (ehdotuksessa sisältöön tarkennus) sekä tilaa vaativan kaupan asemakaavoitetut alueet Kotkan Jylppy
ja Keltakallio. Pyhtään Siltakylän maakuntakaavan taajamatoimintojen alueelle on kunta laatinut kaavarungon, jossa kaupallisiin toimintoihin on varauduttu, ja kunta laatii parhaillaan asemakaavaa alueelle.
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Maakuntakaavan kaupallisella ratkaisulla tuetaan nykyisen aluerakenteen kehittymistä rakenteen sisällä,
missä palvelut ja joukkoliikenne ovat jo olemassa. Maakunta- ja kaupunkikeskusten asemaa tuetaan kaupallisesta näkökulmasta. Taajamarakenteen perusratkaisut on tutkittu Taajamat ja niiden ympäristötmaakuntakaavassa. Nyt esitetyn kaupallisen rakenteen päivittäistavarakaupan osuus on sijoitettu vain niille
alueille, joissa se ei vaikuta keskustojen päivittäistavarakauppaan merkittävästi. Summan ja Siltakylän osalta
on esitetty koolle rajoitus.
Kymenlaaksossa on liikennejärjestelmäsuunnitelman mukaisesti kolme joukkoliikenteen laatukäytävää:
Voikkaa-Anjala, Koria-Valkeala sekä Kotkansaari-Hamina. Suurin osa maakunnan asukkaista asuu näiden
laatukäytävien vaikutusalueella. Kaupallisten alueiden sijoittelussa on tukeuduttu olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen ja tätä kautta myös joukkoliikenteen laatukäytäviin.
Etelä-Kymenlaakson kaupallisten alueiden rakenne noudattelee olemassa olevan nauhamaisen yhdyskuntarakenteen perusrunkoa. Siltakylän-Sutelan-Jumalnimen-Summan muodostama kaupallinen kokonaisuus
tukeutuu tähän perusrakenteeseen ja tukee sen kehitystä. Vaalimaan kaupallinen keskittymä sijaitsee olemassa olevan tiiviin yhdyskuntarakenteen ulkopuolella, mutta alue palvelee nimenomaan raja-aseman ylittäviä matkailijoita. Rajaan liittyvä matkailijoiden luoma kysyntä on erittäin ainutlaatuinen tekijä Suomen
olosuhteissa. Etelä-Kymenlaakson kaupallisen tarjonnan kokonaisuus on osa E18-kehityskäytävän nauharakennetta ja maankäytön ja liikenteen muodostamaa kokonaisuutta.
Pohjois-Kymenlaakson kaupallisten palveluiden keskittymä, Kauppakeskusalue ja Korjala, sijoittuu Kouvolan
kaupungin taajamarakenteen keskeiselle paikalle. Kouvolan kuntaliitosten myötä Kuusankosken ja ns. vanhan Kouvolan välinen raja on poistunut ja kaupunkien taajamarakennetta tiivistetään keskustojen välillä
entisestään. Kaupallinen kaavaratkaisu tukee tätä kehitystä keskittämällä kaikki Pohjois-Kymenlaakson kaupan suuryksiköt yhdelle yhtenäiselle alueelle. Venäläisten Kymenlaaksoon suuntautuvaan merkittävään
ostovoiman kasvuun on varauduttu niin, että päivittäiskävijöille on osoitettu Vaalimaalle kaupallisten palvluiden laajennusta ja Summaan ja Jumalniemeen suuntautuu heidän ostovoimaa keskustojen lisäksi.
Kymenlaakson rakenne on kokonaisuutena suhteellisen tiivis ja maaseutu sijoittuu lähelle keskuksia ja taajamia. Tästä syystä palveluiden saavutettavuus on koko maakunnassa hyvää luokkaa. Oheisessa kuvassa on
esitetty keskusten ja vähittäiskaupan suuryksikköalueiden saavutettavuus.
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Vähittäiskaupan kehittämisen kohdealueiden mitoitus ja vaiheistus
Maakuntakaavassa osoitetaan kolme vähittäiskaupan kehittämisen kohdealuetta: Jumalniemi, Summa,
Kauppakeskusalue sekä Vaalimaan rajakaupan kehittämisen kohdealue. Nämä kaupan suuryksikköalueet
tukeutuvat Kymenlaakson yhdyskuntarakenteeseen, joka on pohjoisessa Kouvola-Kuusankosken tiiviin taajamaseudun ydinalue ja etelässä Kotkan ja Haminan kaksinapainen, Karhulan täydentämä seudun ydin.
Vaalimaan rajakaupan kehittämisen kohdealue palvelee venäläisiä matkailijoita, jotka ovat KaakkoisSuomessa erityinen kysyntätekijä. Vaalimaan kokonaismitoitus mahdollistaa alueelle 100 000 k-m2 kaupallisen rakentamisen, josta jo rakentunutta kaupan tilaa on n. 10 000 k-m2. Alueen toteuttaminen on käynnistynyt asemakaavan mukaisesti nykyisen tien eteläpuolella ja toteutus jatkuu tien pohjoispuolella nykyistä
rakennetta täydentäen.
Maakuntakaava mahdollistaa vähittäiskaupan kehittämisen vaiheittain. Jumalniemen kokonaismitoitus
mahdollistaa alueelle 230 000 k-m2 kaupallisen rakentamisen. Tästä ensimmäisen vaiheen kokonaismitoitus
on 150 000 k-m2, jolloin nykyistä aluetta tiivistetään ja täydennetään moottoritien uuden liittymän valmistuttua nykyisen Jumalniemen alueen ja Karhulan välisellä alueella. Olemassa olevaa kaupan alaa alueella on
n. 73 000 k-m2. Toisen vaiheen lisämitoitus on siten 80 000 k-m2.
Summan alueen kokonaismitoitus mahdollistaa alueelle 120 000 k-m2 kaupallisen rakentamisen kuitenkin
niin, että päivittäistavarakauppaa alueelle saa toteuttaa enintään 5 000 k-m2. Ensimmäisen vaiheen mitoitus 60 000 k-m2 mahdollistaa alueen rakentamisen käynnistymisen esimerkiksi outlet-kohteena moottoritien kaakkoispuolella ja moottoritien luoteispuolella tilaa vaativan kaupan yksiköiden osalta. Toiseen vaiheeseen lisämitoitukseksi on 60 000 k-m2.
Kouvolan kauppakeskusalueen kokonaismitoitus on 390 000 k-m2, josta jo rakentunutta kaupan tilaa on n.
200 000 k-m2. Alueen ensimmäisen vaiheen kokonaismitoitus 300 000 k-m2 mahdollistaa alueelle jo asemakaavoitetun kaupan alan rakentumisen, kaupan rakennemuutoksen sekä sisäisen tiivistymisen. Toisen vaiheen lisämitoitus on siten 80 000 k-m2.
Aluekohtaiset kaupan suunnitteluratkaisun perustelut
Alue / kohde

Perustelut

Keskustatoimintojen alueet C
Kotkansaari
Karhula
Hamina
Kouvola
Kuusankoski

Asukasmäärä
3 km säteellä

Maakuntakaavassa esitetyt keskustatoimintojen
aluevaraukset korostavat nykyisten keskusten asemaa. Keksittämällä palveluja alueille parannetaan
niiden toimintaedellytyksiä keskittämisen lisätessä
palvelujen vetovoimaa.

12 800
4 700
5 600
14 000
9 600

Keskustojen palvelujen monipuolisuus, hyvä saavutettavuus ja ympäristön korkea laatu lisäävät asioitsijoiden ja asukkaiden viihtyvyyttä ja elävöittävät
keskustaa. Elävä keskusta vireyttää elinkeinoelämää
ja luo sekä kunnasta että koko maakunnasta positiivista mielikuvaa.
Keskustojen saavutettavuutta taajama-alueilta ja
niiden ulkopuolelta julkisilla kulkuvälineillä tulee
edistää palvelujen tasapuolisen saatavuuden ja keskustojen henkilöautoliikenteen vähentämisen vuok-
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Alue / kohde

Perustelut
si.
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee mahdollistaa uusien palvelujen keskittäminen olevien
palvelujen läheisyyteen palvelujen vetovoiman ja
kehittämisedellytysten lisäämiseksi.
Kaupallisen kokonaismitoituksen osoittamatta jättäminen vahvistettavasta kaavasta antaa mahdollisuuksia maakunnan suurimpien keskusten kehittämisen monipuolisina kaupan alueina ilman mitoituksen ohjausta.
Haminan kaupungin keskusta-alue muodostuu kansainvälisesti erittäin merkittävästä ympyräasemakaavasta. Kaupungin keskustassa on arvokas rakennuskanta sekä pienimittakaavainen ja omaleimainen
ympäristökokonaisuus. Nämä erityispiirteet asettavat vaatimuksia rakentamisen luonteelle ja teknisille
ratkaisuille. Keskusta-alueen poikkeuksellinen rakennushistoriallinen luonne huomioon ottaen ei
keskustaan ole mahdollista sijoittaa paljon tilaa vaativan kaupan yksiköitä. Tältä osin kaupan laskennallista liiketilan lisätarvetta on osoitettu Summan vähittäiskaupan kehittämisen kohdealueelle. Haminan
keskustan kehittäminen painottuu kehittämiseen
aitona keskustana, jossa sijaitsee erikoiskaupan liikkeitä, ns. kivijalkakauppaa ja palveluita.
Kouvolan keskusta ja Kotkan keskusta, Kotkansaari,
luovat maakunnan kaksinapaisen rakenteen pääkeskukset. Kotkansaaren osalta keskusta-alueelle on
odotettavissa rakenteellisia muutoksia mm. Kantasataman alueen uuden käytön myötä. Kouvolan
keskusta on myös muutosten kohteena kun Kasarminmäen entinen varuskunta-alue on muuttunut
korkeakoulujen kampusalueeksi ja suunnitteilla on
myös uuden sairaalakeskuksen rakentaminen. Kuusankosken yhdistyttyä Kouvolan kaupunkiin on luonteva keskustan kasvusuunta kohti Kouvolan kauppakeskusaluetta ja keskustaa.
Karhulan keskustan tavoitteellinen kasvusuunta on
kohti Jumalniemen kauppa-aluetta. Toinen erityinen
potentiaali Karhulassa on ns. kanjonin eli keskustaa
halkovan moottoritien kattaminen ja eri palveluiden
ja kaupallisten toimintojen sijoittaminen moottoritien kannen päälle. Erityisesti moottoritien kattaminen vaatii kaavallista väljyyttä, jotta kaupallisilla
hankkeilla olisi edellytyksiä toteutua.

Asukasmäärä
3 km säteellä
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Alue / kohde
Keskustatoimintojen kohteet c
Inkeroinen
Myllykoski
Kausala
Virojoki

Perustelut

Asukasmäärä
3 km säteellä

Maakuntakaavassa esitetyt keskustatoimintojen
aluevaraukset korostavat nykyisten keskusten asemaa. Keksittämällä palveluja alueille parannetaan
niiden toimintaedellytyksiä keskittämisen lisätessä
palvelujen vetovoimaa.

3 500
3 100
4 500
1 300

Keskustojen palvelujen monipuolisuus, hyvä saavutettavuus ja ympäristön korkea laatu lisäävät asioitsijoiden ja asukkaiden viihtyvyyttä ja elävöittävät
keskustaa. Elävä keskusta vireyttää elinkeinoelämää
ja luo sekä kunnasta että koko maakunnasta positiivista mielikuvaa.
Keskustojen saavutettavuutta taajama-alueilta ja
niiden ulkopuolelta julkisilla kulkuvälineillä tulee
edistää palvelujen tasapuolisen saatavuuden ja keskustojen henkilöautoliikenteen vähentämisen vuoksi.
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee mahdollistaa uusien palvelujen keskittäminen olevien
palvelujen läheisyyteen palvelujen vetovoiman ja
kehittämisedellytysten lisäämiseksi.
Kaupallisen mitoituksen avulla vahvistetaan maakunnan pienempien keskusten kaupallista vetovoimaa ja tasapainoisen palvelurakenteen kehittymistä
sekä mahdollistetaan nykyisen rakenteen kehittyminen.
Virolahden keskustaajaman Virojoen keskusta-alue
esitetään uutena keskustatoimintojen kohteena.
Vahvistetussa maakuntakaavassa alue on osoitettu
taajamatoimintojen alueeksi. Vaalimaan alueen
rakentuminen luo satoja uusia työpaikkoja. Uusien
työpaikkojen myötä alueelle odotetaan myös uutta
asukaskuntaa, jonka luontainen sijoittumispaikka on
Virojoen taajama. Keskustatoimintojen alueen osoittamisella mahdollistetaan palvelurakenteen monipuolistuminen. Rakennemuutoksen myötä Kymenlaaksosta on poistunut tuhansia teollisia työpaikkoja
ja teollisuuteen nojanneet taajamat ovat pikemminkin hiipuneet kuin kasvaneet. Virojoen taajamalla
puolestaan on kasvupotentiaalia Vaalimaan ja venäläisten matkailijoiden luomien työpaikkojen myötä.
Vähittäiskaupan suuryksiköt kma, kma-r, km, kmt
Summa, kma
Etelä-Kymenlaakso on luonteeltaan kaksinapainen
Kotkan ja Haminan muodostaessa seudun keskuk-

3 000
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Alue / kohde

Perustelut

Asukasmäärä
3 km säteellä

set. Hamina-Karhula-Kotkansaari-Siltakylä taajamaalue muodostaa tiiviin työssäkäyntialueen. Hamina
palvelee lisäksi laajaa Haminan, Virolahden ja Miehikkälän maaseutualuetta.
Summan alue sijaitsee taajama-alueen ja työpaikkaalueen saumakohdassa pääliikenneväylien solmukohdassa. Alue on hyvin saavutettavissa joukkoliikenteellä, ja se sijaitsee Kymenlaakson joukkoliikenteen laatukäytävän varrella. E18 tien uuden linjauksen rakentamisen yhteydessä myös alueen kevyen
liikenteen verkko rakennetaan toimivaksi kokonaisuudeksi.
Haminan kaupungin keskusta-alue muodostuu kansainvälisesti erittäin merkittävästä ympyräasemakaavasta. Kaupungin keskustassa on arvokas rakennuskanta sekä pienimittakaavainen ja omaleimainen
ympäristökokonaisuus. Nämä erityispiirteet asettavat vaatimuksia rakentamisen luonteelle ja teknisille
ratkaisuille. Summan alue on luonteva sijoituspaikka
niille kaupoille, jotka eivät luonteensa vuoksi sovi
Haminan historialliseen keskustaan.

Jumalniemi, kma

Kehittämisen kohdealuemerkintä mahdollistaa monipuolisen kaupan alueen kehittämisen Summaan
suhteessa Kaakkois-Kymenlaakson kokoon. Haminan
keskustan ja alueen asukkaiden päivittäistavarakaupan kokonaisuus huomioiden Summan päivittäistavarakaupan määrä rajoitetaan 5 000 kerrosneliömetriin. Summan alueen kokonaismitoitus
120 000 k-m2 mahdollistaa Etelä-Kymenlaakson toisen ison kaupallisen keskittymän rakentumisen.
Etelä-Kymenlaakso on luonteeltaan kaksinapainen
Kotkan ja Haminan muodostaessa seudun keskukset. Hamina-Karhula-Kotkansaari-Siltakylä taajamaalue muodostaa tiiviin työssäkäyntialueen Kotkan
toimiessa maakuntakeskuksena. Jumalniemi sijaitsee keskeisellä paikalla maakuntakeskuksen kehittämisen painopisteessä.
Jumalniemi sijaitsee yhdyskuntarakenteellisesti keskeisellä paikalla aivan kiinni Karhulan keskustassa.
Tavoitteena onkin Karhulan ja Jumalniemen alueiden nivominen entistä tiiviimmin toiminnallisesti
yhteen. Kävelymatkan etäisyydellä Jumalniemestä
asuu merkittävä määrä asukkaita.
Jumalniemen liikenteellinen asema tulee muuttu-

4 700
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Alue / kohde

Perustelut

Asukasmäärä
3 km säteellä

maan kun moottoritien liittymä rakentuu täydelliseksi eritasoliittymäksi. Näiden uusien liikenneratkaisuiden myötä myös alueen kevyen liikenteen
verkko täydentyy ja joukkoliikennereitit tarkistetaan. Alue sijaitsee Kymenlaakson joukkoliikenteen
laatukäytävän varrella.
Jumalniemen alueen nykyinen sisäinen rakenne on
melko hajanainen. Kaavaratkaisulla mahdollistetaan
hajanaisen rakenteen sisäinen tiivistyminen.

Sutela, km

Jylppy, kmt

E18 tien ja sen rinnakkaistien väliin jäävälle alueelle
on tarkoituksenmukaista sijoittaa kaupallista rakentamista. Rakennukset tulevat toimimaan puskurivyöhykkeenä moottoritien ja sen melun sekä HovilaTurvala asuinalueen välissä.
Sutelan vähittäiskaupan suuryksikkömerkinnällä
turvataan olemassa olevan alueen olemassaolo ja
alueen täydentyminen. Alueen mitoitus on lähinnä
nykytilanteen toteava ja pienen lisärakentamisen
salliva.
Kävelymatkan etäisyydellä alueesta asuu huomattava määrä asukkaita.
Jylpyn alue on muuttuvan rakenteen alue, joka sijoittuu Kotkansaaren-Hovinsaaren ja Karhulan väliin
muodostaen maakuntakeskuksen rakenteeseen
erottavan sauman. Alueen keskeinen sijainti on
jäänyt asumista ja palveluita sijoitettaessa hyödyntämättä. Tavoitteena on alueen täydentyminen ja
sen epämääräisyyden ryhdittäminen.

6 500

4 500

Kaavaratkaisulla tuetaan alueen kehitystä kaupalliselta kannalta. Mitoituksella mahdollistetaan väljän
ja vanhentuneen alueen täydentyminen sisältä päin.
Jylppy liittyy olennaisena osana Hovinsaari-Karhula
kaupunkikehittämisen kohdealueeseen.

Keltakallio, kmt

Kävelymatkan etäisyydellä Jylpyn alueesta asuu
merkittävä määrä asukkaita.
Keltakallion alueella sijaitsee Etelä-Kymenlaakson
autokaupan keskus ja aluetta halutaan sellaisena
myös kehittää. Mitoituksella mahdollistetaan autokaupan keskittymän kehittyminen. Autokaupassa
nykyisin rakennettavat neliöt ovat suuria, koska
myyntiautoja ei enää säilytetä ulkona kuten ennen.
Keltakallio on liikenteellisesti hyvin saavutettavalla
paikalla ja Kymenlaakson joukkoliikenteen laatukäy-

3 500
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Alue / kohde

Siltakylä, km

Perustelut
tävän varrella.
Siltakylän vähittäiskaupan kaupan alue liittyy tiiviisti
Pyhtään matkailun kehittämisalueeseen. Kaavaratkaisulla täydennetään kaupallisten palveluiden osalta Itäisen Suomenlahden kansallispuiston, Valkmusan kansallispuiston, Kaunissaaren, Munapirttikokonaisuuden sekä Sirius Sportsin ja Talvimaan
muodostamaa matkailukokonaisuutta.

Asukasmäärä
3 km säteellä
1 200

Aluetta voidaan kehittää erityisesti matkailuun tukeutuen siten, että erikoiskauppaan rinnastettavaa
kauppaa (esim. kalakauppaa) voidaan toteuttaa
suuremmassa mittakaavassa. Jotta Siltakylän päivittäistavarakaupan rakenne pysyy asukkaiden kannalta hyvänä, tulee alueella rajoittaa päivittäistavarakaupan koko 2 000 kerrosneliömetriin. Alueen mitoituksella mahdollistetaan erityisesti matkailua palvelevien kaupan muotojen rakentuminen.

Vaalimaa, kma-r

Kauppakeskusalue, kma

Siltakylän alue on liikenteellisesti hyvin saavutettavissa. Alue sijaitsee olemassa olevassa taajamarakenteessa kiinni. Täten kaavaratkaisulla tuetaan
Siltakylän taajama-alueen rakenteen kehitystä.
Vaalimaa on Suomen vilkkaimmin liikennöity rajaasema. Rajakaupan kehittämisen kohdealue liittyy
tiiviisti raja-alueen muodostamaan laajempaan kokonaisuuteen. Kaavaratkaisulla täydennetään rajaalueen majoitus- ja casinopalveluiden kokonaisuutta
kaupallisten palveluiden osalta.

100

Vaalimaan rajakaupan kehittämisalue palvelee erityisesti kansainvälistä asiakaskuntaa ja heidän tarpeitaan. Rajakaupan ominaispiirteet ovat hyvin
poikkeuksellisia muusta kaupasta. Rajan yli usein
kulkevien määrä on suuri ja toisaalta Suomessa
tuotteiden korkea laatu ja ostoista saatava tax freehyvitys houkuttelevat varakkaitakin matkailijoita.
Erityisesti päiväkävijöiden on todettu asioivan mahdollisimman lähellä rajaa.
3 000
Kouvolan kaupungin yhdistyminen yhdeksi suureksi
kunnaksi on aiheuttanut yhdyskuntarakenteen tiivistymistä ns. vanhan Kouvolan ja Kuusankosken välillä.
Nykyisellään Kouvola ja Kuusankoski muodostavat
uuden kaupungin kaksinapaisen keskuksen, jonka
väliin Kauppakeskusalue sijoittuu.
Kouvolan kaupungin sisällä vähittäiskaupan suuryksiköt on keskitetty tälle yhdelle alueelle. Alue on
osin jo melko vanhaa ja sen sisäinen täydentäminen
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Alue / kohde

Perustelut

Asukasmäärä
3 km säteellä

ja ajanmukaistaminen on ajankohtaista.
Kauppakeskusalue sijaitsee liikenteellisesti keskeisellä paikalla valtatien 6 varrella. Alue on hyvin saavutettavissa joukkoliikenteellä, ja se sijaitsee Kymenlaakson joukkoliikenteen laatukäytävän varrella.
Kauppakeskusalue palvelee Pohjois-Kymenlaakson
alueen oman väestön lisäksi myös laajaa vapaaajanasujien asiakaskuntaa ja matkailijoita. Kouvola
on pääkaupunkiseudulta tultaessa viimeinen suurempi kauppapaikka ennen merkittävää mökkeilyaluetta Kouvolan pohjoisosissa, Mäntyharjulla ja
Ristiinassa.

Korjala, kmt

Kehittämisen kohdealuemerkinnät
Kaupunkikehittämisen kohdealue

Rajapalvelujen ja –kaupan kehittämisen kohdealue

Pohjois-Kymenlaakson matkailukokonaisuus muodostuu Verla-Heisanharju-Repovesi alueen muodostamasta vetovoima-alueesta ja Tykkimäen huvipuistosta sekä muista alueen pienemmistä toimijoista.
Kaupallisilta palveluiltaan alueen matkailu tukeutuu
Kouvolan keskustaan ja kauppakeskusalueeseen.
Pohjois-Kymenlaakson autokauppa on keskittynyt
Korjalan alueelle ja aluetta halutaan sellaisena myös
kehittää. Korjalaan on sijoittunut myös muuta tilaa
vaativaa kauppaa kuten maatalousmarketteja ja
puutavaraliikkeitä. Mitoituksella mahdollistetaan
melko hajanaisen alueen täydentyminen erityisesti
sisäänpäin.
Kaavaratkaisulla tuetaan alueen sisäistä täydentymistä ja ryhdittämistä.
Kotkan Hovinsaaren ja Karhulan väliin jäävä alue
muodostaa maakuntakeskuksen rakenteeseen sen
osakeskuksia erottavan sauman, jonka keskeinen
sijainti on jäänyt asumista ja palveluita sijoitettaessa
hyödyntämättä. Alueen käyttötarkoituksen uudelleenarviointi ja Kotkan sisäisten liikenteellisten ratkaisujen tarkastelu voivat antaa uusia mahdollisuuksia maakuntakeskuksen kehittämisessä.
Kaupunkikehittämisen kohdealueen laajentamisella
edistetään Karhulan ja Jumalniemen rakenteellista
lähentymistä ja sitä kautta Karhulan keskustan kehittymisen tukemista. Karhulaan sijoittuu myös yksi
E18-kasvukäytävän keskeisistä liikennealueista.
Vaalimaan tulli- ja raja-asema on itärajan liikennöidyin rajanylityspaikka.

2 500

54

Alue / kohde

Perustelut

Asukasmäärä
3 km säteellä

Kaavaratkaisulla tuetaan rajanylityspaikkaan liittyvää logistista kokonaisuutta.
Kaupallinen ratkaisu täydentää raja-alueen laajaa
casino- ja majoituspalveluiden kokonaisuutta kaupallisen tarjonnan osalta.
Kaupan rakenteen ja mitoituksen herkkyystarkastelu
Kymenlaakson maakuntakaavaehdotuksen kaupan kokonaismitoitus on 1 684 000 k-m2, josta keskustaalueille sijoittuu 614 000 k-m2 ja kaupan suuryksikköalueille 1 070 000 k-m2. Suuryksikköalueiden osalta
paikallisten asukkaiden ostovoiman lisätilantarve muodostaa 131 000 k-m2 pinta-alan ja venäläisten matkailijoiden ostovoimasta syntyy 939 000 k-m2:n lisätarve. Venäläisten matkailijoiden liiketilan lisätarve suuryksikköalueilla vastaa 356 miljoonan euron ostovoimaa. Keskusta-alueille suuntautuvan venäläisten liiketilan
tarve muutettuna ostovoimaksi on 177 miljoonaa euroa. Laskennallinen venäläisten ostovoiman tarve kaikkien kaupan neliöiden toteutumiseksi on siis 533 miljoonaa euroa. Tätä voidaan pitää eri ennusteisiin nähden realistisesti toteutuvana ostovoimana. Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa venäläisten matkailijoiden
tuoma ostovoima ja sen kasvu on hyvin erityislaatuinen kysyntää aiheuttava tekijä Suomen olosuhteissa.
Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisun ”Suomen ja Venäjän välinen liikenne 2020 ja 2030 Ennuste talouden ja liikenteen kehityksestä” lähtökohtana oli yhdistää uudella tavalla makrotalouden muutosten ja niistä
seuraavien liikenteellisten vaikutusten tarkastelu. Laadittujen skenaarioiden pohjalta on luotu vuosille 2020
ja 2030 estimaatit Venäjän, Suomen, Euroopan ja maailmantalouden bruttokansantuotteen muutoksista.
Tämä tutkimus on osa Suomen ja Venäjän välistä kärkiyhteistyötä, jossa E18-älyliikennekäytävän mahdollisuuksia selvittänyt FINRUS-hanke on toiminut päähankkeena. Henkilöliikenteen kasvun odotetaan jatkuvan
voimakkaana. Tehdyn vuorovaikutukseen perustuvan tarkastelun mukaan kasvu on nykytilanteeseen nähden yli kaksinkertainen. Henkilöliikenteessä matkustajamäärien kasvuun vaikuttaa erityisesti suurten kaupunkikeskusten välillä tapahtuva liikkumisen volyymin kasvu. Matkareitistä johtuen suurin osa kasvusta
keskittyy Helsinki-Pietari väliselle tieosuudelle ja siten kuormittaa Suomen kaakkoisrajan rajanylityspaikkoja. Näiden ylityspaikkojen kapasiteetti vuositasolla tulee vuonna 2015 olemaan 15 miljoonaa tarkastusta.
Matkustajaliikenteen määrän kasvusta junaliikenne kasvaisi kaksinkertaiseksi vuoteen 2020 ja kolminkertaiseksi vuoteen 2030 mennessä nykytasosta. Ko. selvityksen liikennemäärien mukaan laskettu Kymenlaaksoon kohdistuva ostovoima olisi 859 miljoonaa euroa vuodessa. Jos ostovoima kehittyisi LVM:n ennusteen
mukaisesti, merkitsisi se 50-60 prosentin lisätarvetta kaupan pinta-alaa. Tämä pinta-alatarve voidaan suurelta osin sijoittaa kaavan keskustojen ja vähittäiskaupan suuryksikköalueita laajentamalla nyt esitetyn kaupan rakenteen mukaisesti.
Sisäasiainministeriön ”Kasvava rajaliikenteen hallinta” -selvityksen tarkoituksena on arvioida kasvavan rajaliikenteen hallinnan vaikutuksia rajainfrastruktuuriin, viranomaisyhteistyöhön, liikenneväyliin ja elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksiin, sekä Rajavartiolaitoksen voimavaratarpeisiin ja toimintaan suunnittelukaudella. Suomen ja Venäjän välisellä maarajalla oli vuonna 2011 yhteensä 10,6 miljoonaa rajanylitystä.
Kasvu edelliseen vuoteen oli 27%. Venäläisten matkustajien osuus oli 75%. Venäjän tilastokeskuksen (Rosstat) matkailutilaston mukaan Suomi oli viime vuonna venäläisten suosituin matkakohde. Suurimpia syitä
rajaliikenteen pitkän aikavälin kasvulle ovat Venäjän talouden kasvu ja väestön ostovoiman myönteinen
kehitys: yhä suuremmalla osalla Venäjän kansalaisella on varaa matkustaa ulkomaille. Muita nopeaa kasvua
selittäviä tekijöitä ovat mm. Suomen joustava viisumipolitiikka sekä ostosmatkailun suosion ja kannattavuuden kasvu Venäjän kohonneen hintatason ja tullisäädösten väljenemisen vuoksi. Ulkomaanmatkustus
on Venäjällä yleisestikin nopessa kasvussa (11% vuonna 2011). Ja vaikka viimeisen vuosikymmenen aikana
venäläisten ulkomaanmatkojen määrä on jo lähes kolminkertaistunut, niin silti 70% venäläisistä – lähes 100
miljoonaa ihmistä – ei ole ikinä matkustanut entisen Neuvostoliiton maiden ulkopuolelle. Kun ottaa Venäjän valtakunnallisen potentiaalin lisäksi vielä huomioon sen, että 79% pietarilaisista ei ole vielä käynyt ker-
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taakaan Suomessa, niin rajanylitysliikenteen lähiajan kasvupotentiaali on merkittävä. Vuonna 2011 Vaalimaalla tehtiin selvityksen mukaan 3,2 miljoonaa rajanylitystä, mikä vastaa 31% kaikista itärajan rajanylityksistä. Vaalimaalla tehdään selvityksen mukaan vuonna 2012 3,4-3,5 miljoonaa rajanylitystä. Kasvu on kertynyt henkilöautoista, sillä raskas liikenne on vähentynyt Vaalimaalla 4% vuodesta 2011. Mikäli oletetaan,
että Vaalimaan osuus itärajan rajanylityksistä pysyy ennallaan (31%), olisivat eri skenaarioiden mukaiset
rajanylitysmäärät vuonna 2020 seuraavia: skenaario 1 7,75-9,3 miljoonaa, skenaario 2 16,1-18,9 miljoonaa,
skenaario 3 27,5-34,4 miljoonaa ja skenaario 4 9,3-12,7 miljoonaa. Todennäköisimmäksi skenaarioksi todetaan skenaariot 1 ja 2. Henkilöajoneuvoja olisi tällöin 3,63 – 7,37 miljoonaa. Olettaen 1 henkilö/ajoneuvo ja
250€/henkilö saadaan 908 miljoonaa tai 1843 miljoonaa euroa Kymenlaaksoon suuntautuvaksi ostovoimaksi. Tällöin kaupan lisäyksiköt voitaisiin sijoittaa kaavassa esitetyille alueille niitä laajentaen sekä lisäalueille
taajamarakennetta tukien.
Viisumivapauden vaikutukset venäläisten matkustamiseen Suomessa ja muissa EU-maissa selvityksessä
tutkitaan erityisesti miten tuleva viisumivapaus Suomen ja Venäjän välillä saattaisi vaikuttaa matkustamiseen. Tutkimus toteutettiin haastattelemalla 1655 Pietarissa, 1001 Moskovassa ja 864 Leningradin alueella
asuvaa henkilöä. Selvityksen mukaan Suomeen viimeisen 12 kuukauden aikana matkustaneet Pietarissa
asuvat tekivät keskimäärin 2,2 matkaa Suomeen ja Leningradin alueella asuvat 5,0 matkaa. Jos maiden välille tulisi viisumivapaus, Suomeen matkustavat venäläiset kävisivät Suomessa keskimäärin 2,1-2,3 kertaa ja
enintään noin 4,7-5,5 kertaa seuraavana vuonna asuinpaikasta riippuen. Tällöin suuntautuisi Kymenlaaksoon 1,1-2,7 miljardia euroa venäläistä ostovoimaa. Tätä ostovoimaa vastaava kaupan pinta-alatarve voidaan sijoittaa ensivaiheessa maakuntakaavaehdotuksen mukaisesti kaupan alueille.
Venäläisten matkailun ja ostovoiman suuntaus on laskettu nykyhetken suuntautuneisuuden perusteella.
Nykytilanteesta koko Suomeen kohdistuvasta venäläisten ostovoimasta 80 % kohdistuu Kaakkois-Suomeen
ja siitä 40 % Kymenlaaksoon. Mikäli ennusteiden mukaisen nopea ja merkittävä venäläisten matkailijoiden
kasvu toteutuu, ei suuntautuneisuus välttämättä pysy samana vaan ostovoimasta suurempi osuus voi kohdistua esimerkiksi pääkaupunkiseudulle. Kasvulukujen ennusteet ovat kuitenkin niin suuria, että pienemmälläkin suuntautuneisuuden määrällä saavutetaan maakuntakaavan mitoituksen perustana käytetty ostovoiman määrä.
Kymenlaakson kaupan rakenne tukeutuu nykyiseen, jo toteutuneeseen tai jo kaavoitettuun rakenteeseen.
Jos venäläisten Suomeen kohdistama ostovoima ei kehittyisikään niin kuin maakuntakaavan mitoituksen
mukaan tapahtuisi, vähittäiskaupan suuryksiköt laajentuisivat ja täydentyisivät nykyisillä alueilla ennakoitua
vähemmän ja kaupan rakenne säilyisi silti maakuntakaavan esittämässä muodossa.
Kunnittaiset erot eri liikennemuotojen käytössä ja ostosmatkojen kilometrisuoritteessa ovat nykytilanteessa hyvin suuret. Kotkalaisten ostosmatkoilla syntyy selvästi vähiten autoliikennesuoritetta. Ennustetilanteessa noin 40% ostosmatkojen autoliikenteen suoritteesta ja päästöistä syntyy rajan ylittävästä liikenteestä. Vaalimaan tarjonnan kehittäminen lyhentää selvästi rajan ylittävien ostosmatkojen keskipituutta. Ostosmatkojen kasvun tieverkkoa kuormittava vaikutus syntyy lähes kokonaan rajan ylittävän ostosliikenteen
kasvusta. Tieverkon osalta liikenne kasvaa huomattavasti valtatiellä 7 (E18). Vaikka kasvu on prosentuaalisesti suuri, ei se uhkaa kokonaan moottoritieksi parannettavan yhteyden välityskykyä tai liikennöitävyyttä.
Mikäli rajan ylittävä ostosliikenteen kasvu jää selvästi arvioidusta, jää myös tieverkon kuormituksen kasvu
selvästi arvioitua pienemmäksi. Joukkoliikenteen osalta merkittävin muutos on Kotkan ja Haminan välisen
matkustuksen vähentyminen.
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3.3.

Maakuntakaava-alue

KOKO KAAVA-ALUETTA KOSKEVAT SUUNNITTELUMÄÄRÄYKSET
Maankäytön tarkemassa suunnittelussa tulee luoda edellytyksiä vaelluskalakantojen luontaiselle lisääntymiselle Kymijoella.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Jokiuoman perkaamisen ja patoamisen sekä vedenlaadun heikkenemisen vuoksi Kymijoen lohikanta ja muiden vaelluskalojen kannat heikkenivät vähitellen 1920 luvulta alkaen ja hävisivät lopulta kokonaan 1950luvulle tultaessa.
Kymijoen kalatalouden elvyttäminen tuli mahdolliseksi, kun uitto lopetettiin ja teollisuuden sekä yhdyskuntien jätevesien puhdistusta tehostettiin. Kymijoen kehittämispotentiaali Etelä Suomen ainoaksi lohijoeksi
on erittäin suuri. Kymijoki on nostettu em. syystä myös Suomen kansallisen kalatiestrategian ykköskohteeksi. Kymijoen elvyttäminen vaelluskalajoeksi on sekä luonnon monimuotoisuuden että myös luontomatkailun kannalta merkittävä.
Kaavaratkaisun tavoite on vaalia luonnon monimuotoisuutta ja luoda edellytyksiä vaelluskalakantojen luonteaselle lisäntymiselle Kymijoella. Tarkoitus on luoda toimiva ekologinen vesiyhteys Kymijoen jokisuistoista
Anjalan Ankkapurhan korkeudelle asti. Rakentaminen, joka voi merkiittävästi heikentää vaelluskalojen nousua ja lisääntymistä, tulee estää ja nousuesteet jokiuomassa mahdollisuuksien mukaan poistaa. Kalaportaiden rakentamisen toteutamiselle tulee luoda edellytyksiä ja vaelluskalakantojen lisääntymisen kannalta
arvokkaita elinympäristöjä tulee vaalia.
Suomen kansallinen kalatiestrategia ja EU:n Itämeren lohen uusi hoito-ohjelma pyrkivät siihen, että reilun
kuuden vuoden kuluttua Suomen vaelluskaloilla ei pitäisi joissa olla enää edessään esteitä. Kymijoen kalataloudellinen kehittäminen ja kalateiden rakentaminen on nostettu maakuntatason strategioissa keskeiseksi
kehittämisen tavoitteeksi (Kymenlaakson maakuntaohjelma, Kymenlaakson luonnonvarastrategia, Kaakkois-Suomen ELY -keskuksen strategiat yms.)
Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon vaelluslalakantojen kannalta tärkeiden ominaispiirteiden vaaliminen ja vaelluskalareittien yhtenäisyys.
Kaavaratkaisuilla ohjataan viranomaisten sekä muiden toimijoiden alueiden käyttöä koskevaa suunnittelua.
Varaus toteutuu, kun aluetta koskevissa suunnitelmissa otetaan huomioon esitetyt ympäristöarvot yksityiskohtaisen suunnittelun yhteydessä.
Kaavaratkaisu ei juridisesti vaikuta voimayhtiöiden voimassa oleviin lupiin tai kalaistutusveltoitteisiin.
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Seudullisesti merkittävän vähittäiskaupan suuryksikön alaraja on oheisten taulukoiden mukainen, ellei
selvitysten perusteella toisin osoiteta.
Päivittäistavarakauppa
Kotka, Kouvola, Hamina, Inkeroinen, Myllykoski
Muu Kymenlaakso
Erikoiskauppa ja laajantavaravalikoiman kauppa
Kotka, Kouvola
Hamina, Inkeroinen, Myllykoski
Muu Kymenlaakso
Tilaa vaativa kauppa
Kotka, Kouvola
Hamina, Inkeroinen, Myllykoski
Muu Kymenlaakso
Kotka: Kotkan ja Karhulan taajama-alue
Kouvola: Kouvolan ja Kuusankosken taajama-alue

3.4.

k-m2
3 000
2 000
k-m2
7 000
5 000
2 000
k-m2
5 000
3 000
2 000

Kauppa ja aluerakenne
VÄHITTÄISKAUPAN KEHITTÄMISEN KOHDEALUE
Merkinnällä osoitetaan vähittäiskaupan kehittämisen kohdealuetta, joka yhdyskuntarakenteellisen sijaintinsa perusteella soveltuu seudullisesti merkittävien vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittamiseen.
Suunnittelumääräys:
Suuryksiköiden palvelutarjonnassa ja tarkemmassa sijoituksessa on varmistettava seudun
palvelurakenteen tasapainoinen kehittäminen. Vähittäiskaupan suuryksikköjä kehitettäessä ja sijoitettaessa on varmistettava, etteivät tehtävät toimenpiteet heikennä mitoituksen
tai ajoituksen suhteen palveluiden saavutettavuutta keskustoissa ja seudun muissa osissa.
Alueelle saa sijoittaa maankäyttö- ja rakennuslain 71 a §:ssä tarkoitettuja seudullisesti
merkittäviä vähittäiskaupan suuryksiköitä, joiden yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään: Jumalniemi 230 000 k-m2; Kauppakeskusalue 390 000 k-m2; Summa 120 000 k-m2.
Summaan voidaan sijoittaa päivittäistavarakauppaa enintään 5 000 k-m2.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Kaupan mitoituksen ja sijoittumisen perustelut, vaiheistus sekä aluekohtaiset suunnitteluratkaisun perustelut on esitetty kaavaselostuksen kappaleessa 3.2.
Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Merkintä ja määräys ohjaa vähittäiskaupan suuryksiköiden täydennykset ja kasvun suuryksiköiden nykyisille alueille sekä ohjaa osan venäläisten ostoksista näille alueille. Haminan
Summan alue täydentää maakunnan kohdealueita ottamaan voimakkaasti kasvavan venäläisten liikenteen vastaan. Alueet toteutetaan yksityisten yhtiöiden toimesta asemakaavojen
tarkistusten ja kunnallistekniikan toteutusten jälkeen.
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Merkintää on käytetty:
Kotka
4017 Jumalniemi
Kauppakeskittymä on kehittynyt aikaisemmin kaavaillulle Kotka-Karhula keskusta-alueelle.
Nykytilanteessa moottoritien suuntaisliittymä palvelee lännen puoleista liikennettä. Alue on
toteutunut hajanaisena ja maakuntakaavaratkaisulla tuetaan alueen tiivistymistä. Moottoritien toteuttamissuunnitelman mukaan liittymä täydentyy myös idän suuntaan. Vähittäiskaupan kehittämisen kohdealueen kaavamerkinnällä tuetaan olemassa olevan alueen tiivistymistä ja vahvistumista mahdollistamalla kaupan hankkeiden sijoittuminen moottoritien molemmille puolille. Uudella rakenteella parannetaan viereisen asuntoalueen melun torjuntaa.
Kouvola
4018 Kauppakeskusalue
Alue on kehittynyt Kouvolan ja Kuusankosken väliselle sauma-alueelle ulottuen jokaiseen risteysalueen neljännekseen. Vähittäiskaupan kehittämisen kohdealueen kaavamerkinnällä
tuetaan olemassa olevaa kaupan rakennetta alueella sijoittamalla uudet kaupan hankkeet
sekä olemassa olevien yksiköiden laajennukset liittymän kaikkiin neljään lohkoon.
Hamina
4016 Summa
Vahvistetun maakuntakaavan työpaikka-alue ja tilaa vaativan vähittäiskaupan suuryksikön
alue sekä yleiskaavan ja asemakaavan vastaavan sisältöisen alueen toteutus voi käynnistyä
moottoritien valmistuttua. Vähittäiskaupan kehittämisen kohdealuemerkinnällä mahdollistetaan kaupan hankkeiden sijoittuminen E18 tien Summan liittymän kohdalle moottoritien molemmille puolille. Kaupan toiminnallinen tyyppi tulee liittymän kaakkoispuolella sopeutua
taajamatoimintojen alueelle ja liittymän pohjoispuolella toiminnan tyyppi voi olla raskaampaa työpaikka-alueelle sopivaa tilaa vaativan kaupan toimintaa. Päivittäistavarakauppa enintään 5000 k-m2 kokoisena varmistaa Haminan keskustan päivittäistavarakauppojen kilpailukyvyn.
VÄHITTÄIS- JA RAJAKAUPAN KEHITTÄMISEN KOHDEALUE
Merkinnällä osoitetaan seudullisesti merkittävää vähittäiskaupan kohdealuetta, jolla on rajakaupan ominaispiirteitä.
Suunnittelumääräys:
Alueen yksityiskohtaisessa suunnittelussa tulee varmistaa rajan toiminnan kannalta oleellisen viranomaistoiminnan, liikenteen ja muiden alueen palveluiden yhteensovittaminen.
Alueelle saa sijoittaa maankäyttö- ja rakennuslain 71 a §:ssä tarkoitettuja seudullisesti
merkittäviä vähittäiskaupan suuryksiköitä, joiden yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 100 000 k-m2.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Kaupan mitoituksen ja sijoittumisen perustelut, vaiheistus sekä aluekohtaiset suunnitteluratkaisun perustelut on esitetty kaavaselostuksen kappaleessa 3.2.
Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Merkintä ohjaa venäläisille suunnattujen kaupan, matkailupalveluiden ja kasinon palveluja
lähellä rajaa olevalle alueelle. Aluetta toteutetaan yksittäisinä hankkeina asemakaavan tai
asemakaavan tarkistusten mukaisesti.
Merkintää on käytetty:
Virolahti
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4055 Vaalimaa
Vähittäis- ja rajakaupan kehittämisen kohdealuemerkinnällä mahdollistetaan Suomen vilkkaimman rajanylityspaikan viereen rakentuvan kaupallisen keskittymän muodostuminen E18
tien molemmille puolille. Tien etelän puolelle ohjataan kasino, matkailupalveluita ja outlet –
tyyppistä toimintaa ja pohjoisen puolella pääpaino on tilaa vaativassa kaupassa sekä työpaikka-alueella (TP) logistiikassa.
VÄHITTÄISKAUPAN SUURYKSIKKÖ
Merkinnällä osoitetaan vähintään seudullisesti merkittävää vähittäiskaupan suuryksiköiden
sijoittamiseen soveltuvaa taajamarakenteeseen liittyvää aluetta.
Suunnittelumääräys:
Suuryksiköiden palvelutarjonnassa ja tarkemmassa sijoituksessa on varmistettava seudun
palvelurakenteen tasapainoinen kehittäminen. Vähittäiskaupan suuryksikköjä kehitettäessä ja sijoitettaessa on varmistettava, etteivät tehtävät toimenpiteet heikennä mitoituksen
tai ajoituksen suhteen palveluiden saavutettavuutta keskustoissa ja seudun muissa osissa.
Alueelle saa sijoittaa maankäyttö- ja rakennuslain 71 a §:ssä tarkoitettuja seudullisesti
merkittäviä vähittäiskaupan suuryksiköitä, joiden yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään: Sutela 30 000 k-m2; Siltakylä 25 000 k-m2. Siltakylään voidaan osoittaa päivittäistavarakauppaa enintään 2 000 k-m2.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Kaupan mitoituksen ja sijoittumisen perustelut, vaiheistus sekä aluekohtaiset suunnitteluratkaisun perustelut on esitetty kaavaselostuksen kappaleessa 3.2.
Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Merkinnällä tuetaan Sutelan nykyistä aluetta sekä parannetaan Siltakylän taajaman palveluja
ja turvataan nykyisten päivittäistavarakauppojen kilpailu. Toteutus asemakaavojen kautta.
Merkintää on käytetty:
Kotka
4019 Sutela
Nykytilanteessa E18 tien pohjoispuolella on olemassa oleva hypermarketalue. Vähittäiskaupan suuryksikkömerkinnällä tuetaan olemassa olevan yksikön kehittymistä sekä mahdollistetaan alueen pieni laajentuminen liittymäalueen pohjoispuolelle, Mussalontien itäpuolelle.
Pyhtää
4020 Siltakylä
Vähittäiskaupan suuryksikkömerkinnällä mahdollistetaan vähittäiskaupan suuryksikön rakentuminen vahvistetun maakuntakaavan taajamatoimintojen alueelle, E18 tien Siltakylän liittymän eteläpuolelle.
TILAA VAATIVAN KAUPAN KESKITTYMÄ
Merkinnällä osoitetaan tilaa vaativan kaupan alueet.
Merkinnän osoittamalle alueelle voidaan sijoittaa sellaista merkitykseltään seudullista vähittäiskauppaa, joka kaupan laatu huomioon ottaen voi sijoittua keskusta-alueiden ulkopuolelle, kuten auto-, rauta-, huonekalu-, puutarha- ja maatalouskauppaa.
Suunnittelumääräys:
Suuryksiköiden palvelutarjonnassa ja tarkemmassa sijoituksessa on varmistettava seudun
palvelurakenteen tasapainoinen kehittäminen. Vähittäiskaupan suuryksikköjä kehitettäessä ja sijoitettaessa on varmistettava, etteivät tehtävät toimenpiteet heikennä mitoituksen
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tai ajoituksen suhteen palveluiden saavutettavuutta keskustoissa ja seudun muissa osissa.
Alueelle ei saa sijoittaa seudullisesti merkittäviä päivittäistavarakaupan suuryksiköitä.
Alueelle saa sijoittaa seudullisesti merkittäviä tilaa vaativan kaupan suuryksiköitä, joiden
yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään: Jylppy 50 000 k-m2; Keltakallio 60 000 k-m2;
Korjala 65 000 k-m2.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Kaupan mitoituksen ja sijoittumisen perustelut, vaiheistus sekä aluekohtaiset suunnitteluratkaisun perustelut on esitetty kaavaselostuksen kappaleessa 3.2.
Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Merkinnällä tuetaan nykyisten autokauppaan ja siihen liittyvää palvelualueiden kehittymistä
Keltakallion ja Korjalan alueilla. Tuetaan Kotkan rakenteessa keskeisesti sijaitsevan Jylpyn
alueen rakenteen muutosta ja täydentymistä. Toteutus asemakaavojen tarkistusten ja täydennysten kautta.
Merkintää on käytetty:
Kotka
4021 Jylppy
Nykytilanteessa Jylpyn alue on työpaikka-aluetta, jossa sijaitsee tilaa vaativaa kauppaa. Tilaa
vaativan kaupan keskittymä-merkinnällä mahdollistetaan alueen rakenteellisen muutoksen
jatkuminen ja kaupan suuryksiköiden sijoittuminen E18 tien eteläpuolelle moottoritieltä terveydenhuolto- ja hyvinvointipalveluihin rajoittuvalle alueelle.
4023 Keltakallio
Nykytilanteessa Keltakallion alueelle on keskittynyt Etelä-Kymenlaakson autokauppa. Tilaa
vaativan kaupan keskittymä-merkinnällä mahdollistetaan tilaa vaativan kaupan sijoittuminen
E18 tien Keltakallion liittymän kohdalle moottoritien molemmille puolille.
Kouvola
4022 Korjala
Tilaa vaativan kaupan keskittymä-merkinnällä mahdollistetaan luonteeltaan sellaisten suuryksiköiden sijoittuminen Korjalan alueelle, jotka kaupan laatu huomioon ottaen eivät voi sijoittua keskusta-alueelle. Merkinnällä mahdollistetaan tilaa vaativan kaupan sijoittuminen
Kauppakeskusalueen ja Lahti-Kouvola rautatien väliin.
KESKUSTATOIMINTOJEN ALUE
Merkinnällä osoitetaan keskustahakuisten palvelu-, hallinto-, asumis- ja muiden toimintojen
alueiden yleispiirteinen sijainti. Alue sisältää tarvittavat liikennealueet ja puistot. Alueelle voi
sijoittua vähittäiskaupan suuryksiköitä tai vaikutukseltaan niihin verrattavia kaupallisia palveluja.
Suunnittelumääräys:
Alueen yksityiskohtaisessa suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota alueen viihtyisyyteen,
omaleimaisuuteen ja kaupunkikuvan tasapainoisuuteen sekä huolehdittava eri liikennemuotojen järjestelyjen tarkoituksenmukaisuudesta ja häiriöttömyydestä. Aluetta suunniteltaessa on varauduttava riittävään nykyistä keskustatoimintaa sijainnillaan tukevaan
palvelutarjontaan. Erityistä huomiota tulee kiinnittää maisema- ja kulttuuriarvojen sekä
rakennushistoriallisten ominaispiirteiden säilyttämiseen.
Keskustatoimintojen kohdemerkinnällä osoitetuille alueille sijoitettavien vähittäiskaupan
suuryksiköiden yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään: Kausala 24 000 k-m2, Myllykoski 20 000 k-m2, Inkeroinen 25 000 k-m2, Virojoki 15 000 k-m2.
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Suunnitteluratkaisun perustelut:
Kymenlaakson kaupan selvityksen yhteydessä on tarkasteltu maakunnan keskustatoimintojen alueita kaupallisesta näkökulmasta. Keskustatoimintojen alueet on maakuntakaavassa
esitetty tiiviinä kokonaisuuksina, joiden kehittämistä kaavaratkaisulla tuetaan.
Kotkansaaren osalta keskusta-alueelle on odotettavissa rakenteellisia muutoksia mm. Kantasataman alueen uuden käytön myötä. Kotkansaaren keskusta-alueen laajentaminen Kantasatamaan tukee alueen uudistumista ja uuden maankäytön muodostumista alueelle. Keskustatoimintojen aluemerkintä yhdessä vahvistetun maakuntakaavan mukaisen satama-aluemerkinnän kanssa mahdollistaa Kantasataman alueella myös matkustajaliikenteen
kehittämisen.
Kouvolan keskusta on myös muutosten kohteena kun Kasarminmäen entinen varuskuntaalue on muuttunut korkeakoulujen kampusalueeksi ja suunnitteilla on myös uuden sairaalakeskuksen rakentaminen. Kuusankosken yhdistyttyä Kouvolan kaupunkiin on keskustan luonteva kasvusuunta kohti Kouvolan kauppakeskusaluetta ja keskustaa.
Ohjausvaikutus ja toteutus:
Keskusta-alueet on vahvistetussa maakuntakaavassa rajattu hyvin tiukasti käsittämään hallinnon ja kaupan alueet. Laajennetut keskustatoimintojen alueet sisältävät kaupan suuryksikköjä, matkailua palvelevia alueita sekä koulutuksen alueita.
Merkintää on käytetty:
208 Hamina
211 Kotka
212 Karhula
216 Kouvola
218 Kuusankoski
4078 Inkeroinen
4079 Myllykoski
4080 Kausala
4081 Virojoki
TYÖPAIKKA-ALUE
Merkinnällä osoitetaan vähintään seudullisesti merkittävät monipuoliset työpaikka-alueet.
Alueelle saadaan sijoittaa ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta teollisuutta ja varastointia,
toimisto- ja palvelutyöpaikkoja. Alueelle voidaan sijoittaa myös paljon tilaa vaativaa erikoistavaran kauppaa.
Suunnittelumääräys:
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota tasapainoisen,
olevaan rakenteeseen sopeutuvan ja viihtyisän työympäristön toteuttamiseen.
Mikäli alueelle sijoitetaan paljon tilaa vaativaa erikoiskauppaa, on ensin selvitettävä sen
vaikutukset vastaavien palveluiden saatavuuteen ja kehittämismahdollisuuksiin nykyisissä
kuntakeskuksissa.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Työpaikka-alueille, joilla on vähintään seudullista merkitystä, on vahvistetussa maakuntakaavassa annettu mahdollisuus tilaa vaativalle kaupalle. Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus -selvityksen mukaan vain osalle työpaikka-alueita (TP) tulee sijoittaa vähintään seudullisesti merkittäviä vähittäiskaupan suuryksiköitä. Kaupallisen kehittämisen alueet on tässä
maakuntakaavassa varattu omilla merkinnöillään. Maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen
myötä tilaa vaativan kaupan erityisasema laissa on poistunut ja kaikki vähittäiskaupan suur-
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yksiköt on esitettävä maakuntakaavassa. Tästä syystä olemassa olevasta kaavamääräyksestä
poistetaan tilaan vaativaa kauppaa koskeva määräys.
Uutena työpaikka-alueena esitetään rajapalveluiden ja –kaupan kehittämisen kohdealueeseen liittyvä Miehikkälän Muurikkalan vihreä logistiikka-alue.
Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Maakuntakaavan työpaikka-alueiden sisältöä ja rakennetta selkeytetään erottamalla työpaikka-alueet ja kaupan alueet eri merkinnöin (kaupalla omat merkinnät).
Merkintää on käytetty:
Iitti
452 Tillola
Kouvola
4062 Kouvola-Kuusankoski
457 Jokela
Kotka
454 Ristinkallio
453 Jumalniemi
Hamina
451 Lankamalmi
450 Lelu
449 Summa
Virolahti
458 Vaalimaa
Miehikkälä
4061 Muurikkala
RAJAPALVELUIDEN JA –KAUPAN KEHITTÄMISEN KOHDEALUE
Merkinnällä osoitetaan alueet, joihin kohdistuu vähintään maakunnallisia valtakunnan rajan
toimintojen kehittämistarpeita.
Suunnittelumääräys:
Alueelle palveluja sijoitettaessa tulee palvelutarjonnassa, mitoituksessa ja tarkemmassa sijoituksessa varmistaa seudun palvelurakenteen tasapainoinen kehittäminen ja varmistaa,
etteivät toimenpiteet heikennä palvelujen saavutettavuutta seudun muissa osissa. Alueen
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on huomioitava raja-alueen toimintojen kehittämistarpeet ja sovitettava ne Suomen huomattavimman maaraja-aseman ympäristön laatuvaatimuksiin.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Vaalimaan raja-asema on Suomen vilkkain maaraja-asema, jonka rajanylitysmäärät ovat olleet jatkuvassa kasvussa. Raja-alueella on kehittämistarpeita niin liikenteen, matkailun, kaupan kuin viranomaistoimintojenkin sijoittelun suhteen. Maakuntakaavassa osoitetaan rajaalueen kehittämisen kannalta keskeinen alue.
Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Merkinnällä varmistetaan uusien tai uudentyyppisten rajanylityspaikkaan toiminnallisesti läheisesti liittyvien toimintojen kehittäminen ja sijoittaminen alueelle.
KAUPUNKIKEHITTÄMISEN KOHDEALUE
Merkinnällä osoitetaan alueet, joihin kohdistuu vähintään seudullisesti merkittäviä maankäytöllisiä kehittämistarpeita.
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Suunnittelumääräys:
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on huolehdittava siitä, että alueelle sijoittuvat toiminnat ja alueen maankäytön ratkaisut eheyttävät kaupunkirakennetta.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Kotkan Hovinsaaren ja Karhulan väliin jäävä alue muodostaa maakuntakeskuksen rakenteeseen sen osakeskuksia erottavan sauman, jonka keskeinen sijainti on jäänyt asumista ja palveluita sijoitettaessa hyödyntämättä. Kaavaratkaisulla tuetaan tämän muuttuvan alueen kehittämisen mahdollisuuksia ja edistetään Karhulan keskustan ja Hovinsaaren välisen alueen
yhdyskuntarakenteen eheytymistä sekä Karhulan ja Jumalniemen toiminnallisen yhteyden
kehittämistä.
Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Merkinnällä edistetään Kotkan keskeisen alueen täydentymistä ja uudistumista. Toteutus
kaavamuutoksin.
PALVELUIDEN ALUE
Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti merkittävien julkisten ja yksityisten palvelujen ja
hallinnon alueet ja kohteet.
Suunnittelumääräys:
Yksityiskohtaisessa suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota kaupunkikuvan tasapainoisuuteen sekä kulttuuriympäristön ja rakennushistoriallisten ominaispiirteiden säilyttämiseen.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Alueilla toimivien maakunnallisesti merkittävien koulutuksen ja terveydenhuollon yksikköjen
kehittämistarpeet tulee ottaa huomioon alueiden ja niiden ympäristön tarkemmassa suunnittelussa. Yhteiskunnan eri osa-alueiden rakennemuutoksen yhteydessä eri palveluiden alueiden toimijat voivat muuttua julkisesta palveluntarjoajasta yksityiseksi tai toisinpäin. Kaavaratkaisulla mahdollistetaan uusien palvelukonseptien muodostuminen.
Uutena palveluiden alueena osoitetaan Kirkonmaan saaren entinen kasarmialue. Kirkonmaan alueella mahdollistetaan mm. laajamittaista matkailu - ja muiden palvelujen kehittämistä. Matkailukehittämisen alueet osoitetaan saaressa sekä matkailukohde –merkinnällä
(rm) että palvelualue –merkinnällä (P). Kehittämistoimet keskittyvät alueelle, jossa on hyödynnettävissä olemassa olevaa infrastruktuuria. Alueen kehittämisen tulee perustua tarkempaan suunnitelmaan, ja suunnitelman toteuttaessa maakuntakaavan tavoitteita, toimintaa
voidaan sijoittaa myös kauemmas nykyisestä infrastruktuurista.
Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Palvelualueiden hankkimisesta, suunnittelusta ja rakentamisesta vastaa toimintaa harjoittava
taho: kunta, valtion viranomainen, yhteisö, yhtiö tai näistä muodostuva hankekohtainen toteutusorganisaatio.
Merkintää on käytetty:
Kouvola
4085 Kuusaan kuntoutuskeskus
4086 Kuusankosken aluesairaala AMK
4087 Kasarminmäki AMK
4092 Anjalankosken palvelukeskus
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Kotka
4083 Kirkonmaan entinen kasarmialue
4084 Kymenlaakson AMK Kotkansaari
4088 Kymenlaakson keskussairaala
4089 Kymenlaakson AMK Jylppy
4090 Kymenlaakson AMK Metsola
Hamina
4091 Reserviupseerikoulu
Virolahti
95 Harjun oppimiskeskus
KYLÄ
Merkinnällä osoitetaan yhteyksiltään hyviä ja palvelutasoltaan vaihtelevia maaseudun kyliä
sekä saariston perinteisiä kyliä, joiden asutus on pääasiassa loma-asutusta.
Suunnittelumääräys:
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja toteutuksessa rakentaminen ja muu maankäyttö
on sopeutettava ympäristöönsä niin, että kylän omaleimaisuus ja viihtyisyys vahvistuu ja
ympäristö-, luonto ja kulttuuriperintöarvojen säilyminen turvataan.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Maakuntakaavassa täydennetään Kymenlaakson kyläverkosto osoittamalla Pyhtään Purolan
ja Kotkan Kuutsalon kylät.
Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Maakuntakaavan kyläalue voi toteutua yleiskaavalla, jonka kunta laatii. Yleiskaavassa selvitetään nykyisen astutuksen täydentämis- ja laajentamismahdollisuus sekä palvelujen ja vesihuollon järjestäminen. Yleiskaavoitus edellyttää yleensä, että kyläalue on suhteellisen tiivis ja
laaja tai liittyy ranta- tai muihin vetovoimaisiin alueisiin, joiden maankäyttö edellyttää myös
suunnittelua.
Kyläverkoston kaikkia osia ei ole tarpeen toteuttaa kaavalla, jolloin yksityiskohtaisempaa
suunnittelua edustavat omaehtoiset kylä- ja kehittämissuunnitelmat. Näissä voidaan kaavaprosessia kevyemmin selvittää uuden asumisen ja yritystoiminnan sijoittumismahdollisuuksia
ja vesihuollon tai muiden tarpeelliseksi katsottujen yhteisratkaisujen toteutusta. Silloin, kun
on kyse normaalein haja-asutusperiaattein maaseudulle sijoittuvasta asumisesta tai paikallisesta yritystoiminnasta, maakuntakaava ei voi estää sen sijoittumista eikä karsia minkään kylän tai alueen kehittämismahdollisuuksia.
Kyläverkoston toteutumisen ja ylläpidon kannalta aktiiviset kyläyhdistykset ja muut toimijat
ovat avainasemassa. Kuntien ja valtion tuki kylien palvelurakenteen, vesihuollon ja tieverkoston ylläpidolle vaikuttaa kylien kehittämismahdollisuuksiin.
Haitalliset ympäristömuutokset kuten laajat teknisen huollon linjaukset, ympäristöhäiriötä ja
kuljetuksia aiheuttava merkittävä ainestenotto ja muut vetovoimaisuutta alentavat tekijät
tulisi näitä koskevissa suunnitelmissa sijoittaa kyläympäristöä säästäen. Hankkeiden sijoittamisessa pysyvä asutus otetaan kuitenkin aina rajoitteena huomioon, myös sellaiset kyläalueet, joita maakuntakaavassa ei osoiteta.
Merkintää on käytetty:
Kotka
73 Kuutsalo
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Pyhtää
82 Purola
/s

ALUE, JOLLA ON SÄILYTETTÄVIÄ VÄHINTÄÄN MAAKUNNALLISESTI MERKITTÄVIÄ RAKENNUSKULTTUURIKOHTEITA
Merkinnällä osoitetaan maankäytön aluevaraukset, joilla on vähintään maakunnallisesti
merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä tai rakennuksia, mutta joita ei ole erikseen
merkinnöillä osoitettu.
Suunnittelumääräys:
Alueen käytön suunnittelussa ja toteutuksessa on otettava huomioon kulttuuriympäristön
vaaliminen ja turvattava merkittävien maisema- ja kulttuuriarvojen sekä alueiden ominaisluonteen ja erityispiirteiden säilyminen.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Taajamien, keskustojen ja kyläalueiden rakennus- tai kulttuurihistorialliset kohteet ovat joko
lukuisat tai niin lähellä toisiaan, että niiden esittäminen erillisillä kohdemerkinnöillä on maakuntakaavan mittakaavassa mahdotonta.
Kulttuuriympäristöä, jonka ominaisluonne ja erityispiirteet tulee säilyttää, muodostavat Kymenlaakson rakennuskulttuuri-inventoinnista toimenpideohjelmassa maakunnallisesti merkittäviksi luokitellut ympäristöt, rakennussuojelulailla ja –asetuksella tai erillisin sopimuksin
suojellut kohteet sekä valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (Rakennettu kulttuuriympäristö, Museoviraston julkaisu 16/1993, RKY 2009). Museoviraston vuonna 2009 tekemässä valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen inventoinnissa osa vuoden 1993 inventoinnin mukaisista alueista ei ole enää mukana. Nämä
alueet on maakuntakaavassa osoitettu maakunnallisesti merkittävinä rakennuskulttuurikohteina.
Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Suojeluindeksillä osoitetut alueet sisältävät sellaisia kohteita, joiden suojelu tulee arvioida
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa esimerkiksi maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti.
Merkintää on käytetty:
C/s
Hamina
Haminan vanha kaupunki ja linnoitus
Kotka
Kotkan kaupungintalo ja pankkitalo
Kotkan kirkko ympäristöineen
Kotkan ortodoksikirkko puistoineen
Kymin vanha pappila
Ruotsinsalmen merilinnoitus
Kouvola
Kouvolan hallintokeskus
Rautatievarikon alue ja rautatieasema
Kouvolan kasarmialue
Kuusankosken- ja Kymintehtaan asuinalueet
at/s
Kotka
Kuutsalo
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Pyhtää
Purola
p/s
Hamina
Haminan vanha kaupunki ja linnoitus
Kouvola
Kouvolan kasarmialue
Virolahti
Harjun maatalousoppilaitos

3.5.

Merialue
ARVOKAS VEDENALAINEN GEOLOGINEN MUODOSTUMA
Merkinnällä osoitetaan arvokkaat vedenalaiset geologiset muodostumat ja niiden keskittymät.
Suunnittelumääräys:
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon vedenalaisten geologisten muodostumien ominaispiirteiden vaaliminen. Alueelle ei saa suunnitella toimenpiteitä, jotka merkittävästi heikentävät arvokkaiden vedenalaisten geologisten muodostumien arvoja.
Alueelle kohdistuvista lupahakemuksista on pyydettävä maakunnan liiton lausunto.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Merkinnällä vaalitaan vedenalaista geodiversiteettiä Kymenlaakson merialueella. Arvokkaisiin muodostumiin luetaan merkittävän laajat vedenalaiset harjujaksot, hiekkasärkät sekä
harjusaarten vedenalaiset jatkeet. Arvokohteet muodostavat Kymenlaakson merialueella vedenalaisia hiekka- ja sorapohjaisia aluekokonaisuuksia. Merenpohjan harjujaksot voivat olla
mantereella ja meren saarissa todettujen arvokkaiden harjumuodostumien vedenalaisia jatkeita. Harjuihin liittyvien muodostumien lisäksi Suomen talousvyöhykkeellä, Haapasaaren
eteläpuolella, sijaitsee ainutlaatuinen geologinen syvännealue.
Luontodirektiivissä on määritelty arvokkaiksi vedenalaisiksi luontotyypeiksi mm. hiekkasärkät
ja harjusaarten vedenalaiset jatkeet. Näiden esiintymisalueita Itäisen Suomenlahden alueella
ovat kaavassa esitetyt hiekka- ja sorapohjaiset muodostumat.
Suunnitteluratkaisu pohjautuu ajankohtaisiin selvityksiin, tutkimushankkeiden tuloksiin ja
asiantuntija-arviointeihin. Arvokohteiden selvittämis- ja arviointityö on tehty yhteistyössä
Geologian tutkimuskeskuksen (GTK), Suomen ympäristökeskuksen (SYKE), Kaakkois-Suomen
ELY-keskuksen, Åbo Akademin ja Metsähallituksen kanssa. Kaunissaaren eteläpuolinen vedenalainen harjujakso kuuluu harjujensuojeluohjelmaan.
Merkintää on käytetty:
Pyhtää
4006 Kaunissaari - Ristisaari
Kaunissaari – Ristisaari harjumuodostuma ja sen vedenalaiset jatkeet liittyvät mantereella
olevan Siltakylän harjuun. Siltakylän harjujaksoa voidaan seurata merensaarissa mm. Koukkusaaressa, Kaunissaaressa ja Ristisaaressa. Nämä muodostavat laajan ja edustavan harjusaarten ja harjujen vedenalaisten jatkeiden kokonaisuuden. Häkkinen & Åker (1991) mukaan karkearakeinen harjun ydin on suhteellisen kapea, leveydeltään vain noin 100 metriä. Harjun
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reunavyöhyke on leveä ja se on koostumukseltaan hienorakeisempi, ainekseltaan pääosin soraista hiekkaa. Vedenalainen harju on pintaosiltaan hyvin lohkareista. Matalassa vedessä harjujen alkuperäinen muoto on osittain hävinnyt meren aallokon, virtausten sekä jään kuluttaessa ja tasoittaessa harjun pintaa vuosisatojen ja – tuhansien kuluessa. Harjun vedenalaisia
jatkeita löytyy vielä Ristisaaren kaakkoispuoleltakin. Vedenalainen harju on syvemmällä/syvemmässä vedessä osittain savikerrostumien peitossa. Merkinnän sisällä on Kaunissaaren eteläpuolella oleva kapeahko vedenalainen harjujakso, joka kuuluu valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan.
Kotka
4008 Lehmäsaari
Lehmäsaaren muodostuma liittyy Kyminlinnan harjuun, joka jatkuu merellä Lehmäsaaren
muodostumana Kukourin saaren pohjoispuolelta Lehmäsaaren eteläpuolelle Hietakareille asti. Sieltä muodostuma jatkuu edelleen Haapasaaren saariston länsipuolelta etelään. Lehmäsaaren harjumuodostuma on noin seitsemän kilometriä pitkä ja sen leveys vaihtelee muutamasta kymmenestä metristä useaan sataan metriin (Häkkinen & Åker 1991).
Virolahti
4007 Kauholma
Kauholman alue on Venäjän rajan läheisyydessä, Virolahdella oleva suhteellisen matalan veden alue. Alue edustaa sisäsaaristoa. Kauholman alueen merenpohjan pintamaalajit koostuvat pääasiassa hiekka ja koheesiomaalajeista, sekä hiekka- ja rautamangaanisaostumapohjista. Kauholman alueen merenpohjan hiekkavoittoisuus liittyy mahdollisesti mantereen hiekkamuodostumien jatkeisiin, sekä siihen, että alueella on ajoittain
suhteellisen voimakas aallokon ja/tai virtausten aiheuttama kulutus estäen pehmeämpien
kerrostumien, kuten liejupohjien, syntymisen alueella.
Suomen talousvyöhyke
4005 Paskamonttu
Kymenlaakson merialue on suhteellisen matala, mutta Haapasaaren eteläpuolelta löytyy geologisesti ainutlaatuinen syvänne. Paskamontuksi nimetty muodostuma on pinta-alaltaan pieni, mutta jopa 90 metrin syvyyksiin painuva syvänne/monttu on itäisen Suomenlahden syvimpiä pisteitä. Tämänkaltaiset merenpohjan painanteet tarjoavat ainutlaatuisen kerrostumisympäristön, “sedimentaatiokupin” merenpohjaan laskeutuville aineksille. Montun pohjalla vallitsevat vähähappiset/hapettomat olosuhteet muokkaavat siitä myös ainutlaatuisen
elinympäristön vähähappisiin/hapettomiin olosuhteisiin sopeutuneelle elämälle.
Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Merkintä ohjaa maankäyttöä tai hanketoimintaa arvokkaiden vedenalaisen hiekka- ja soramuodostumien alueilla. Huomattavan laajalle vaikuttavien hankkeiden toteuttaminen (esim.
ruoppaus- ja läjitystoiminta sekä rakentaminen kuten offshore tuulivoimaloiden rakentaminen) ei siten ole mahdollista ilman, että vaikutukset geologiseen monimuotoisuuteen on selvitetty riittävästi. Selvitysvelvollisuus on hankkeesta tai suunnitelmasta vastaavalla taholla.
Yksityiskohtaisen suunnittelun yhteydessä tulee selvitysten avulla varmistaa, ettei aiheuteta
vedenalaisen hiekka- ja sorapohjaisten geologiseen muodostumien merkittävän turmeltumista. Varaus toteutuu, kun aluetta koskevissa suunnitelmissa otetaan huomioon esitetyt
luonnonympäristön arvot yksityiskohtaisen suunnittelun yhteydessä.
VEDENALAISEN LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KANNALTA ERITYISEN TÄRKEÄ ALUE
Merkinnällä osoitetaan luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittäviä vedenalaisia alueita.
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Suunnittelumääräys:
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon merellisten elinympäristöjen luonnon monimuotoisuuden ominaispiirteiden vaaliminen. Alueelle ei saa
suunnitella toimenpiteitä, jotka merkittävästi heikentävät riuttojen tai muiden arvokkaiden merellisten elinympäristöjen arvoja.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Merkinnällä osoitetaan topografialtaan poikkeuksellisen monimuotoisia kovan merenpohjan
ympäristöjä, joissa esiintyy edustavia ja harvinaisia merellisiä elinympäristöjä ja luontotyyppejä.
Luontodirektiivissä on määritelty arvokkaiksi vedenalaisiksi luontotyypeiksi mm. riutat sekä
ulkosaariston luotojen ja saarten vedenalaiset jatkeet. Näiden esiintymisalueita Itäisen Suomenlahden alueella ovat kaavassa esitetyt vedenalaisen luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät alueet.
Merenpohjan monimuotoisuuteen ja topografiseen vaihteluun vaikuttavat alueen kallioperä,
glasiaalihistoria ja erilaiset aktiiviset prosessit kuten virtaukset ja sedimentaatio. Alueen geodiversiteetti heijastuu todennäköisesti biodiversiteetin tasoon, sillä maalajistoltaan erilaiset
alueet ovat erilaisia elinympäristöjä.
Merenpohjan topografinen monimuotoisuus on suurta mm. Haapasaaren, Ulko-Tammion,
Suuri-Mustan merialueilla.
Suunnitteluratkaisu pohjautuu ajankohtaisiin selvityksiin, tutkimushankkeiden tuloksiin ja
asiantuntija-arviointeihin. Arvokohteiden selvittämis- ja arviointityö on tehty yhteistyössä
Geologian tutkimuskeskuksen (GTK), Suomen ympäristökeskuksen (SYKE), Kaakkois-Suomen
ELY-keskuksen, Åbo Akademin ja Metsähallituksen kanssa.
Merkintää on käytetty:
Kotka-Hamina
4033 Ulko-Tammio – Haapasaari alue
Ulko-Tammio – Haapasaari alue edustaa keskisaaristoa. Alue on luonnon monimuotoisuuden
kannalta merkittävä/tärkeä vedenalainen alue ja se on topografialtaan poikkeuksellisen monimuotoinen. Alueen merenpohjalle on tyypillistä rikkonaisuus ja pienipiirteisyys, kalliokohoumineen ja savi-/liejualtaineen. Tällä monimuotoisuudella on luultavasti vaikutusta myös
alueen eliöstöön ja kasvistoon. Ulko-Tammio – Haapasaari alueella esiintyy kovan merenpohjan ympäristöjä, joissa mahdollisesti esiintyy edustavia ja harvinaisia merellisiä elinympäristöjä ja luontotyyppejä. Tällaisia ovat luontodirektiivissä arvokkaiksi määritellyt vedenalaiset
luontotyypit kuten riutat sekä ulkosaariston luotojen ja saarten vedenalaiset jatkeet. TOPCONS hankkeessa tältä keskisaariston alueelta otetut merenpohjan näytteet edustavat laajaa
maalajikirjoa vaihdellen louhikkopohjista liejuun.
Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Merkintä ohjaa maankäyttöä tai hanketoimintaa vedenalaisen monimuotoisuuden kannalta
arvokkailla alueilla. Huomattavan laajalle vaikuttavien hankkeiden toteuttaminen (esim.
ruoppaus- ja läjitystoiminta sekä rakentaminen kuten offshore tuulivoimaloiden rakentaminen) ei siten ole mahdollista ilman että vaikutukset on selvitetty riittävästi. Selvitysvelvollisuus on hankkeesta tai suunnitelmasta vastaavalla taholla.
Yksityiskohtaisen suunnittelun yhteydessä tulee selvityksen avulla varmistaa, ettei aiheuteta
vedenalaisen luonnon monimuotoisuuden turmeltumista, ja erikoisten luonnonesiintymien
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tuhoutumista taikka huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia vaikutuksia luonnonolosuhteissa. Alueelle ei saa suunnitella toimenpiteitä, jotka merkittävästi heikentävät arvokkaiden merellisten elinympäristöjen arvoja. Suunnitteluratkaisu ei estä tai haittaa alueella jo
olevien merikaapeleiden yms. korjaamista tai uusimista tai tarvittaessa uusien merikaapeleiden sijoittamista edellyttäen, että haitta elinympäristöihin ei ole merkittävän laaja.
Aluevaraus toteutuu, kun aluetta koskevissa suunnitelmissa otetaan huomioon esitetyt
luonnonympäristön arvot yksityiskohtaisen suunnittelun yhteydessä.
LUONNONSUOJELUALUE
Merkinnällä osoitetaan luonnonsuojelulain nojalla suojeltuja tai suojeltaviksi tarkoitettuja
alueita. Niitä ovat kansallispuistot ja muut luonnonsuojelualueet. Suojelualueiksi on osoitettu suojeluohjelmien alueita sekä Natura 2000-ohjelman alueita, mikäli päätösten yhteydessä
on toteuttamiskeinoksi esitetty luonnonsuojelulakia. Alueella on voimassa MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.
Suunnittelumääräys:
Suojelualueiksi osoitetuille alueille tai kohteille ei saa suunnitella toimenpiteitä, jotka vaarantavat tai heikentävät niitä luonto- tai ympäristöarvoja, joiden perusteella alueesta on
muodostettu luonnonsuojelualue tai tavoitteena on perustaa sellainen.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Maakuntakaavassa esitetään Kirkonmaan edustan Heinäsaari, Hernekari ja Sorkkasaari luonnonsuojelualueeksi. Saaret olivat aikaisemmin puolustusvoimien käytössä ja Metsähallituksen hallinnassa. Edellä luetellut saaret ovat voimassa olevassa Kymenlaakson maakuntakaavassa osoitettu puolustusvoimien käyttöön merkinnällä EP. Puolustusvoimat luopuvat näiden
saarten käytöstä. Metsähallitus on varannut edellä mainitut alueet omassa maankäyttösuunnitelmassaan suojelutarkoitukseen.
Perustelut suojelukäyttöön varaamiselle ovat seuraavat:
Saaret ovat saaneet jo pitkään kehittyä lähes luonnontilaisesti.
Saarissa on luonnonsuojelullisesti arvokasta kasvi- ja eläinlajistoa.
Saaret soveltuvat hyvin liitettäviksi Itäisen Suomenlahden kansallispuistoon.
Saaret sijaitsevat aivan Natura-alueen tuntumassa (FI0408001 Itäisen Suomenlahden saaristo
ja vedet). Liittämällä saaret Itäisen Suomenlahden kansallispuistoon, ne täydentäisivät sekä
kansallispuiston että Natura-alueen suojelukokonaisuutta.
Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Luonnonsuojelualueiden toteuttamisesta vastaavat ympäristöministeriö, Kaakkois-Suomen
ELY-keskus ja Metsähallitus. Kaavassa esitetyt saarikohteet ovat Metsähallituksen hallinnassa
ja ne täydentävät suojelualueverkostoa merialueella Itäisen Suomenlahden kansallispuiston
läheisyydessä. Saarten liittäminen Itäisen Suomenlahden kansallispuistoon edellyttäisi kansallispuistolain muutosta.
Merkintää on käytetty:
Kotka
4058 Heinäsaari, Hernekari, Sorkka
PUOLUSTUSVOIMIEN ALUE, JONKA TOISSIJAINEN KÄYTTÖTARKOITUS ON LUONNONSUOJELU
Merkinnällä osoitetaan Vanhankylänmaan ja Mustamaan saaret.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
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Itäisen Suomenlahden saaristossa Kymenlaakson alueella on puolustusvoimien käytössä ja
valtion omistuksessa Mustamaan ja Vanhankylänmaan saaret. Edellä luetellut saaret ovat
voimassa olevassa Kymenlaakson maakuntakaavassa osoitettu puolustusvoimien käyttöön
merkinnällä EP. Koska puolustusvoimat saattaa tulevaisuudessa luopua näiden saarten käytöstä, toissijainen käyttötarkoitus osoitetaan kaavamerkinnällä /S. Metsähallitus on varannut
edellä mainitut alueet omassa maankäyttösuunnitelmassaan suojelutarkoitukseen. Perustelut suojelukäyttöön varaamiselle ovat seuraavat: Saaret ovat saaneet jo pitkään kehittyä lähes luonnontilaisesti. Saarissa on luonnonsuojelullisesti arvokasta kasvi- ja eläinlajistoa.
Saaret ovat melko suuria metsäisiä saaria ja ympäristöarvoiltaan edustavia ulkosaariston
kohteita, joten ne soveltuisivat hyvin liitettäviksi Itäisen Suomenlahden kansallispuistoon.
Saaret sijaitsevat aivan Natura-alueen tuntumassa (FI0408001 Itäisen Suomenlahden saaristo
ja vedet). Liittämällä saaret Itäisen Suomenlahden kansallispuistoon, ne täydentäisivät sekä
kansallispuiston, että Natura-alueen suojelukokonaisuutta.
Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Merkinnällä mahdollistetaan saarten tuleva käyttö suojelualueena.
Merkintää on käytetty:
Kotka
4000 Mustamaa
4001 Vanhankylänmaa
VESIVILJELYYN SOVELTUVA ALUE
Merkinnällä osoitetaan alueet, jossa olemassa olevat kalankasvatuslaitokset voivat keskittää
tuotantoaan isompiin laitoksiin.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Sijainninohjaus on keskeinen keino vähentää kalankasvatuksen paikallisia ympäristövaikutuksia. Kaavaratkaisun tavoitteena on edistää olemassa olevan toiminnan keskittämistä suurempiin tuotantoyksiköihin ja siten parantaa yritystoiminnan kannattavuutta ja vähentää
toiminnasta aiheutuvia ristiriitoja ja ympäristökuormituksia. Vesiviljelylaitokset sijaitsevat
tällä hetkellä alueilla, joissa vedenvaihtuvuus on riittämätöntä ja paikallinen kuormitus merkittävä.
Kaavaratkaisut perustuvat vesiviljelyn osalta kansallisen vesiviljelyn ohjelmaan (valtioneuvoston periaatepäätös 2009), vesiviljelyn kansalliseen sijainitiohjaussuunnitelmaan (Maa- ja
metsätalousministeriö, Ympäristöministeriö, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 2013) sekä
Suomenlahden vesiviljelyn sijaintiohjaussunnitelmaan (Haikonen ja Laamanen, 2011, Kala- ja
vesitutkimus Oy). Asiantuntija-arvioinnin yhteydessä on todettu, ettei vesiviljelyyn soveltuvaa aluetta ole mahdollista esittää maakuntakaavassa Pyhtään Munapirtin edustalle luontoarvojen ja maankäytön yhteensovittamisen vuoksi.
Suomenlahti on ekologiselta luokitukseltaan hyvää huonommassa tilassa, minkä vuoksi siellä
ei voi vesiviljelyn kuormitusta lisätä. Nykyiset yritykset voivat em. suunnitelmiin mukaan kuitenkin keskittää tuotantoaan isompiin laitoksiin. Esitetyt yritysten nykyisen tuotannon keskittämisen kannalta potentiaalisimmat alueet sijaitsevat lähellä nykyisiä laitoksia. Vesiviljelyn
ohjaaminen avomerelle olisi tavoiteltavaa, mutta se on Kymenlaakson alueella sekä kustannustehokkuuden takia että myös ympäristön- ja luonnonsuojelurajoitteiden vuoksi ongelmallista.
Ohjausvaikutukset ja toteutus:

71

Kaavaratkaisulla ei velvoiteta nykyisiä laitoksia siirtämään nykyistä toimintaansa uusille alueille. Se ei myöskään estä hakemasta ja saamasta lupaa tunnistettujen alueiden ulkopuolelta,
jos alueen sopivuus vesiviljelyyn todennetaan ympäristölupakäsittelyssä. Kalankasvatuslaitosten lupahakemukset käsitellään aluehallitovirastoissa. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset vastaavat mm. ympäristölupien valvonnasta ja lupahakemuksiin liittyvästä lausunnonannosta.
Merkintää on käytetty:
Pyhtää
4123 Ängviksfjörden
Virolahti
4125 Kavonselkä
4124 Kauholmi
RUOTSINSALMEN MERITAISTELUALUE
Merkinnällä osoitetaan Ruotsinsalmen meritaistelualueen ympäristö.
Suunnittelumääräys:
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ottaa huomioon meritaistelualueen kulttuuriympäristön ja merihistorian arvot. Alueelle suunniteltavat toimenpiteet eivät saa vaarantaa hylkyjen muodostamaa kokonaisuutta. Ennen alueella tehtävää vesirakennustyötä on
oltava yhteydessä Museovirastoon vedenalaista kulttuuriperintöä koskevan inventoinnin
järjestämiseksi.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Vanhan purjehdushistoriansa ja tuhansien hylkyjensä vuoksi Itämeri on kansainvälisesti eräs
mielenkiintoisimpia hylkytutkimusalueita koko maailmassa. Ruotsinsalmen taistelu Kotkan
edustalla oli aikoinaan suurin Itämerellä käyty meritaistelu. Siellä upposi melko pienelle alueelle kaikkiaan n. 60 erilaista sota-alusta.
Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Merkintä ohjaa maankäyttöä tai hanketoimintaa Ruotsinsalmen merialueella. Alueella upposi
1789 ja 1790 kymmeniä aluksia melko pienelle alueelle. Taisteluiden jäljiltä merenpohjassa
olevista jäänteistä ei ole kuitenkaan kattavaa tietoa. Yksityiskohtaisen suunnittelun yhteydessä tulee selvityksen ja inventointien avulla varmistaa, ettei aiheuteta vedenalaisen kulttuuriympäristöarvojen turmeltumista.
Vanhat laivahylyt on rauhoitettu iän perusteella. Sellainen hylky tai hylyn osa, jonka uppoamisesta voidaan olettaa olevan yli sata vuotta, rinnastetaan kiinteään muinaisjäännökseen.
Muinaisjäännösten suojelua ja niihin kajoamista sääntelee Suomessa ensisijaisesti muinaismuistolaki (MML 295/1963). Lain 1 §:n mukaan kiinteät muinaisjäännökset ovat rauhoitettuja, joten niiden kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja
muu niihin kajoaminen on kielletty ilman muinaismuistolain nojalla annettua lupaa.
Muinaismuistolain mukaan kiinteiden muinaisjäännösten rauhoitusta valvoo Museovirasto
(MML 3 §). Rajavartiolaitos osallistuu laivalöytöjen ja niitä koskevien säännösten noudattamisen valvontaan muun toiminnan ohessa.
Maakuntakaava toteutuu, kun aluetta koskevissa suunnitelmissa otetaan huomioon esitetyt
kulttuuriympäristön arvot yksityiskohtaisen suunnittelun yhteydessä.
MATKAILUN JA VIRKISTYKSEN KEHITTÄMISEN KOHDEALUE
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Merkinnällä osoitetaan alueet joihin kohdistuu ylimaakunnallisia matkailun kehittämistarpeita.
Suunnittelumääräys:
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on huolehdittava siitä, että matkailun kehittämistarpeet sovitetaan alueen luonto-, rakennusperintö- ja kulttuuriarvoihin niitä hyödyntäen.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Kaavaratkaisulla edistetään Kotkan edustan merialueen matkailullista ja virkistyksellistä kehittämistä. Kehittämisvyöhykkeen avainalueina toimivat puolustusvoimilta vapautuvat saaret, Kirkonmaa ja Rankki, sekä entinen Kuusinen sotilassatama Kotkassa.
Saarikohteet soveltuvat erinomaisesti yleiseen virkistykseen ja matkailuun. Alueella voidaan
hyödyntää olemassa olevaa rakennuskantaa sekä toimivaa teknisen huollon infrastruktuuria.
Kohdealueen saavutettavuus on hyvä. Alueella ja sen vaikutuspiirissä sijaitsee lukuisia venesatamia, laivaväyliä ja venereittejä. Kohdealueella liikkuu myös yhteysalus.
Kirkonmaan ja Rankin saarissa olemassa oleva rakennuskanta edustaa maanpuolustukseen
liittyvää rakennuskantaa. Kummatkin ympäristöt ovat kokonaisuuksia, joihin liittyy rakennusten lisäksi puolustuslaitteita. Kirkonmaan linnoittaminen on aloitettu 1920-luvun loppupuolella, jolloin saareen rakennettiin mm. laituri, tiestö ja kapearaiteinen rautatie ja veturitalli.
Varsinainen kasarmirakennus on vuodelta 1957 ja saaren pohjoispään rivitaloalue 1960-70
lukujen taitteesta. Rankin saaren vanhin osa on saaren eteläkärjessä oleva tunnusmajakan
kivijalka 1800-luvun puolivälistä. Rankin linnoittaminen on aloitettu ensimmäisen maailmansodan aikana ja tältä ajalta on säilynyt vanha venäläiskauden puukasarmi 1910-luvun loppupuolelta. Koulutuslinnake Rankista muodostettiin vuonna 1947 ja uusi kasarmirakennus on
valmistunut 1959. Saaressa olevat rivitalot ovat vuosilta 1960-1975 ja sotilaskoti vuodelta
1975. Molempien saarten 1950-70 -lukujen aikaiset rakennukset ovat säilyttäneet hyvin aikansa arkkitehtuurin tunnukset. Saarten potentiaali matkailu- ja virkistyskäytölle on erittäin
suuri. Kirkonmaalla ja Rankissa on mahdollista sovittaa yhteen rakennushistoriallisten arvojen vaaliminen ja matkailun tarpeet. ( Senaatti-Kiinteistöt& Ramboll oy 2012. Kotka Kirkonmaa-Selvitys Linnakesaaren rakennuskulttuurista; Kotka-Rankki Selvitys Linnakesaaren rakennuskulttuurista, Museovirasto 2007. Kotkan kuntainventointi – Mantereen historiallinen
aika ja saaristo.)
Ruotsinsalmen merialueella Alueella upposi 1789 ja 1790 kymmeniä aluksia melko pienelle
alueelle. Taisteluiden jäljiltä merenpohjassa olevista jäänteistä ei ole kuitenkaan kattavaa tietoa. Alueella on kuitenkin mahdollista kehittää esimerkiksi sukellusmatkailua muinaismuistolain rajoitteet huomioiden.
Kymenlaaksossa merkittävä tekijä matkailupotentiaalin lisääntymisessä ovat venäläiset matkailijat. Venäläisten matkailijoiden määrän kasvun ennustetaan lisääntyvän merkittävästi lähivuosien aikana.
Matkailun kehittämisen kohdealueella on mahdollista sovittaa yhteen matkailun kehittäminen ja rakennus- ja luonnonarvojen vaaliminen. Kohdealue sisältää sekä matkailukehittämisen ydinalueita että yleiseen virkistykseen varattuja alueita.
Voimassa olevat maakuntakaavat sekä kauppa- ja merialuemaakuntakaavan suunnitteluratkaisut mahdollistavat Kotkan kantasataman ympäristön monipuolisen kehittämisen sekä
matkailu- ja asuinalueena että myös työpaikka- ja satama-alueena.
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Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Kehittämisen kohdealuemerkintä ohjaa suuntaamaan matkailua ja virkistystä koskevia maakunnallisia ja seudullisia hankkeita alueelle.
Toteuttajana ovat kaavoituksen osalta alueen kunta. Alueiden hankkimisesta, suunnittelusta
ja rakentamisesta vastaavat sekä kunta että toimintaa harjoittavat yhtiöt.
LOMA- JA MATKAILUALUE
Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja seudullisesti merkittäviä matkailupalveluiden
alueita. Alueisiin kuuluu matkailu- ja lomakeskuksia, lomakyliä, lomahotelleja, leirintäalueita
tai muita vastaavia matkailua palvelevia toimintoja.
Suunnittelumääräys:
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee toimintojen sijoittumisen ohjauksella ja rakentamisen mitoituksen määrittelyllä turvata alueen erityisten luontoarvojen, kulttuuriympäristön ja rakennushistoriallisten ominaispiirteiden säilyminen.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Kaavaratkaisulla mahdollistetaan Rankin saaren matkailullinen kehittäminen. Rankin saari on
entinen linnakekohde ja se soveltuu erinomaisesti matkailuun ja yleiseen virkistykseen. Alueella voidaan hyödyntää olemassa olevaa rakennuskantaa sekä toimivaa teknisen huollon
infrastruktuuria.
Rankin saaren saavutettavuus on hyvä. Alueella ja sen vaikutuspiirissä sijaitsee lukuisia venesatamia, laivaväyliä ja venereittejä. Kohdealueella liikkuu myös yhteysalus.
Rankin loma- ja matkailualueella on mahdollista sovittaa yhteen matkailun kehittäminen sekä ja luonnonarvojen ja kulttuuriympäristöarvojen vaaliminen.
Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Alueiden hankkimisesta, suunnittelusta ja rakentamisesta vastaa toimintaa harjoittava taho.
Kunnan tehtävänä on huolehtia alueiden yleis- tai asemakaavan laatimisesta, toteuttaa kunnallistekniikka tai sopia sen toteuttamisesta maankäyttösopimuksella ja valvoa, että alueet
toteutuvat kaavan edellyttämällä tavalla.
Merkintää on käytetty:
Kotka
4053 Rankki
MATKAILUKOHDE
Merkinnällä osoitetaan taajamien ja keskustojen ulkopuolisten maakunnallisesti merkittävien matkailukohteiden sijainti.
Suunnittelumääräys:
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ottaa huomioon alueen luonnonarvot, kulttuuriympäristö ja rakennushistoriallisten ominaispiirteiden säilyminen.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Kaavaratkaisulla mahdollistetaan Kirkonmaan saaren matkailullinen kehittäminen. Kirkonmaan saari on entinen puolustusvoimien kasarmi- ja harjoitusalue ja se soveltuu erinomaisesti matkailuun ja yleiseen virkistykseen. Alueen kehittämisessä voidaan hyödyntää olemassa olevaa rakennuskantaa sekä toimivaa teknisen huollon infrastruktuuria. Alueen kehittämisen tulee perustua tarkempaan suunnitelmaan, ja suunnitelman toteuttaessa maakuntakaavan tavoitteita, toimintaa voidaan sijoittaa myös kauemmas nykyisestä infrastruktuurista.
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Kohdealueen saavutettavuus on hyvä. Alueella ja sen vaikutuspiirissä sijaitsee lukuisia venesatamia, laivaväyliä ja venereittejä. Kohdealueella liikkuu myös yhteysalus.
Kirkonmaan saarella on mahdollista sovittaa yhteen matkailun kehittäminen sekä luonnon- ja
kulttuuriympäristöarvojen vaaliminen.
Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Matkailukohteiden yksityiskohtaisempi suunnittelu ratkaistaan pääsääntöisesti alemmanasteisella kaavalla. Rannoille sijoittuvat kohteet liittyvät rantayleiskaavoihin. Maakuntakaava
toteutuu, kun matkailualue on huomioitu alemmanasteisessa kaavassa. Alueiden hankkimisesta, suunnittelusta ja rakentamisesta vastaa toimintaa harjoittava taho.
Merkintää on käytetty:
Kotka
4075 Kirkonmaa
RETKEILY- JA ULKOILUALUE
Merkinnällä osoitetaan yleiseen virkistykseen ja ulkoiluun tarkoitettuja maakunnallisesti ja
seudullisesti merkittäviä vapaa-ajan ja luontomatkailun alueita. Alueella on voimassa MRL
33 § mukainen rakentamisrajoitus.
Suunnittelumääräys:
Alue varataan yleiseen virkistykseen ja ulkoiluun. Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee turvata virkistyskäyttöedellytyksien säilyminen, alueen saavutettavuus sekä
luonnonarvot. Virkistysalueiden suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota alueiden ominaisuuksiin sekä ekologisen verkosto että virkistys- ja ulkoilualueverkoston osana.
Alueen käyttöä suunniteltaessa on huolehdittava siitä, että virkistystoiminta 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 vaikutuksia tai
häiriöitä, jotka merkittävästi heikentävät alueen niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää Natura 2000 -verkostoon.
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava viheralueiden yhtenäisyys,
niiden keskinäinen verkottuminen ja laatu, virkistyskäytön ja suojeluarvojen yhteensovitus
sekä aluekokonaisuuksien saavutettavuus.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Kotkan edustan merialueen matkailullinen kehittäminen edellyttää, että kaavassa varataan
riittävän laajat alueet yleiseen virkistykseen ja ulkoiluun. Kirkonmaan alueella mahdollistetaan matkailu- ja muiden palvelujen kehittämistä jo rakennetuilla alueilla. Kehittämistoimet
keskittyvät alueelle, jossa on hyödynnettävissä olemassa oleva infrastruktuuri. Ranta-alueet
sekä matkailu- ja palvelumerkintöjen lähiympäristö on osoitettu retkeily- ja ulkoilualueeksi.
Em. alueet palvelevat omalta osaltaan matkailua ja palvelutoimintaa saaressa.
Kaavaratkaisussa on huomioitu, että vesistöjen läheisyydessä suunnittelussa tulee keskeisenä periaatteena olla yhtenäisen rakentamattoman rantaviivan säästäminen (vrt. Kymenlaakson maakuntakaava, maaseutu- ja luonto / koko maakuntakaava-aluetta koskeva suunnittelumääräys) Kymenlaakson merialueella on haasteena yleisen virkistykseen soveltuvien alueiden puute sekä poikkeuksellisen korkea rantaviivan sulkeutuneisuusaste (vrt. merialueselvitys).
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Kirkonmaan alueella mahdollistetaan laajamittaista matkailu - ja muiden palvelujen kehittämistä. Matkailukehittämisen alueet osoitetaan saaressa sekä matkailukohde –merkinnällä
(rm) että palvelualue –merkinnällä (P). Laajamittaiset kehittämistoimet tulee lähtökohtaisesti
sijoittaa alueelle, jossa voidaan hyödyntää olemassa olevaa infrastruktuuria, tai sen välittömään vaikutuspiiriin.
Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Maakuntakaavan retkeilyalueilla edistetään luonnon virkistyskäyttöä sekä luontomatkailua.
Maakuntakaavan metsätalousvaltaisilla retkeilyalueilla sovelletaan metsälakia. Maakuntakaavan VR-aluevarausmerkintä ei edellytä maisematyölupaa. Metsätalousalueilla metsäkeskuksen tulee metsälain valvonnassa ja kestävän metsätalouden rahoituslain tukipäätöksissä
ottaa huomioon maakuntakaavan alueidenkäyttöratkaisut sekä kaavan tavoitteet ja edistää
niiden toteutumista.
Kirkonmaan alueella mahdollistetaan laajamittaista matkailu - ja muiden palvelujen kehittämistä. Matkailukehittämisen alueet osoitetaan saaressa maakuntakaavan edellyttämällä
yleispiirteisyydellä. 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.
Maakuntakaavan ratkaisuilla ohjataan ensisijaisesti kuntien kaavoitusta ja muiden viranomaisten alueiden käyttöä koskevaa suunnittelua. 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.
Maakuntakaava toteutuu, kun alemmanasteisessa kaavassa otetaan huomioon maakuntakaavan aluevaraukset ja määräykset ja alueet toteutetaan maakuntakaavan periaatteiden
mukaisesti. Retkeily- ja ulkoilualueiden päätoteuttajina ovat kunnat ja Metsähallitus.
/ep

ALUEELLA TURVATAAN PUOLUSTUSVOIMIEN KÄYTTÖTARPEET
Merkinnällä osoitetaan alue, jossa pääkäyttötarkoituksen lisäksi tulee mahdollistaa puolustusvoimien käyttötarpeet.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Puolustusvoimat luopuu Kirkonmaan ja Rankin saarten kasarmi- ja muusta harjoituskäytöstä,
mutta tarvitsee jatkossa kuitenkin eräiltä osin saarien osia käyttötarpeisiinsa.
Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Merkintä ohjaa maankäyttöä tai hanketoimintaa Kirkonmaan ja Rankin saarissa, joissa tulee
sovittaa yhteen virkistystoiminnan ja matkailun kehittämisen intressit sekä puolustusvoimien
tarpeet.
Maakuntakaava toteutuu, kun aluetta koskevissa suunnitelmissa otetaan huomioon esitetyt
Puolustusvoimien tarpeet yksityiskohtaisen suunnittelun yhteydessä.
KULTTUURIYMPÄRISTÖN TAI MAISEMAN VAALIMISEN KANNALTA TÄRKEÄ ALUE, VALTAKUNNALLISESTI MERKITTÄVÄ
Merkinnällä osoitetaan kulttuuriympäristön ja maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti merkittävät alueet. Alueet, joille on aluevarausmerkinnällä osoitettu käyttötarkoitus,
ensisijaisen maankäyttömuodon määrittelee aluevarausmerkintä.
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Suunnittelumääräys:
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon kulttuuriympäristön
ominaispiirteiden vaaliminen ja turvattava merkittävien maisema- ja kulttuuriarvojen säilyminen. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on sovitettava yhteen maankäytön ja
maisema- ja kulttuuriarvojen vaatimukset.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Maakuntakaavassa osoitetaan Kuorsalon valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö.
Maakuntakaavassa on osoitettu valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt (Rakennettu kulttuuriympäristö, RKY 2009) ja valtakunnallisesti arvokkaat maisemaalueet (YM mietintö 66/1992).
Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Arvokkaalla maisema-alueella on lähtökohtana, että rakentaminen ei saa heikentää merkittävästi kulttuurimaiseman arvoa.
Kulttuuriympäristön vaaliminen tulee huomioida kuntien kaavoituksessa, muussa suunnittelussa, rakentamisen ohjauksessa ja rakennusvalvonnassa sekä eri viranomaisten toiminnassa.
Arvokkaat maisema-alueet vaikuttavat uusien tiehankkeiden toteuttamiseen ja mahdollisesti
vanhojen linjauksien muutos- ja oikaisuedellytyksiin. Kulttuuriympäristön erityisominaisuudet antavat lähtökohtia ja reunaehtoja suunnittelulle, mutta eivät estä alueiden monipuolista käyttöä ja kehittämistä.
NATURA 2000-VERKOSTOON KUULUVA TAI EHDOTETTU ALUE
Merkinnällä osoitetaan valtioneuvoston päätösten mukaiset sekä ohjelman täydennysehdotuksen mukaiset Natura 2000-ohjelman alueet, joiden suojeluarvojen huomioon ottamisesta
on säädetty LSL 65 ja 66 §.
Suunnitteluratkaisun perustelut
Valtioneuvosto on päättänyt 2012 laajentaa Suomen Natura 2000-verkostoa avomerelle sijoittuvilla suojelualueilla. Kymenlaakson alueet ovat Länsileton alue Kotkan ja Pyhtään edustalla sekä Luodematalat Pyhtään ja Loviisan edustalla. Päätöksellä suojellaan riuttoja ja hiekkasärkkiä talousvyöhykkeellä ja sen rajalla.
Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Natura 2000-verkoston alueet ohjaavat yksityiskohtaisempaa kaavoitusta ja muuta alueiden
käyttöä myös varsinaisten Natura-alueiden ulkopuolella. Sen laajuutta, jolle Natura-alueiden
ohjausvaikutus kohdistuu, ei ole kaavassa määritelty. Natura-alueisiin rajoittuvien alueiden
maankäyttöä suunniteltaessa ja toteutettaessa tulee luonnonsuojelulain mukaisesti ottaa
huomioon Natura-alueet ja niiden luonnonarvot.
Natura 2000-ohjelman toteuttamisesta vastaa Ympäristöministeriö ja Kaakkois-Suomen ELYkeskus.

3.6.

Liikenne ja reitit
KAKSIAJORATAINEN VALTA-, KANTA- TAI SEUTUTIE TAI PÄÄKATU
Merkinnällä osoitetaan kaksiajorataiset päätiet ja -kadut.
Alueella on voimassa MRL 33 § mukainen rakentamisrajoitus.
Suunnittelumääräys:
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Ympäröivän maankäytön suunnittelussa tulee varautua siihen, että väylälle pääsy tapahtuu järjestettyjen liittymien kautta.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Maakuntakaavassa osoitetaan valtatien 12 uusi linjaus Jokuesta länteen. Liikennepoliittisen
selonteon valmistelun kokeiluhankkeena tutkittiin valtatien 12 Lahti-Kouvola välin palvelutasovaihtoehtoja tavoitteena löytää ratkaisu, joka täyttää kohtuullisesti raskaan liikenteen
(elinkeinoelämän) palvelutasovaatimukset ja jonka kustannukset saadaan puolitettua.
Valtatien 12 linjausvaihtoehtojen selvitys osoitti, kun otetaan huomioon myös aiemmassa
suunnitteluvaiheessa laadittu YVA, että Kymenlaakson puolella on riittävät perusteet valita
nykyistä tielinjauskäytävää noudattava, tässä maakuntakaavassa esitetty linjaus. Tälle linjaukselle ei ole kilpailevia maankäyttömuotoja ja se tukee Kymenlaakson puolen nykyistä rakennetta paremmin kuin poistuvaksi esitetty tielinjaus. Näiden lisäksi uusi linjausvaraus
mahdollistaa vahvistetun kaavan varausta selvästi paremmin vaihteittain toteutuksen. Maakuntakaavassa esitettävä uusi linjaus noudattaa nykyisen tien linjauskäytävää. Uusi linjaus
mahdollistaa Päijät-Hämeen puolella useampia esillä olevia vaihtoehtoja.
Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Tieliikennealueiden toteutuksesta vastaa Liikennevirasto. Suuret tiehankkeet saavat rahoituksensa valtion talousarviossa osoitettuina kehittämishankkeina. Asemakaavoitettujen alueiden kaduista vastaa kunta.
Valtatien 12 tarkemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota pohjaveden suojeluun.
ERITASOLIITTYMÄ, SUUNNITELTU
Merkinnällä osoitetaan suunnitellut eritasoliittymät, jotka yhdistävät maakuntakaavassa
osoitettuja teitä ja katuja. Alueella on voimassa MRL 33 § mukainen rakentamisrajoitus.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Maakuntakaavassa osoitetaan eritasoliittymät Iitin Tillolaan ja Jokueen.
Iitin Tillollaan on suunnitteilla moottoriurheilun tapahtumakeskus. Keskukseen on suunniteltu sijoitettavaksi ajokoulutuskeskus, moottoriurheilurata, tapahtumakenttä, liikenneasema,
yrityspuisto ja majoitustoimintaa. Ajoyhteys alueelle on tällä hetkellä suoran liittymän kautta, maakuntakaavassa varaudutaan alueen kasvavan liikenteen järjestelyyn eritasoliittymän
kautta.
Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Tieliikennealueiden toteutuksesta vastaa Liikennevirasto. Suuret tiehankkeet saavat rahoituksensa valtion talousarviossa osoitettuina kehittämishankkeina. Asemakaavoitettujen alueiden kaduista vastaa kunta.
VENEVÄYLÄ
Merkinnällä osoitetaan ensisijaisesti veneilyn runkoväylät sekä muut alueellisesti merkittävät
veneilyn pääväylät.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Maakuntakaavassa täydennetään seudullisten veneilyn runkoväylien reitistö. Reittien huomioiminen tarkemmassa suunnittelussa esimerkiksi rantautumispaikkojen ja matkailupalveluiden sijoittelussa parantaa veneilyn edellytyksiä.
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Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Veneväylien toteuttamisvastuu on Liikennevirastolla. Veneväyliä suunnittelevat ja toteuttavat myös kunnat ja ELY-keskus.
LAIVAVÄYLÄ
Merkinnällä osoitetaan tärkeimmät kauppamerenkulun väylät.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Maakuntakaavassa täydennetään olemassa oleva kauppamerenkulun väylästö.
Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Laivaväylien toteuttamisvastuu on Liikennevirastolla.
VENESATAMA
Merkinnällä osoitetaan vähintään seudullisesti merkittävät pienvenesatamat. Alueella on
voimassa MRL 33 § mukainen rakentamisrajoitus.
Suunnittelumääräys:
Alueiden yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on sovitettava pienveneilyn ja virkistyksen tarpeet kulttuuriperintö- ja luontoarvoihin sekä varmistettava alueiden saavutettavuus.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Maakuntakaavassa osoitetaan Rankin ja Kirkonmaan saarten venesatamat.
Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Venesatamien toteuttamisesta vastaavat mm. kunnat ja Metsähallitus.
Merkintää on käytetty:
Kotka
4103 Rankki
4104 Länsilaituri
4105 Kirkonmaa
YLIMAAKUNNALLINEN PATIKOINTIREITTI
YLIMAAKUNNALLINEN MELONTAREITTI
YLIMAAKUNNALLINEN PYÖRÄILYREITTI
Merkinnällä osoitetaan ylimaakunnalliset merkittävät ulkoilureitit
Suunnittelumääräys:
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava ulkoilureittien toteuttamisedellytykset maakunnallisesti ja seudullisesti toimivana reitistönä. Yksityiskohtaisessa reittisuunnittelussa on pyrittävä hyödyntämään olemassa olevan tiestön ja poluston käyttömahdollisuuksia.
Alueen käyttöä suunniteltaessa on huolehdittava siitä, että virkistystoiminta 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 vaikutuksia tai
häiriöitä, jotka merkittävästi heikentävät alueen niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää Natura 2000-verkostoon.
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Suunnitteluratkaisun perustelut:
Maakuntakaavassa täydennetään ylimaakunnallisesti merkittävien ulkoilureitistöjen verkosto. Ulkoilureittien esittäminen maakuntakaavassa ei synnytä jokamiehenoikeuksia ylittäviä
valtuuksia liikkua maastossa ennen kuin reitti on toteutettu sopimuksin tai ulkoilureittimitoituksella. Maakuntakaavan ulkoilureittejä ei koske maankäyttö- ja rakennuslain 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.
Ylimaakunnalliset reitit on maakuntakaavassa osoitettu kaavatason edellyttämällä tarkkuudella. Reittien linjaukset voidaan tarkemmassa suunnittelussa muuttaa, edellyttäen, että
maakuntakaavan keskeiset tavoitteet eivät vaarannu.
Kymenlaakson alueella on kehitetty ylimaakunnallisia reittejä laajan yhteistyöhankkeen yhteydessä (Ylimaakunnalliset reitit –hanke 2004-2007). Hankkeen piiriin kuuluu kuntia myös
Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakuntien alueilta. Ylimaakunnalliset reitit
on jo osoitettu voimassa olevassa maaseutu ja luonto -maakuntakaavassa. Em. kaavan laadinnan yhteydessä on selvitetty myös reittien oikeus- ja ympäristövaikutukset.
Reitistöt täydennetään tässä kaavassa kattamaan myös taajamat ja niiden ympäristöt maakuntakaavan alue em. selvityspohjan mukaisesti.
Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Reittien suunnitteluvaiheessa on otettu huomioon mm. maa- ja metsätalouden toimintaedellytykset ja reittien mahdollisuudet tukea paikallista matkailuyrittäjyyttä. Ulkoilureitin
esittäminen maakuntakaavassa ei synnytä jokamiehenoikeuksia ylittäviä valtuuksia liikkua
maastossa ennen kuin reitti on toteutettu sopimuksin tai ulkoilureittitoimituksella. Ylimaakunnallisen luontomatkailuhankkeen toteutus tapahtuu maanomistajakohtaisin sopimuksin.
Maakuntakaavan ulkoilureittejä ei koske maankäyttö- ja rakennuslain 33§:n mukainen rakentamisrajoitus. Luonnonsuojelualueilla ratkaisevat alueen suojelumääräykset alueella olevien
reittien määrän, muodon ja sijainnin.
Ulkoilureitit on pääosin toteutettu ylimaakunnallisen ulkoilu- ja luontomatkailuhankkeen yhteydessä kuntien toimesta.
Ylimaakunnalliset reitit on maakuntakaavassa osoitettu kaavatason edellyttämällä tarkkuudella. Reittien linjauksia voidaan tarkemmassa suunnittelussa muuttaa, edellyttäen, että
maakuntakaavan keskeiset tavoitteet eivät vaarannu.
X

POISTUVA VARAUS
Merkinnällä osoitetaan Kymenlaakson maakuntakaavoista poistuvat aluevaraukset.
Kymenlaakson Maaseutu ja luonto -maakuntakaavasta poistetaan Kirkonmaan varaston suoja-alue ja merialueella poistunut laivaväylä.
Kymenlaakson taajamat ja niiden ympäristöt -maakuntakaavasta poistetaan vähittäiskaupan
suuryksikön kohdemerkinnät Kouvolan kauppakeskusalueelta ja Kotkan Jumalniemestä. Kotkan kaupunkikehittämisen kohdealueen ja Virolahden rajapalvelujen kehittämisen kohdealueiden vanhat rajaukset poistetaan. Valtatien 12 suunniteltu linjausvaraus Jokuesta länteen
poistetaan.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Puolustusvoimien rakennemuutoksen myötä Kotkan Rannikkopataljoona lakkautetaan ja Kirkonmaan varuskunnan toiminta loppuu.
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Tämän kaavan yhteydessä on tutkittu Kymenlaakson kaupan kokonaisuus ja tehty sitä koskevat kaavamerkinnät. Vanhat vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavamerkinnät poistetaan.
Kaupunkikehittämisen kohdealueen ja rajapalveluiden kehittämisen kohdealueen rajaukset
on tutkittu uudelleen osana kaupan kokonaisuuden tarkastelua.
Liikennepoliittisen selonteon valmistelun kokeiluhankkeena tutkittiin valtatien 12 LahtiKouvola välin palvelutasovaihtoehtoja tavoitteena löytää ratkaisu, joka täyttää kohtuullisesti
raskaan liikenteen (elinkeinoelämän) palvelutasovaatimukset ja jonka kustannukset saadaan
puolitettua. Maakuntakaavassa esitettävä uusi linjaus noudattaa nykyisen tien linjauskäytävää. Uusi linjaus mahdollistaa Päijät-Hämeen puolella useampi esillä olevia vaihtoehtoja.
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4
4.1.

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.
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).

4.2.

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).
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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.
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.

4.3.

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 eväämisestä 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 §)
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5

MAAKUNTAKAAVAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Kaavaprosessin vaikutusten arvioinnin kulku on esitetty Kymenlaakson maakuntakaavan, kauppa ja merialue 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 maankäyttö- ja 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.

5.1.

Kaavaratkaisujen vaikutukset

Kaavan laadinta-aikana on laadittu erilliset vaikutusselvitykset sekä kaupasta että merialueesta. Tämän
kaavaselostuksen vaikutukset on kooste ja yhteenveto em. selvityksistä.
Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen
Suunnittelun lähtökohtana on ollut olemassa olevan infrastruktuurin hyödyntäminen. Kaikki kaupan alueet
on helposti saavutettavissa ja ne sijaitsevat yhdyskuntarakenteen kannalta keskeisillä paikoilla ja taajamatoimintojen välittömässä läheisyydessä. Ideapark- kaltaisia kauppakeskittymiä ”keskellä vihreää niittyä” ei
osoiteta. Ainoa poikkeus on rajatoimintojen kehittämisalue Vaalimaalla, joka on erillään olemassa olevasta
taajamarakenteesta. Vaalimaan alue liittyy raja-alueen toimintoihin ja se on erillään musta yhdyskuntarakenteesta. Vaalimaan erikoisasema perustuu Pietarin talousalueen läheisyyteen ja Venäjän kaupan-, liikenteen- ja matkailun nopean kasvuun.
Kymenlaakson kaupan selvityksen yhteydessä on tarkasteltu vahvistetun maakuntakaavan keskustatoimintojen alueita kaupallisesta näkökulmasta. Keskustatoimintojen alueet on maakuntakaavassa esitetty tiiviinä
kokonaisuuksina, joiden kehittämistä kaavaratkaisulla tuetaan.
Ratkaisu tukee kaupan sijaintiohjauksen osalta yhdyskuntarakenteen eheyttä ja suosi tiivistä ja kestävää
maankäyttöä. Ratkaisuilla ohjataan julkisten ja kaupallisten palveluiden sijoittumista siten, että ne ovat
helposti saavutettavissa myös ilman yksityisautoa.
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Keskeiset uudet matkailun kehittämisen alueet on osoitettu Kotkan edustalle entisille kasarmialueille. Sijainti ja saavutettavuus ovat erinomaisia. Perusinfrastruktuuri ja olemassa oleva rakennuskanta ml. sähköja vesilinjat sekä satamalaiturit yms. ovat valmiiksi rakennettu ja tehokkaasti hyödynnettävissä.
Vaikutukset liikenteeseen
Lisääntyvä ostos- ja luontomatkailu lisää liikennemääriä. Liikenteen kasvun ja ohjauksen kannalta rakenteilla oleva uusi E18 moottoritie on keskeisessä asemassa. Kauppakeskittymät sijoittuvat Etelä-Kymenlaaksossa
E 18 väylän laidalle. Uusia väyliä ei tarvitse osoittaa.
Kunnittaiset erot eri liikennemuotojen käytössä ja ostosmatkojen kilometrisuoritteessa ovat nykytilanteessa hyvin suuret. Kotkalaisten ostosmatkoilla syntyy selvästi vähiten autoliikennesuoritetta. Suurimmat erot
kilometrisuoritteissa ja päästöissä syntyvät rajan ylittävän liikenteen osalta. Ennustetilanteessa noin 40 %
ostosmatkojen autoliikenteen suoritteesta ja päästöistä syntyy rajan ylittävästä liikenteestä. Vaalimaan
tarjonnan kehittäminen lyhentää selvästi rajan ylittävien ostosmatkojen keskipituutta erityisesti usein rajan
yli tulevien ns. ramppaajien osalta.
Ostosmatkojen kasvun tieverkkoa kuormittava vaikutus syntyy lähes kokonaan rajan ylittävän ostosliikenteen kasvusta. Tieverkon osalta liikenne kasvaa huomattavasti valtatiellä 7 (E18), jossa rajan ylittävän, Kymenlaaksoon suuntautuvan ostosliikenteen kasvu on ennusteen mukaan keskimäärin 3 000-4 000 ajoneuvoa/vrk. Vilkkaimpina rajaliikenteen sesonkipäivinä liikennemäärien kasvu voi olla selvästi suurempi. Vaikka
kasvu on myös prosentuaalisesti suuri, ei se uhkaa kokonaan moottoritieksi parannettavan yhteyden välityskykyä tai liikennöitävyyttä. Valtatien 7 liikennettä kasvattaa lisäksi esimerkiksi pääkaupunkiseudulle
suuntautuvan rajaliikenteen kasvu, mitä ei tässä yhteydessä ole arvioitu. Myös Kotkan ja Haminan katuverkolla liikenne voi kasvaa tuntuvasti. Tässä maakuntatason tarkastelussa katuverkon kapasiteetin riittävyyttä
ei ole kuitenkaan arvioitu. Valtatiellä 6 Kouvolasta itään ja valtatiellä 15 Kotkan ja Kouvolan välillä sekä ostosliikenne kasvaa ennusteen mukaan 1 000-1 500 autoa/vrk ja valtatiellä 26 Luumäen ja Summan välillä
noin 500 ajon/vrk. Näiden valtateiden liikennekuormitus kasvaa selvästi, mutta teiden välityskyky ei todennäköisesti ylity. Mikäli rajan ylittävä ostosliikenteen kasvu jää selvästi arvioidusta, jää myös tieverkon
kuormituksen kasvu selvästi arvioitua pienemmäksi. Joukkoliikenteen osalta merkittävin muutos on Kotkan
ja Haminan välisen matkustuksen vähentyminen.
Matkailukehittämisen vyöhykkeellä toimii yhteysalus ja käytettävissä ovat puolustusvoimien entiset laiturija satamarakenteet. Tämä mahdollistaa matkailutoimintojen kehittäminen ja liikenneyhteyksien ylläpitämistä myös saaristovyöhykkeellä.
Luonnonarvojen ja kulttuuriympäristöarvojen vaaliminen asettaa reunaehtoja mm. ruoppaustoiminnoille.
Kaavan arvokohteilla on vaikutus laivaväylien ylläpitotoimenpiteisiin silloin, kun toimenpiteitä edellyttävät
ruoppausta (mahd. rajoituksia / lisäarvioinnin tarve).
Vaikutukset yhdyskunta- ja energiatalouteen
Kaupan ratkaisut toteutuessaan toisivat laskennallisesti venäläisten ostovoimaa 533 miljoonaa euroa vuodessa. Tätä voidaan pitää eri ennusteisiin nähden realistisesti toteutuvissa olevana ostovoimana. Venäläisten matkailijoiden tuoma ostovoima on Kymenlaaksossa Suomen olosuhteissa hyvin erityislaatuinen kysyntää aiheuttava tekijä.
Kaupan ja matkailun välillä on tiivis yhteys. Kaupan kehittämisen myötä luodaan uusia työpaikkoja sekä itse
kaupan alalle että matkailu- ja vapaa-ajan palveluihin.
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Energiataloudellisesti katsoen vähittäiskaupan suuryksiköt eivät ole sen kaltaisia, että ne edellyttäisivät
merkittäviä rakenteellisia muutoksia energiaverkostoon. Esimerkiksi Kaakkois-Suomen suurin kauppakeskittymä Kouvolan Veturi on toteutettu ekotehokkaasti maalämpöä hyväksi käyttäen.
Matkailun kehittämisen kaavaratkaisut luovat edellytykset matkailun laajamittaiselle kehittämiselle sekä
virkistysmahdollisuuksien parantamiselle. Luontomatkailu on kansainvälisesti voimakkaassa kasvussa oleva
ala.
Metsäteollisuuden rakennemuutoksen myötä on Kymenlaaksosta poistunut tuhansia työpaikkoja viime
vuosien aikana. Rakennemuutoksen myötä maakunnan tuotantorakenteen tulee monipuolistua. Matkailu-,
palvelu- ja kaupan alojen kasvupotentiaali onkin maakunnassa erittäin korkea.
Kansallisen vesiviljelyohjelman ja sijaintiohjaussuunnitelman linjausten mukaisesti uudet vesiviljelylaitokset
on ohjattu alueille, jotka soveltuvat hyvin vesiviljelyyn.
Luonnonvarojen osalta varmistetaan paikallisesti tuotetun kalan tuotantoa ja saantia Itäisen Suomenlahden
vaikutuspiirissä. Vaikka vesiviljelyn elinkeinohaara on pieni Kymenlaaksossa, voidaan sen odottaa kasvavan
tulevaisuudessa.
Kalatien rakentaminen voi jonkin verran vähentää vesivoiman energiatuotantoa. Arvokkaat vedenalaiset
geologiset muodostumat rajoittavat ruoppaustoimintaa sekä hiekan tai soran nostoa.
Vaikutukset luontoon ja luonnonvaroihin
Ylimaakunnallinen melontareitti on osoitettu tässä kaavassa mm. linnuston perusteella suojelluille Naturaalueille Ahvenkoskenlahti, Santaniemenselkä-Tyyslahti ja Salminlahti. Reitti on osoitettu myös Kymijoen
Natura 2000 alueella. Melontareitit kulkee olemassa olevan melontaväylä pitkin. Reitit eivät edellytä ruoppaustoimenpiteitä yms. Ahvenkosken lahdella sekä Santaniemenselkä-Tyyslahden alueella reitti seuraa
olemassa olevaa ja sekä maastoon että merikarttoihin merkitty veneväylää. Salminlahdella ei ole maastoon
tai karttoihin merkitty väylä. Melontaa saattaa vaikuttaa linnustoon pesimäaikana, erityisesti silloin, kun
melojat liikkuvat reitin ja avovesialueen ulkopuolella.
Kielteisten vaikutusten ehkäisemiseksi on annettu kaikille ulkoilureittimerkinnälle Natura 2000 ohjelmaan
liittyvä suunnittelumääräys.
Pyöräilyreitti kulkee olemassa olevaa tieverkostoa pitkin. Myöskään patikointireitit eivät sijoitu Natura 2000
-ohjelman-tai muille suojelukohteille.
Kaavassa osoitetaan luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittäviä vedenalaisia alueita sekä uusia suojelualueita. Ratkaisu vaikuttaa välittömästi ja myönteisesti luonnon monimuotoisuuteen, luonnonsuojelun
tasoon ja edistää ekosysteemipalveluiden turvaamista Itäisen Suomenlahden alueella.
Matkailun kehittämisen kohdealueella on mahdollista sovittaa yhteen matkailun kehittäminen ja luonnonarvojen vaaliminen. Kohdealue sisältää sekä uusia matkailukehittämisen ydinalueita että yleiseen virkistykseen ja suojeluun varattuja alueita. Matkailualueilla on tehty luontoinventointeja ja vedenalainen ympäristö on tutkittu kaavan laadinnan yhteydessä yhteistyössä lukuisten asiantuntijaorganisaatioiden kanssa.
Paikallinen vesiviljelyn ravinnekuormitus mahdollisesti kasvaa vesiviljelylaitosten lähiympäristössä (rehevöityminen).
Kaavaratkaisut perustuvat vesiviljelyn osalta kansallisen vesiviljelyn ohjelmaan (valtioneuvoston periaatepäätös 2009), vesiviljelyn kansalliseen sijainitiohjaussuunnitelmaan (Maa- ja metsätalousministeriö, Ympäristöministeriö, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 2013) sekä Suomenlahden vesiviljelyn sijaintiohjaussunnitelmaan (Haikonen ja Laamanen, 2011, Kala- ja vesitutkimus Oy).
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Suomenlahti on ekologiselta luokitukseltaan hyvää huonommassa tilassa, minkä vuoksi siellä ei voi vesiviljelyn kuormitusta lisätä. Nykyiset yritykset voivat em. suunnitelmien mukaan kuitenkin keskittää tuotantoaan
isompiin laitoksiin. Esitetyt yritysten nykyisen tuotannon keskittämisen kannalta potentiaalisimmat alueet
sijaitsevat lähellä nykyisiä laitoksia. Vesiviljelyn ohjaaminen avomerelle olisi tavoiteltavaa, mutta se on Kymenlaakson alueella sekä kustannustehokkuuden takia että myös ympäristön- ja mm. Natura 2000 ohjelman pohjautuvien luonnonsuojelurajoitteiden vuoksi ongelmallista.
Kaavaratkaisulla ei velvoiteta nykyisiä laitoksia siirtämään nykyistä toimintaansa uusille alueille. Se ei myöskään estä hakemasta ja saamasta lupaa tunnistettujen alueiden ulkopuolelta, jos alueen sopivuus vesiviljelyyn todennetaan ympäristölupakäsittelyssä.
Kansallisen vesiviljelyohjelman ja sijaintiohjaussuunnitelman linjausten mukaisesti uudet vesiviljelylaitokset
tulee ohjata vain alueille, jotka soveltuvat hyvin vesiviljelyyn, kestävät toiminnasta aiheutuvaa ravinnekuormitusta hyvin ja joissa niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa vesien muulle käytölle.
Kaupan alueet eivät sijoitu luonnonsuojelun kannalta arvokkaille alueille. Lelun TP-alueella on liito-oravan
elinalueita, jotka saattavat rajoittaa rakentamista. Tiedossa olevat liito-oravan tärkeät elinalueet on syytä
ottaa huomioon yksityiskohtaisen suunnittelun yhteydessä.
Summan alueella on pohjavesiarvoja. Tämä tulee huomioida yksityiskohtaisen suunnittelun yhteydessä.
Kymijoen haarojen ennallistaminen ja luonnontilaan palauttaminen vaikuttaa myönteisesti uhanalaisiin
vaelluskaloihin sekä koko jokikekosysteemin monimuotoisuuteen.
Vaikutukset ilmaan ja ilmastoon sekä ilmastonmuutoksen huomioiminen
Maakuntakaavatason ratkaisuilla vaikutetaan vain epäsuorasti maakunnan päästötaseeseen. Maakunnan
hiilidioksiinipäästöjä dominoi kemiallinen puunjalostusteollisuus ja energiantuotanto. Maakuntakaavassa ei
osoiteta uusia teollisuuslaitoksia tai energiatuotannon alueita yms. Kaupan sijaintiohjauksen ja matkailun
kehittämisen osalta korostuvat erityisesti liikenteeseen liittyvät päästöt. Liikennepäästöjen osalta on huomioitava, että suuri osa maakunnan liikennepäästöjen kasvusta johtuu voimakkaasti kasvaneesta idänliikenteestä.
Maakuntakaavaratkaisussa ilmastokysymyksiä on huomioitu erityisesti liikennejärjestelmä ja yhdyskuntarakennetarkastelun kautta. Tavoitteena on ollut yksityisautoilun vähentäminen ja joukkoliikenteen kehittäminen. Kaavassa hyödynnetään olemassa oleva rakennetta ja liikenneverkostoa.
Ilmastonmuutoksen seurauksena tulvariski kasvaa. Jo voimassa olevien maakuntakaavojen tulvariskiä koskeva suunnittelumääräys ohjaa kuntien kaavoitus- ja rakennustoimintaa tulvariskittömille alueille.
Vaikutukset maisemaan, kaupunkikuvaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön
Kaupan alueita ei ole sijoitettu maiseman, kaupunkikuvan, kulttuuriperinnön tai rakennetun ympäristön
kannalta arvokkaille alueille.
Lankamalmin TP-alue ja Summan vähittäiskaupan kehittämisen kohdealue sijoittuvat osittain valtakunnallisesti arvokkaan Summanjoen laakson maisema-alueelle ja sen läheisyyteen. Myös Summan TP -alue rajoittuu valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen.
Kymenlaakson työpaikka- aluevaraukset on käsitelty ja osoitettu jo vahvistetussa maakuntakaavassa. Jumalniemen ja Muurikkalan TP –alueita lukuun ottamatta, vahvistettujen työpaikka-alueiden rajauksiin ei
tehty tämän vaihemaakuntakaavan laadinnan yhteydessä muutoksia. Jumalniemen osalta tarkistukset ovat
niin vähäisiä, ettei niillä ole maakuntakaavan mittakaavassa vaikutuksia. Muurikkalan TP-alue täydentää
toiminnallisesti rajapalveluiden- ja kaupan kehittämisenkohdealueen toimintojen kokonaisuutta. TP- alue-
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varaukset on otettu kauppa- ja merialuemaakuntakaavan tarkasteluun, koska varauksen kuvaustekstiin ja
suunnittelumääräykseen oli pakko tehdä paljon tilaa vaativaan kauppaan liittyviä muutoksia. Syynä tähän
oli MRL:n muutos koskien tilaa vaativan kaupan erikoisasemaa. Tulevassa kokonaismaakuntakaavan tarkennuksessa tullaan käsittelemään sekä työpaikka- alueet että arvokkaiden maisema-alueiden asiakokonaisuudet kokonaistarkastelun yhteydessä. Silloin huomioidaan myös käynnissä olevan maisemainventoinnin
tulokset.
Summan ympäristön arvokkaan maisema-alueen osalta on todettava, että maisema-alueen rajaustiedot
ovat täysin vanhentuneet. Ko. alueelle on rakennettu mm. moottoritie ja eritasoliittymä. Summan risteysalueen maisema ei enää perustu monimuotoiseen kulttuurivaikutteiseen luontoon, hoidettuun viljelymaisemaan ja perinteiseen rakennuskantaan. Työpaikka aluevarauksille tyypillinen rakentaminen ei yleensä ole
arvokkaalle maisema-alueelle soveltuvaa. Maisema-arvoja tulee huomioida erityisen tarkasti yksityiskohtaisen suunnittelun yhteydessä. Asia on huomioitu jo kuntatason kaavoissa ja alueiden suunnittelussa.
Maakuntakaavassa esitetty TP aluerajaus ja Summan kma-kehittämisen kohdealue on laaja joten kehittämistoimet on mahdollistaa sijoittaa siten, etteivät ne vaikuta merkittävän kielteisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen. Kaavan mahdollistamista toteuttamisvaihtoehdoista on löydettävissä hyväksyttävä ratkaisu
Summan alueen kehittämiselle. Maakuntakaavan mukaista ratkaisua suunniteltaessa ja toteutettaessa on
luonnollisesti otettava huomioon hankkeen kaikki ympäristövaikutukset ja niitä koskevat säännökset.
Maakuntakaavan meritaistelualue-merkinnän tarkoituksena on vaalia taistelualueen vedenalaisen kulttuuriympäristön kokonaisuutta. Ruotsinsalmen taistelualueen veneväylien ylläpidossa tulee kiinnittää erityistä
huomiota vedenalaisen kulttuuriperintöön.
Uudet suojelualueet ja virkistysalueet edesauttavat Saaristoluonnon suojelua ja maisema-arvojen vaalimista.
Arvokkaaseen kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön liittyvien arvojen vaaliminen on matkailun kehittämisen edellytys. Sekä Rankin loma- ja matkailualueella että Kirkonmaan saaren alueella on hyödynnettävissä olemassa olevaa ja laajaa rakennuskantaa.
Rankin ja Kirkonmaan saarten venesatamat ovat olemassa olevia ja alueilla on tehty kulttuuriympäristön
inventointeja kaavan laadinnan aikana.
Merialueen osalta voidaan tehdä johtopäätös, että suunnitteluratkaisut vaikuttavat myönteisesti erityisesti
vedenalaiseen maisemaan. Tämä johtuu siitä, että vedenaisaiset maisemakokonaisuudet ja muut arvotekijät on huomioitu systemaattisesti kaavaratkaisua tehtäessä.
Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön
Maakuntakaavan keskeinen aihe oli kaupan suuryksiköiden sijaintiohjaus. Kaavaratkaisujen myötä on luotu
toimintaedellytyksiä kauppapalvelujen monipuoliselle kehittämiselle ja kauppapalveluiden monipuolistamiselle. Samalla yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ja kauppapalvelujen hyvää saavutettavuus oli keskeinen
suunnittelun tavoite. Kaavan tavoitteiden mukainen ehyt yhdyskuntarakenne toimii taloudellisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja ekologisesti kestävästi luoden hyvän elinympäristön, jossa asuminen, työpaikat, palvelut ja luonnonympäristö muodostavat toimivan kokonaisuuden.
Kaavaratkaisuilla on parannettu matkailun ja virkistyksen kehittämisen toimintaedellytyksiä erityisesti saaristossa. Tämä vaikuttaa ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön myönteisesti. Ostosmatkailun kehittämisen
keskeinen kohderyhmä ovat venäläiset matkailijat, mutta kauppatarjonnan monipuolistaminen palvelee
myös alueen asukkaita.
Kielteisesti voi vaikuttaa kaavaava liikennemäärä kauppakeskittymien läheisyydessä ja E18 moottoritien
vaikutuspiirissä.
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Työpaikka-alueiden saavutettavuus on hyvä, mutta niillä ei heikennetä asuinviihtyisyyttä. Suurin osa alueita
ovat olemassa olevia työpaikka-alueita.
Myös kauppa-alueiden saavutettavuus on hyvä ja ne sijaitsevat taajama-alueilla tai niiden välittömässä
läheisyydessä, Asuinviihtyisyyttä ei heikennetä. Vaaliman alueella ei ole asutusta, mutta muiden vähittäiskaupan suuryksikköalueiden välittömässä läheisyydessä sijaitsee asuinalueita. Tämä mahdollistaa lähialueiden asukkaiden asiointimatkat kevyen liikenteen kulkuneuvoilla tai julkisilla kulkuneuvoilla.
Suurin osa alueista on olemassa olevia kauppa-alueita, lukuun ottamatta Vaalimaata, Summaa ja Siltakylää.
Näilläkin alueilla on olemassa kuntatason kaavat. joissa on huomioitu kaupan tarpeet ja hyvän elinympäristön vaatimukset maakuntakaavatavoitteiden mukaisesti.

5.2.

Kaupallisten vaikutusten arviointi

Kymenlaakson maakuntakaavan mitoitus pohjautuu Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus selvitykseen sekä venäläisiä matkailijoita koskeviin selvityksiin. Kaupan rakenne ja mitoitus -selvityksessä
liiketilan lisätarve laskettiin asukkaiden ja matkailijoiden ostovoiman kasvun pohjalta. Selvityksen laskennallinen mitoitus pohjautuu useaan muuttujaan ja mitoitus sisältää lukuisia epävarmuustekijöitä, joten laskennallinen mitoitus on vain arvio tulevasta liiketilan lisätarpeesta. Selvityksessä todettiin että, maakuntakaavassa mitoituksen tulee olla laskennallista mitoitusta joustavampi ja väljempi, jotta kauppa pystyy maakunnassa kehittymään todellisen kysynnän mukaisesti.
Maakuntakaavan luonnoksessa vähittäiskaupan suuryksikköalueiden mitoitus muodostuu nykyliiketilasta,
asemakaavoitetusta kaupan määrästä sekä laskennallisesta liiketilan lisätarpeesta. Kilpailun toimivuuden
varmistamiseksi maakuntakaavan kokonaismitoituksessa huomioidaan 1,3 –kertainen kaavallinen mitoitus
liiketilan lisätarpeeseen nähden. Paikallisista olosuhteista johtuen mitoitukseen osoitetaan myös lisäväljyyttä.
Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus -selvityksessä on tutkittu Kymenlaakson kaupan rakenne ja koko
nykytilanteessa sekä analysoitu sen kehitystä. Selvityksen mukaan nykytilanteessa Kymenlaaksossa on kaupan liiketiloja yhteensä 663 000 m2. Selvityksen liiketilat kuvaavat myymälöiden pohjapinta-alaa, joka pitää
sisällään liikkeiden takatilat ja varastot, mutta ei esim. kauppakeskusten käytäviä. Kuntakaavoituksessa
mitoitetaan kerrosneliömetrejä, joiden todetaan olevan n. 30 % suurempia kuin selvityksen mukaiset pohjapinta-alat. Tällä periaatteella laskettuna nykyinen korjattu liiketila kerrosneliömetreinä on yhteensä
866 400 k-m2, jota käytetään tämän kaavan lähtötilanteena.
Kymenlaakson kaupan selvityksen mukainen laskennallinen liiketilan lisätarve on 392 600 k-m2 ja 1,3kertoimella tämä on 510 400 k-m2. Kaavassa osoitettu kokonaismitoitus on 1 684 000 k-m2, jossa on uutta
liiketilaa yhteensä n. 800 000 k-m2. Tämä on n. 290 000 k-m2 väljempi kuin kaupan selvityksen mukainen
laskennallinen uuden liiketilan tarve.
Kymenlaaksossa merkittävä tekijä kaupan kasvussa ovat venäläiset asiakkaat. Venäläisten matkailijoiden
määrän ja rahankäytön arvioimisessa on lukuisia epävarmuustekijöitä. Matkailijoiden määristä on tehty
myös useita erilaisia ennusteita. Koska venäläisten matkailijamäärien kehityksestä on tehty useita erisuuruisia ennusteita, joista suurin osa on suurempia kuin kaupan selvityksessä käytetty TAK Oy:n ennuste, joka
ei pidä sisällään viisumivapautta, on luontevaa, että maakuntakaavan mitoitukseen tuodaan lisäväljyyttä.
Maakuntakaavan pitää olla mahdollistava, jolloin mitoituksessa lähtökohdaksi voidaan ottaa myös suuret
kasvuennusteet. Mikäli ennustetaan liian varovaisesti ja mitoitetaan liian varovaisesti, eivät ennustetut
matkailijamäärät pysty toteutumaan, koska tarjontaa ei mahdollisteta maakunnassa riittävästi. Maakuntakaavassa kaupan varausten tulee olla riittävä suuria, jotta kauppa lähtee kehittämään konseptiaan, lisäksi
riittävän suurta, jotta venäläisiä voidaan alueelle houkutella. Lisäväljyys on suurempaa Kotkan-Haminan
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seudulla, jossa venäläisten matkailijoiden kasvulle on suuremmat kasvuodotukset, mutta myös Kouvolan
seudulla on potentiaalia venäläisten lisäkasvulle.
Kokonaismitoituksen väljyys suhteessa laskennalliseen tarpeeseen ei ole merkittävä asia. Mikäli kauppa ei
kasvakaan ennusteiden mukaan, maakuntakaavaan osoitetut kauppapaikat eivät toteudu mitoituksen mukaisina. Yritykset tekevät viime kädessä omat laskelmansa liiketoiminnan sijoittumisesta. Mikäli markkinoita
ei liiketoiminnalle löydy, jäävät kaupan alueet osin toteutumatta. Mitoituksen kokonaisväljyyttä suurempi
tekijä palveluverkon tasapainoiselle kehittämiselle on se, miten mitoitus on osoitettu eri keskuksiin ja vähittäiskaupan suuryksiköihin.
Kaupan kaavaratkaisuja on arvioitu erillisessä kaupallisten vaikutusten arviointi-raportissa.
Keskustojen mitoitus
Keskustojen mitoitus maakuntakaavassa on hyvin lähellä kaupan selvityksen laskennallista mitoitusta, kun
tästä johdetaan kaavallinen mitoitus 1,3 -kertoimella. Keskustoihin on tuotu sopiva määrä kaavoituksellista
väljyyttä, niin että kaupalla on mahdollisuus kehittyä maakunnassa arvioidun kysynnän mukaisesti.
Maakuntakaavan keskustojen mitoitus on hyvin lähellä laskennallista mitoitusta. Tämä merkitsee sitä, että
keskustojen liiketilasta suuri osa on mahdollista toteutettaa suuryksiköissä. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä,
etteikö pieniä myymälöitä olisi keskustassa lainkaan. Suuryksiköksi voidaan tulkita myös pienistä myymälöistä muodostuva korttelikokonaisuus. Lisäksi suuryksiöihin sijoittuu pienmyymälöitä, joko etumyymälöinä
tai kauppakeskusmuotoisesti. Vähittäiskaupan suuryksikkö keskustassa ei siten tarkoita vain yhtä myymälää, esim. hypermarkettia, vaan erilaisten yksiköiden muodostamaa kokonaisuutta, joiden yhteydessä on
myös pienmyymälöitä ja ehkä myös asuntoja. Suuryksiköt eivät aina ole uutta liiketilaa, vaan suuryksikkö
voi muodostua nykyisistä pienliiketiloista näiden toimintaympäristöä kehittämällä, jolloin uudistettu kokonaisuus voidaan tulkita suuryksiköksi.
Maakuntakaavassa mitoitus osoitetaan Kausalan, Inkeroisten, Myllykosken ja Virojoen keskustoille. Keskustatoimintojen kohdemerkinnällä osoitetuille alueille sijoitettavien vähittäiskaupan suuryksiköiden yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään Kausalassa 24 000 k-m2, Inkeroisissa 25 000 k-m2, Myllykoskella 20 000
k-m2 ja Virojoella 15 000 k-m2. Mitoitus vastaa hyvin nykyistä liiketilamäärää sekä laskennallista liiketilan
lisätarvetta. Mitoitus mahdollistaa alueiden kehittämisen ja tasapainoisen palveluverkon muodostumisen
maakunnassa.
Maakuntakaavan mitoitus mahdollistaa Kausalassa, Inkeroisissa, Myllykoskella ja Virojoella keskustojen
lähialueen oman ostovoiman mukaisen kehittämisen. Toteutuessaan enimmäismitoituksen mukaisina, näistä keskustoista ei muodostu liian vahvoja suhteessa nykyiseen palveluverkkoon. Pienemmät keskustat palvelevat pääosin omaa lähialuettaan eikä niillä ole vaikutusta muihin keskustoihin tai niiden kehittämiseen.
Yleisesti näiden keskustojen liiketilan kasvu pikemminkin tasapainottaisi palveluverkkoa.
Maakuntakaavan mitoitusta ei osoitetta Kotkansaareen, Karhulaan, Haminaan, Kouvolaan ja Kuusankoskelle.
Kouvola ja Kotkansaari ovat maakunnan pääkeskuksia. Kotka on eteläisen Kymenlaakson pääkeskus ja Kouvola pohjoisen Kymenlaakson pääkeskus. Alueiden välillä ei ole kilpailua, koska vaikutusalueet eivät ole
merkittävästi päällekkäisiä. Suuri osa uudesta kaupasta tulee sijoittumaan pääkeskuksiin. Näiden mitoittamatta jättäminen ei vaikuta muihin keskustoihin eikä niiden kehittämiseen. Mikäli näiden keskustojen kehittämistä rajoitetaan, maakunnassa keskustakauppa ei välttämättä pysty kehittymään riittävästi ja kehityksen painopiste saattaa siirtyä keskustojen ulkopuolelle tai maakunnan ulkopuolelle.
Hamina, Karhula ja Kuusankoski ovat monipuolisia aitoja kuntakeskuksia. Hamina on itsenäinen keskusta,
jonka vaikutusalueena on oma kunta ja läheisimmät pienemmät kunnat. Karhula ja Kuusankoski ovat maa-
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kunnan pääkeskusten alakeskuksia, jotka palvelevat lähinnä paikallista lähiväestöä. Mitoittamatta jättäminen ei vaikuta haitallisesti näitä keskustoja pienempiin keskuksiin, koska ne ovat jo niin pieniä, että niistä
joka tapauksessa suuntautuu ostovoimaa suurempiin keskuksiin. Pienempien keskuksien kehittäminen ei
ole kiinni Haminan, Karhulan ja Kuusankosken mitoituksesta, vaan niiden oman lähialueen asukasmäärän
kehityksestä.
Mitoittamatta jättämisellä ei myöskään arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia suurempiin keskuksiin (Kotkansaari ja Kouvola), koska Kotkansaari ja Kouvola ovat jo niin monipuolisia, suuren vaikutusalueen keskuksia, ettei alakeskusten tai muiden kuntakeskusten kasvu vaikuta niihin. Karhulan, Haminan ja Kuusankosken
kasvupotentiaali ei ole niin suuri, että niiden kasvu heikentäisi Kotkansaaren tai Kouvolan asemaa maakunnan pääkeskuksina.
Näiden keskushierarkialtaan samantasoisten keskusten välillä ei ole kilpailua, koska vaikutusalueet eivät ole
yhteneviä. Karhula ja Hamina kilpailevat jonkin verran samoista venäläisasiakkaista, joten toisen kehittyminen voi vaikuttaa toisen keskuksen matkailulliseen kehitykseen. Molemmat säilyvät kuitenkin nykyisen tasoisena monipuolisena paikalliskeskuksena, vaikka toisen matkailullinen asema parantuisikin.
Kaupallisen kokonaismitoituksen osoittamatta jättäminen mahdollistaa maakunnan suurimpien keskusten
kehittämisen monipuolisina kaupan alueina. Tavoitteena on mahdollistaa keskustojen kehittäminen riittävissä määrin myös tilanteessa, jossa venäläisten matkailijoiden määrä kasvaisi maksimiennusteiden mukaisesti. Enemmän haittaa olisi keskustoille siitä, että mitoitus rajoittaisi keskustan kehittämistä. Tällöin
keskustakauppa hakeutuu herkästi keskustojen ulkopuolelle sellaisiin paikkoihin, jotka eivät ole palveluverkon kannalta optimaalisia.
(Tuomas Santasalo KY 2013. Kymenlaakson maakuntakaava, kauppa ja merialue: Kaupallisten vaikutusten arviointi.)

Vähittäiskaupan suuryksiköiden mitoitus
Vähittäiskaupan suuryksiköiden kokonaismitoitus maakuntakaavassa on yhteensä 1 070 000 kerrosne0liömetriä. Nykyistä liiketilaa alueilla on noin 424 300, joten uutta liiketilaa saa alueille rakentaa asustavan luonnoksen mukaan 646 000 kerrosneliömetriä. Kaupan selvityksessä luotiin useita vaihtoehtoisia uuden liiketilan suuntautumisvaihtoehtoja, mutta uuden liiketilan laskennallinen mitoitus kaikissa malleissa oli
254 000 kerrosneliömetriä. Kaavallinen väljyys 1,3-kertoimella toisi kaavalliseksi mitoitukseksi 331 000 kerrosneliömetriä. Kymenlaakson maakuntakaavan mitoituksessa uuden liiketilan mitoitus on jonkin verran
tätä väljempi. Venäläisten merkityksen arvioinnin epävarmuus selittää väljyyden lisäyksen, kuten jo kokonaismitoitusta arvioitaessa todettiin. Lisäksi mitoituksessa huomioidaan alueiden jo asemakaavoitettu rakentumaton rakennusoikeus, jota on suuryksikköalueilla yhteensä noin 482 700 k-m2.
Venäläisistä matkailijoista johtuva väljyys kohdistuu vähittäiskaupan suuryksikköalueille, koska massiivista
määrää uutta liiketilaa ei keskustoihin ole mahdollista sijoittaa. Keskustat ovat jo usein valmiiksi tiiviitä, eikä
tyhjiä liiketontteja ole saatavilla. Keskustoissa uuden liiketilan rakentaminen tarkoittaa yleensä vanhan
rakennuskannan purkamista tai uudistamista.
Maakuntakaava mahdollistaa kaupan kehittymisen vaihtoehtoisilla sijaintipaikoilla.
(Tuomas Santasalo KY 2013. Kymenlaakson maakuntakaava, kauppa ja merialue: Kaupallisten vaikutusten arviointi.)

Summa
Summa on uusi kaupan alue Haminassa. Alue on vielä rakentumaton, mutta alueelle on voimassa olevien
asemakaavojen mukaan mahdollista rakentaa liiketilaa yhteensä 115 700 kerrosneliömetriä.
Haminassa ei tällä hetkellä ole varsinaista tilaa vaativan kaupan keskittymää. Tilaa vaativaa kauppaa ja laajan tavaravalikoiman kauppaa on sijoittunut keskusta-alueelle varsinaisen ydinkeskustan tuntumaan. Alu-
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eella ei ole merkittäviä laajennusmahdollisuuksia, joten Summan alue on luonteva tilaa vaativan kaupan ja
venäläisiä matkailijoita palvelevan kaupan uusi sijaintialue.
Summaan sijoittuvalla tilaa vaativalla kaupalla tai muulla alueelle soveltuvalla erikoiskaupalla ei ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia keskustaan, koska keskustoihin hakeutuva ja sijoittuva kauppa on eri tyyppistä.
Tilaa vaativa kauppa ei pääsääntöisesti vastaavasti hakeudu keskustaan. Mikäli Summaa ei olisi, tilaa vaativan kaupan kehitysedellytykset Haminassa olisivat huonot.
Summa luo myös merkittäviä uusia mahdollisuuksia erikoiskaupan sijoittumiselle Haminaan. Matkailijoiden
kysyntä alueella tulee olemaan suurta. Haminan keskusta on myös potentiaalinen matkailijoita palveleva
kauppapaikka, mutta Summan alue on keskustaa luontevampi kauppapaikka matkailijoille. Mikäli Summaan
ei ole mahdollista sijoittaa matkailijoita palvelevaa keskustakauppaa ei matkailijoita palvelevalla kaupalla
ole Haminassa merkittäviä kehitysedellytyksiä, koska matkailijoiden kysyntä painottuu pitkälti keskustakauppaan.
Summalla ei arvioida olevan haitallisia vaikutuksia keskustan nykyiseen asukkaita palvelevaan paikallistarjontaan, koska Summan alueelle sijoittuva tarjonta tulee olemaan eri tyyppistä kuin paikallistarjonta keskustassa. Paikallistarjonta hakeutuu pikemmin keskustaan kuin Summaan, koska paikallisille asukkaille keskusta on luontevampi kauppapaikka kuin Summa.
Summaan ei voi maakuntakaavan mukaan sijoittaa yli 5 000 kerrosneliömetrin suuruista päivittäistavarakauppaa. Tämä rajoittaa hypermarketin sijoittamista alueelle. Alueelle voi sijoittaa suuren supermarketin,
mutta vastaavaa tarjontaa on jo keskusta-alueella, ja tämän ei arvioida keskustasta katoavan. Keskustan
ympärillä on niin paljon asutusta, jotta supermarket-kokoluokan kaupalle on keskustassa kysyntää, vaikka
Summaan supermarket rakentuisi.
(Tuomas Santasalo KY 2013. Kymenlaakson maakuntakaava, kauppa ja merialue: Kaupallisten vaikutusten arviointi.)

Haminan taajamarakenne on viimeisten 30 vuoden aikana laajentunut länteen Summan alueen suuntaan.
Samalla alueella on tällä tarkastelujaksolla myös väestömäärä kasvanut merkittävästi. Julkiset palvelut Haminassa ovat keskittyneet keskusta-alueelle. Näin ollen Summan vähittäiskaupan kehittämisen kohdealue
sijoittuu Haminan taajamarakenteen laajenemissuuntaan ja väestön kasvun alueelle kehittäen Haminan
rakennetta positiiviseen suuntaan.
Uuden Summan ja Poitsilan asuinalueet jäävät Haminan keskusta-alueen välittömän vaikutuspiirin (3 km)
ulkopuolelle. Summan vähittäiskaupan kehittämisen kohdealue on näiltä asuinalueilta kevyen liikenteen
saavutettavissa ja alueen rakentuminen parantaa Uuden Summan ja Poitsilan alueiden palvelutasoa. Pitäjänsaaren, Saviniemen ja Salmenkylän asuinalueet ovat sekä keskusta-alueen että Summan alueen välittömässä vaikutuspiirissä ja näiden alueiden osalta Summan vähittäiskaupan kehittämisen kohdealue lisää
palvelutarjonnan vaihtoehtoja.
Summan vähittäiskaupan kehittämisen kohdealueelle on annettu kaavamääräys rajoittamaan alueen päivittäistavarakaupan kokoa. Näin ollen päivittäistavarakaupat tulevat jatkossakin säilymään Haminan eri kaupunginosissa asuinalueiden läheisyydessä asukkaiden hyvin saavutettavissa. Summan alueen tavoitteena on
Haminan palveluiden monipuolistuminen ja lisääntyminen, osin venäläisten matkailijoiden kysynnän kasvun
myötä. Uhkana kuitenkin on, että mikäli alue imee keskustasta keskustahakuista kauppaa merkittävästi,
heikkenee keskusta-alueen vetovoima.
Haminan ja Kotkan keskeisten taajamien väliin jäävillä alueilla palvelutaso ja suuntautumisen vaihtoehdot
lisääntyvät Summan vähittäiskaupan kehittämisen kohdealueen myötä. Nämä alueet sijaitsevat EteläKymenlaakson kehittyvän vyöhykkeen sisällä, joukkoliikenteen laatukäytävän varressa.
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Oheisessa kuvassa on esitetty Summan vähittäiskaupan kehittämisen kohdealue sekä vinoviivoituksella
kaupalle asemakaavoitettu alue.

Jumalniemi
Jumalniemi on Kotka-Haminan seudun merkittävin keskustan ulkopuolinen kauppapaikka. Jumalniemi sijoittuu keskeiselle paikalle maakuntakeskukseen kaupunkikehittämisen kohdealueelle. Alue on hyvin saavutettavissa sekä paikallisten että seudun asukkaiden, mutta myös matkailijoiden näkökulmasta. Alue sijoittuu
joukkoliikenteen laatukäytävän varrelle ja keskeiselle paikalle Kotkan asukseen nähden.
Jumalniemeen sijoittuvalla tilaa vaativalla kaupalla tai muulla alueelle soveltuvalla erikoiskaupalla ei ole
merkittäviä haitallisia vaikutuksia keskustaan, koska keskustoihin hakeutuva ja sijoittuva kauppa on erityyppistä. Tilaa vaativa kauppa ei pääsääntöisesti vastaavasti hakeudu keskustaan.
Jumalniemeen on kuitenkin mahdollista sijoittaa myös muuta seudullista kauppaa kuin tilaa vaativaa kauppaa. Matkailijoiden kysyntä kohdistuu suuressa mittakaavassa keskustakauppaan. Koska Kotkansaarelle ei
ole mahdollista sijoittaa kysyntää vastaavaa määrää keskustakauppaa, se on luontevaa sijoittaa Jumalniemeen. Lisäksi matkailijoiden kysyntä kohdistuu Kotkansaarta enemmän Jumalniemeen paremman saavutettavuuden vuoksi. Kokonaismitoitus Jumalniemessä on maakuntakaavan ehdotuksessa suurempi kuin Kotkansaaren laskennallinen kaavaväljyys. Mahdollisuuksia keskustakaupan toteuttamiselle on Kotkansaarella
kuitenkin yhä runsaasti, mutta niiden nopea toteuttaminen on haastavaa. Kotkansaaren merkitys keskustakaupan pääkauppapaikkana ei tule muuttumaan.
Jumalniemeä lähin keskusta on Karhula, joka tällä hetkellä on paikallistason keskusta. Jumalniemen ja Karhulan välinen etäisyys on vain noin kilometri. Tavoitteena on kytkeä Jumalniemi nykyistä paremmin Karhulan keskustaan ja kehittää aluetta yhtenäisenä alueena. Jumalniemellä ei arvioida olevan haitallisia vaikutuksia Karhulan keskustan nykyiseen tarjontaan, koska tarjonta on toisen tyyppistä.

(Tuomas Santasalo KY 2013. Kymenlaakson maakuntakaava, kauppa ja merialue: Kaupallisten vaikutusten arviointi.)
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Jumalniemi sijoittuu yhdyskuntarakenteessa Karhulan keskustan välittömään läheisyyteen Turvalan-Hovilan
asuinalueiden tuntumaan. Nämä alueet ovat kevyen liikenteen tavoitettavissa Jumalniemestä. Karhulan
keskustan ja Jumalniemen yhteenkasvaminen on tavoiteltavaa. Jumalniemen alue sijaitsee liikenteellisesti
keskeisellä paikalla E18 tien varressa ja liittymäjärjestelyiden täydennyttyä myös julkisen liikenteen reitit
tarkistetaan ja Jumalniemen saavutettavuus paranee.
Jumalniemen alueella on jo nykyisellään hyvä kaupallinen tarjonta. Alueen nykyaikaistuminen ja tiivistyminen parantavat Karhulan, Turvalan ja Hovilan asukkaiden kaupallista palvelutarjontaa. Uhkana on, että mikäli Jumalniemi imee Karhulasta keskustahakuista kauppaa, heikkenee Karhulan keskustan vetovoima.
Oheisessa kuvassa on esitetty Jumalniemen vähittäiskaupan kehittämisen kohdealue sekä vinoviivoituksella
kaupalle asemakaavoitettu alue.

Sutela
Sutelan kauppapaikka muodostuu tällä hetkellä Prisman hypermarketista sekä siihen liittyvistä pienistä
erikoiskapoista ja palveluista. Sutelan asema palveluverkossa on paikallinen hypermarket- ja päivittäistavarakaupan keskittymä. Alue vetää hyvän saavutettavuuden ansioista asiointia Kotkan ohella myös jonkin
verran naapurikunnista.
Maakuntakaavassa mahdollistetaan Sutelan pienimuotoinen kehittäminen. Kehitysmahdollisuudet ovat
rajalliset. Sutelalla ei ole näin ollen merkittäviä haitallisia vaikutuksia keskustoihin tai niiden kehittämiseen,
koska Sutelan kaupan tarjonta ei tule nykyisestä merkittävästi kasvamaan.

(Tuomas Santasalo KY 2013. Kymenlaakson maakuntakaava, kauppa ja merialue: Kaupallisten vaikutusten arviointi.)

Sutelan alue sijaitsee Kotkan yhdyskuntarakenteessa Aittakorven ja Lankilan asuinalueiden välittömässä
läheisyydessä E18-tien pohjoispuolella.
Sutelan alueen kaupalliset palvelut ovat jo nykyisellään hyvää luokkaa ja kaavan mitoituksella mahdollistettu alueen pienimuotoinen täydentäminen parantaa kaupallista palvelutasoa. Nykytilanteessakin Sutela
vetää asiakaskuntaa jonkin verran naapurikunnista ja tämä vetovoima tulee jatkossa pysymään ennallaan.
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E18 tien rakentuminen moottoritieksi parantaa alueen saavutettavuutta ja sujuvoittaa liikennettä. Läheisiltä asuinalueilta on hyvät kevyen liikenteen verkostot Sutelaan.
Jylppy ja Keltakallio
Jylppy ja Keltakallio Kotkassa ovat tällä hetkellä kaupan keskittymiä, johon on sijoittunut pääosin vain tilaa
vaativaa kauppaa ja autokauppaa.
Jylppyä ja Keltakalliota kehitetään maakuntakaavan mukaan tilaa vaativan kaupan keskittyminä. Tilaa vaativan kaupan osoittaminen ei vaikututa keskustoihin eikä muuhun palveluverkkoon. Alueiden rooli ei nykyisestä tule muuttumaan. Uuden liiketilan mahdollistaminen alueille mahdollistaa alueiden täysipainoisen
kehittämisen kysynnän mukaan.
(Tuomas Santasalo KY 2013. Kymenlaakson maakuntakaava, kauppa ja merialue: Kaupallisten vaikutusten arviointi.)

Jylpyn alue sijaitsee Kotkan kaupungin yhdyskuntarakenteessa keskeisellä paikalla. Maakuntakaavassa on
osoitettu Hovinsaarelta Karhulaan kaupunkikehittämisen kohdealue-merkintä, jonka tavoitteita Jylpyn tilaa
vaativan kaupan keskittymä edistää. Jylppy on muuttuvan rakenteen alue, jonka uudistuminen tiivistää
Kotkan yhdyskuntarakennetta ja lisää palvelutarjonnan monipuolisuutta.
Keltakallion alueelle on jo nykyisellään keskittynyt Etelä-Kymenlaakson autokauppaa. Alue sijaitsee keskeisen yhdyskuntarakenteen reunalla kuitenkin liikenteellisesti keskeisellä paikalla. Etelä-Kymenlaakson joukkoliikenteen laatukäytävä kulkee Keltakallion kautta. Tilaa vaativan kaupan sijoittamisella Keltakalliolle ei
arvioida olevan kielteisiä vaikutuksia yhdyskuntarakenteelle, sillä alueelle sijoittuvan kaupan luonne on sen
kaltaista, ettei sitä voida sijoittaa keskustoihin.
Siltakylä
Siltakylän alue sijoittuu taajama-alueelle Siltakylän keskustan läheisyyteen. Siltakylän keskustan palvelut
ovat lähipalveluita. Alueen kehittäminen tukee Siltakylän taajama-alueen kehittämistä. Alueen tarjonta
tulee painottumaan matkailua palvelevaan kauppaan. Alueelle ei saa sijoittaa päivittäistavarakaupan suuryksikköä.
Siltakylän myötä seudulle rakentuu uusi kaupan keskittymä, joka painottuu matkailua palvelevaan kauppaan. Alueen mitoitus on niin pieni, ettei sillä ole merkitystä Kotkan keskustoihin tai muuhun palveluverkkoon. Siltakylä parantaa Siltakylän taajaman palveluita ja tuo alueelle sellaista tarjontaa, jota tällä hetkellä
haetaan Kotkasta. Vähittäiskaupan suuryksikkö sijoittuu lähipalvelukeskuksen välittömään läheisyyteen ja
muodostaa tämän kanssa vahvan taajamatarjonnan alueelle. Vähittäiskaupan suuryksiköllä ei ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia Siltakylän lähipalveluihin, koska lähipalvelut eivät alueelta tule katoamaan.
(Tuomas Santasalo KY 2013. Kymenlaakson maakuntakaava, kauppa ja merialue: Kaupallisten vaikutusten arviointi.)

Siltakylän alue sijoittuu Siltakylän taajaman rakenteeseen kiinni moottoritien uuden liittymän eteläpuolelle.
Alueelle sijoittuva kauppa on luonteeltaan erityisesti matkailijoita palvelevaa erikoiskauppaan rinnastettavaa kauppaa (esimerkiksi kalakauppaa) eikä alueelle saa sijoittaa päivittäistavarakaupan suuryksikköä, täten
alueen rakentumisella ei arvioida olevan negatiivisia vaikutuksia Pyhtään Siltakylän taajaman yhdyskuntarakenteeseen. Moottoritien eteläpuolen ja Siltakylän lähipalvelukeskuksen rakenteen tiivistyminen ja yhteenkasvaminen on tavoiteltavaa.
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Oheisessa kuvassa on esitetty Siltakylän vähittäiskaupan suuryksikkömerkintä sekä vinoviivoituksella kaupalle asemakaavoitettu alue.

Vaalimaa
Vaalimaa on rajakaupan keskus, jonka merkitys lähitulevaisuudessa tulee nykyisestä kasvamaan. Alueella
on jo tällä hetkellä jonkin verran matkailua palvelevaa kauppaa. Alueen tarjonta on suunnattu venäläisten
asiakkaiden tarpeisiin.
Vaalimaan merkitys palveluverkossa painottuu niin vahvasti matkailuun, että alueen mitoituksen kasvattaminen ei suuresti muuta nykyistä palveluverkkoa. Vaalimaa on sen verran kaukana asukkaiden painopisteestä ja Kotkan palveluverkko jo nyt niin kattava, ettei Vaalimaalle suuntaudu merkittävästi maakunnan
asukkaiden ostovoimaa. Lähialueelta ostovoimaa voi Vaalimaalle suuntautua. Näin ollen Vaalimaan kauppapaikan kehittämisellä ei arvioida olevan haitallisia vaikutuksia keskustoihin tai niiden kehittämiseen.
(Tuomas Santasalo KY 2013. Kymenlaakson maakuntakaava, kauppa ja merialue: Kaupallisten vaikutusten arviointi.)

Vaalimaan vähittäis- ja rajakaupan kehittämisen kohdealue sijoittuu raja-alueelle yhdyskuntarakenteen
ulkopuolelle. Raja-alueen kaupan kehittämisalue liittyy laajempaan raja-alueen palvelukokonaisuuteen.
Rajakaupan ominaispiirteet ovat hyvin poikkeuksellisia muusta kaupasta. Venäläiset matkailijat arvostavat
eniten hyviä kulkuyhteyksiä ja edullisia ostospaikkoja ja ostosmatkailu onkin tärkein syy matkustaa Suomeen. Venäläiset myös käyttävät rahaa Suomessa enemmän kuin muut naapurimaiden matkailijat. Rajaalueen kehittyvät palvelut vähentävät usein rajan yli ramppaavien ostosmatkailijoiden liikkumisen tarvetta
ja täten kuormitusta liikenneverkolle.
Vaikka Vaalimaa sijaitsee tiiviin yhdyskuntarakenteen ulkopuolella, ei sen rakentumisella arvioida olevan
yhdyskuntarakennetta hajauttavaa vaikutusta. Alueen rajapalveluiden muodostaman kokonaisuuden kehittyminen luo uusia työpaikkoja. Vaalimaata lähin suurempi asuintaajama on Virojoki, jonne mahdollinen
Vaalimaan uusien työpaikkojen luoma asuinpaikkatarve voi sijoittua. Lähialueen peruspalvelut ovat jo nykyisellään Virojoella eikä Vaalimaan rajakaupan palveluiden arvioida vaikuttavan negatiivisesti alueen peruspalveluihin ja päivittäistavarakaupan tarjontaan.
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Kouvolan Kauppakeskusalue
Kouvolan seudun palveluverkko eroaa Kotka-Haminan palveluverkosta. Palvelut keskittyvät Kouvolan seudulla lähes yksinomaan Kouvolaan. Alueelle ei ole muodostunut kuntakeskusten ohella muita kaupan keskittymiä.
Kauppakeskusalue on merkittävin kauppapaikka seudulla Kouvolan keskustan ohella ja keskustan ulkopuolisista kauppapaikoista ainoa, jolla on merkittäviä kehitysmahdollisuuksia. Alue sijoittuu keskeiselle paikalle
Kouvolan taajamarakenteessa Kouvolan ja Kuusankosken keskustojen väliin. Alue on hyvin saavutettavissa
sekä lähialueelta että koko seudulta ja alue sijoittuu myös joukkoliikenteen laatukäytävän varrelle. Alueella
on merkittävästi kehitysmahdollisuuksia jo voimassa olevien asemakaavojen mukaan.
Kouvolan keskusta on aito kaupunkikeskusta kävelykatuineen ja kauppakeskuksineen, joten sen merkitys
pääkeskuksena ei tule muuttumaan, vaikka kauppakeskusalue laajeneekin. Pääosa kauppakeskusalueelle
sijoittuvasta kaupasta on toisen tyyppistä kuin keskustaan sijoittuva kauppa. Mikäli kauppakeskusalueelle
rakennettaan kuitenkin lyhyellä tähtäimellä merkittävästi uutta keskustakauppaa mm. kauppakeskuksen
muodossa, voi tämä hidastaa keskustan kaupan kehittämistä. Näin ollen suosituksena on, ettei kauppakeskusalueelle sijoiteta lähitulevaisuudessa merkittäväsi uutta kauppakeskuskauppaa.
Kuusankosken keskustaan ei kauppakeskusalueen kehittämisellä ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia. Kuusankosken keskusta tarjonta painottuu paikallistarjontaan.

(Tuomas Santasalo KY 2013. Kymenlaakson maakuntakaava, kauppa ja merialue: Kaupallisten vaikutusten arviointi.)

Kauppakeskusalue sijaitsee yhdistyneen Kouvolan kaupungin yhdyskuntarakenteen painopisteessä Kuusankosken ja Kouvolan keskustojen välissä. Nykyisellään Kuusankoski ja Kouvola muodostavat uuden kaupungin kaksinapaisen keskuksen, jonka yhdyskuntarakenteen tiivistymistä kauppakeskusalueen rakenteen kehittyminen tukee. Alue sijoittuu vilkkaalle liikkumisalueelle Valtatien 6 ja paikallisen Kuusankoski-Kouvola
tien liittymäalueelle. Alue ei sijaintinsa ja nykyisten toimintojensa vuoksi sovellu asumiselle, joten yhdyskuntarakenteen kannalta on tavoiteltavaa, että aluetta kehitetään työpaikka- ja kauppa-alueena.
Oheisessa kuvassa on esitetty Kauppakeskusalueen vähittäiskaupan kehittämisen kohdealue, Korjalan tilaa
vaativan kaupan suuryksikkömerkintä sekä vinoviivoituksella kaupalle asemakaavoitettu alue.
Korjala
Korjala rajautuu kauppakeskusalueeseen ja sen sijainti seudulla on yhtä keskeinen kuin kauppakeskusalueenkin. Korjala sijoittuu myös aivan Kouvolan keskusta-alueen tuntumaan. Aluetta kehitetään PohjoisKymenlaakson autokaupan keskuksena.
Alueen kehittämisellä ei ole vaikutuksia keskustoihin, koska alueelle sijoittuva kauppa on
toisen tyyppistä kuin mitä keskustaan sijoittuu. Alueen kehittämisellä ei ole merkittävästi haitallisia vaikutuksia seudun kokonaispalveluverkkoon, sillä potentiaalisia koko seutua palvelevia autokaupan keskuksia ei
todennäköisesti muualle seudulle tule syntymään.
(Tuomas Santasalo KY 2013. Kymenlaakson maakuntakaava, kauppa ja merialue: Kaupallisten vaikutusten arviointi.)
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Korjalan alue liittyy tiiviisti Kauppakeskusalueeseen vaikka onkin luonteeltaan erilainen. Korjalan alueelle on
sijoittunut nykyisellään Pohjois-Kymenlaakson autokaupan keskittymä ja muuta tilaa vaativaa kauppaa.
Alueen sisäinen tiivistyminen ja täydentyminen on tavoiteltavaa. Alue sijoittuu Korian ja Kouvolan taajamien väliin rautatien ja valtatien 6 rajoittamalle alueelle. Alue on vahvistetussa maakuntakaavassa osoitettu
työpaikka-alueeksi. Alueen kehittymisellä tilaa vaativan kaupan keskittymänä ei arvioida olevan yhdyskuntarakennetta hajauttavaa vaikutusta.

Kaupan ylimaakunnallinen arviointi
Kymenlaakson maakuntakaavan kaupan mitoitus on määritelty Kymenlaakson oman väestön, vapaa-ajan
asutuksen ja ostosmatkailijoiden ostovoiman pohjalta eli mitoituksen lähtökohtana ei ole ollut maakuntien
välinen asiointi.
SYKE on selvittänyt seudullista asiointia Suomessa. Kymenlaakson alueella Hamina, Kotka ja Kouvola muodostavat selkeät asiointialueet ja ne rajautuvat pääosin Kymenlaakson kuntiin. Kymenlaakson alueella Hamina, Kotka ja Kouvola muodostavat selkeät asiointialueet ja ne rajautuvat pääosin Kymenlaakson kuntiin.
Asioinnin suuntautumisen muutokset ovat yleensä hyvin hitaita. Siksi vaikutusalueiden muutokset jäävät
vähäisiksi vaikka kauppapaikkoja kehitettäisiin ja rakennettaisiin uusia. Uudetkin keskukset rakentuvat palvelemaan lähtökohtaisesti nykyisiä asiointialueita ja sitä kautta ne itsekin hillitsevät asioinnin alueellisia
muutoksia.
Kotkan ja Kouvolan kaupunkikeskusten tuleva kauppapalveluiden kasvu maakuntakaavan antamissa rajoissa ei olennaisesti muuta niiden kaupallista vetovoimaa ja luonnetta. Tämän pohjalta voidaan olettaa, että
kaupunkikeskusten merkitys asiointikohteena Itä-Uudenmaan alueella tulee säilymään nykyisellään huolimatta mahdollisesta palvelutarjonnan kasvusta.
Kouvolan reunoilla olevilla Korjalan alueella ja Kauppakeskusalueella on merkittävät kasvuedellytykset ja
toteutuessaan niiden vetovoima tulee merkittävästi kasvamaan. Tämä vahvistanee Lapinjärven alueen säilymistä Kouvolan asiointialueessa. Itä-Uudellamaalla on kehittyviä tilaa vaativan kaupan alueita rakentumassa Loviisan ja Porvoon kaupunkien reunoille. Niiden palvelutarjonnan toteutuvasta rakenteesta ja ra-
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kentamisen ajankohdista riippuen, voivatko ne tarjota vaihtoehdon Lapinjärven alueen asukkaille Kouvolan
sijaan, jolloin Kouvolan merkitys asiointikohteena heikkenisi. Muille Itä-Uudenmaan alueilla asiointietäisyys
Kouvolaan rajoittaa vaihtoehdon houkuttelevuutta.
Kotkan Jumalniemi ja Sutela sekä Pyhtään Siltakylä ovat merkittävimmät Kymenlaakson lounaisosan kaupan
alueet, jotka lähinnä Loviisan alueelle tarjoavat vaihtoehdon asiointiin. Kun Kymen maakuntakaava antaa
näille alueille merkittävät kasvuedellytykset, toteutuessaan niiden vetovoima kasvaa, mutta niiden vetovoima rakentuu enemmän ostosmatkailuun. Niiden merkitys Itä-Uudenmaan kuntiin jää selvästi vähäisemmäksi.
Kun Kymenlaakson maakunnan alueella tapahtuu monipuolista kauppapalveluiden kehitystä niin uusilla
kuin vanhoilla kauppapaikoilla, niin Uudenmaan maakunnassa tapahtuu vastaavaa kehitystä kaupunkikeskustoissa ja keskustojen reunoilla. Jos tarjonta kehittyy ajallisesti saman aikaan, maakuntien välinen asiointi
ei olennaisesti tule muuttumaan nykyisestä eikä siten Kymenlaakson maakuntakaavan kaupan varauksilla
ole olennaisia vaikutuksia Uudenmaan alueella.
(Tuomas Santasalo KY 2013. Kymenlaakson maakuntakaava, kauppa ja merialue: Kaupallisten vaikutusten arviointi.)

5.3.

Venäläisten matkailun työllisyysvaikutukset

Matkailua pidetään yhtenä koko Suomen ja myös Kymenlaakson tulevaisuuden kasvualana.
Matkailun taloudellisia vaikutuksia Kymenlaaksossa selvitettiin tarkemmin viimeksi vuonna 2008 (Cursor Oy
/ Haaga-Perho/ Haaga Instituutti –säätiö). Tutkimuksen mukaan Kymenlaakson välitön matkailutulo oli
vuonna 2008 lähes 253 miljoonaa euroa. Matkailutulo on kasvanut yli puolitoistakertaiseksi kymmenessä
vuodessa. Menomenetelmän mukainen matkailumeno oli 251 miljoonaa euroa. Suurin osa matkailijoiden
kulutuksesta kohdistui kauppaan sekä majoitus- ja ravitsemispalveluihin.

Vuonna 2008 matkailu työllisti Kymenlaaksossa 2 808 kokoaikaisen työpaikan verran. Suurimpia työllistäjiä olivat kaupan sekä majoitus- ja ravitsemisalan yritykset. Vuodesta 1998 työllisyys kasvoi runsaalla
1 000 työpaikalla, eli 59 %. Suurimpia työllistäjiä olivat vähittäiskauppa ja ravitsemis- ja majoitustoiminta, jonka työllistävä vaikutus on selvästi matkailutulo-osuutta suurempi.
Vuonna 2011 maakunnassa oli ennakkotietojen mukaan 333 800 yöpymistä, 184 yöpymistä alueen sataa
asukasta kohti. Yöpymisten määrä kasvoi edellisvuodesta 1,3 % (koko maassa 3,8 %). Kasvu perustui ulkomaisten matkailijoiden lisäykseen. Ulkomailta tulleiden matkustajien yöpymisiä oli 93 000, kasvua edellisvuoteen 38 %. Ulkomailta tulleista enemmistö (lähes 50 000 yöpymistä) saapui Venäjältä. Määrä kasvoi
lähes 30 prosenttia, enemmän kuin Venäjältä tulleiden yöpyjien yöpymisten määrä koko maassa (+22 %) tai
Etelä- Karjalassa (+24 %). Kun Venäjältä tulleiden matkailijoiden yöpymisten määrä oli vuonna 2010 11,6 %
kaikista yöpymisistä, vuonna 2011 osuus nousi 15 prosenttiin. (Tilastokeskus, matkailutilasto; ECOREG:
www.aavistus.fi)
Tutkimus- ja analysointikeskus TAK Oy:n tekemässä Viisumivapauden vaikutukset -Mahdollisen EU:n ja Venäjän välisen viisumivapauden vaikutukset venäläisten Suomen-matkailuun –selvityksessä on arvioitu myös
vaikutuksia talouteen ja matkailuun. Mahdollinen viisumivapaus aiheuttaisi venäläisten rahankäytön lisääntyvän ja Suomeen tulevien matkailijoiden profiilin muuttumisen entistä varakkaammiksi matkustajiksi. Selvityksen mukaan venäläisten matkailun voidaan arvioida työllistäneen Suomessa vuonna 2010 n. 5 000
henkilöä kokoaikaisesti. Viisumivapauden arvioidaan lisäävän työllisyyttä kaupan ja matkailupalveluiden
toimialoilla vähintään 12 200 henkilötyövuodella koko maassa. Ko. raportissa todetaan, että 13 % Suomeen
kohdistuvista venäläisten matkoista suuntautui vuonna 2012 Kymenlaaksoon, vuonna 2010 osuus oli 19 %.
Mikäli oletetaan Kymenlaakson osuuden venäläisten matkailusta pysyvän ennallaan, tarkoittaisi tämä vähintään n. 2 000 henkilötyövuoden lisäystä Kymenlaaksossa.
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Itä-Suomen Yliopisto on tutkinut matkailun tulo-ja työllisyysvaikutuksia Kymenlaaksossa. Tutkimus on tehty
Tilastokeskuksen tietojen sekä vuosina 2011 ja 2012 tehtyjen yritystutkimusten perusteella. Tutkimuksen
mukaan Kymenlaakson suora matkailutulo oli vuonna 2012 n. 328 miljoonaa euroa, josta venäläismatkailijoiden vaikutuksesta syntynyt tulo oli n. 60 miljoonaa. Tutkimuksen mukaan venäläisten matkailijoiden suora työllisyysvaikutus oli 278 työpaikkaa ja kerrannaisvaikutukset huomioiden venäläisten matkailun arvioidaan tutkimuksen mukaan työllistävän 336 henkilöä. Mikäli viisumivapaus toteutuisi, tutkimuksessa arvioidaan venäläisten suoran työllisyysvaikutuksen lisääntyvän 157 työpaikalla ja 190 kerrannaisvaikutuksineen.
Nämä työpaikkalisäykset toteutuvat tutkimuksen mukaan sillä oletuksella, ettei palveluverkko kehity nykyisestä.
Edellä mainittujen tutkimusten tulokset on saatu sillä oletuksella, että palvelutaso ja infrastruktuuri Suomessa pysyvät nykyisellään. Venäläisten matkailijamääriin vaikuttaa kuitenkin myös infrastruktuurin ja tarjonnan paraneminen, sillä venäläisten matkailun suuntautumiseen vaikuttavista tekijöistä merkittävimmiksi
on todettu hyvät kulkuyhteydet ja edulliset ostospaikat. Kymenlaaksossa on jo tehty sekä infrastruktuuria
parantavia että palvelutarjontaa monipuolistavia hankepäätöksiä. Osa hankkeista on jo toteutusvaiheessa
ja osan toteutus alkaa lyhyellä aikavälillä. E18 tie on rakentumassa moottoritieksi koko Helsinki-Vaalimaa
välillä ja Venäjän puolella Pietarista Suomen rajalle tuovan Skandinavia-tien parantaminen nopeuttaa matka-aikoja. Kymenlaaksossa on lisäksi jo tehty investointeja ja investointipäätöksiä erityisesti venäläisiä matkailijoita ajatellen. Pyhtäälle on rakennettu Sirius Sport Resort –keskus, joka on koko Suomen mittakaavassa
uudenlainen elämysurheilukeskus. Suomen Raha-automaattiyhdistys on päättänyt rakentaa uuden Casinon
Vaalimaalle ja Pyhtäälle suunnitellaan Talvimaa-talviliikuntakeskusta. Disa’s Fish rakentaa Haminaan laajan
erikoiskalakaupan tuotantotiloineen. Nämä jo tehdyt infrastruktuurin ja tarjonnan muutokset yhdessä tällä
kaavalla mahdollistettujen tarjonnan muutosten kanssa arvioidaan lisäävän venäläisten matkailijoiden
suuntautumista Kymenlaaksoon nykyisestä ja siten myös matkailun työllisyysvaikutusten lisääntyvän nykyistä nousua huomattavasti enemmän.

5.4.

Yhteisvaikutukset

Venäläisten lisääntynyt ostosmatkailu ja paineet kaupan rakenteen muutoksille ovat aiheuttaneet tarpeen
tarkastella Kymenlaakson kauppaa maakuntakaavatasolla.
Kymenlaaksossa sijaitsee Suomen vilkkain maaraja-asema Vaalimaalla. Rajan ylittävä venäläisten matkailijoiden määrä on ollut jatkuvassa nousussa ja nousun ennustetaan jatkuvan kiihtyvällä vauhdilla. Matkailun
ja kaupan kasvun välinen suhde on em. syystä poikkeuksellisen tiivis. Viime aikoina on myös tehty venäläismatkailuun liittyviä suurhankepäätöksiä (Vaalimaan Casino Virolahdella ja Sirius Resort Pyhtäällä). On
odotettavissa, että kasvava ostosmatkailu vaikuttaa koko matkailualan kehittämismahdollisuuksiin. Toisaalta matkailualan kasvu lisää kaupan volyymejä.
Em. kehittämissuunta on huomioitu kaavaratkaisuja tehtäessä. Kaava luo toimintaedellytyksiä sekä matkailun että myös kaupan alan laajamittaiselle kehittämiselle. Tämä vaikuttaa merkittävän myönteisesti maakunnan aluetalouteen, mutta samalla myös kehittämiskohteiden ympäristöön. Liikennemäärä todennäköisesti kasvaa entisestään. Lisääntyvä matkailutoiminta ja kävijämäärien kasvu voi luoda paineita esimerkiksi
luontomatkailun kohteilla, kuten Kymenlaakson kansallispuistoissa.
Kaavaratkaisuja tehtäessä on huomioitu em. yhteisvaikutukset. Suunnittelun lähtökohtana on ollut olemassa olevan infrastruktuurin hyödyntäminen. Kaikki kaupan alueet on helposti saavutettavissa ja ne sijaitsevat
yhdyskuntarakenteen kannalta keskeisellä paikalla ja taajamatoimintojen välittömässä lähietäisyydessä.
Ideapark- kaltaisia kauppakeskittymiä ”keskellä vihreää niittyä” ei osoiteta. Ainoa poikkeus on rajatoimintojen kehittämisalue Vaalimaalla, joka on erillään olemassa olevasta taajamarakenteesta. Rajakaupan ominaispiirteet ovat hyvin poikkeuksellisia muusta kaupasta. Rajan yli usein kulkevien päiväkävijöiden määrä on
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suuri ja he asioivan mahdollisimman lähellä rajaa. Näin ollen vähittäiskaupan suuryksikön sijoittaminen
Vaalimaalle vähentää välillisesti liikennekuormitusta Kymenlaaksossa.
Kaavaa varten on laadittu analyysi kaupan kokonaismitoituksesta, joka huomioi maakunnan asukkaat ja
loma-asukkaat sekä venäläisten matkailijoiden määrän kasvun. Maakuntakaavan toteutuessa kaupan alueiden osalta kokonaisuudessaankin voidaan ratkaisun todeta olevan kestävällä pohjalla. Tämä arviointi perustuu siihen, että kaupan alueet on sijoitettu yhdyskuntarakenteellisesti keskeisille, pääosin jo olemassa oleville, kauppapaikoille. Liikenteen kasvun ja ohjauksen kannalta rakenteilla oleva uusi E18 moottoritie on
keskeisessä asemassa. Kauppakeskittymät sijoittuvat Etelä-Kymenlaaksossa E 18 väylän laidalle.
Uusi matkailukehittämisen vyöhyke on suunniteltu Kotkan kaupungin edustalle. Vyöhyke täydentää jo aiemmissa kaavoissa luotua luontomatkailun aluekäytöllistä runkoa. Keskeiset uudet matkailun kehittämisen
alueet on osoitettu entisillä kasarmialueilla, joissa perusinfrastruktuuri on valmiiksi rakennettu. Lisäksi on
osoitettu uusia suojelu- ja virkistysalueita sekä luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaita alueita
merialueella, jossa käyttöpaineiden arvioidaan kasvavan kehittämistoimintojen ja myös alueen vetovoimaisuuden takia. Kaavaratkaisujen tavoitteena oli luoda tasapaino kehittämistarpeiden ja luonnonarvojen vaalimisen välillä.

5.5.

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 seuraavista mahdollisista ympäristöhaitoista:
Maakuntakaava mahdollistaa suurten kauppa- ja matkailukeskusten kehittämistä. Kymenlaakson maakuntakaavassa osoitettavat aluerajaukset ja niihin liittyvien määräyksien vaikutukset kohdistuvat yksityiskohtaisempaan kaavoitukseen ja muuhun viranomaisten harjoittamaan alueiden käyttöä koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon. Kaava asettaa selkeitä reunaehtoja suurkauppayksiköiden sijoittamiseen ja esittää tarkat mitoitusluvut. Kävijävirtojen ja liikenteen ohjaukseen (kuten julkisen- ja kevyen liikennejärjestelmän kehittämiseen) ja muihin ympäristövaikutuksiin tulee kiinnittää huomiota jatkosuunnittelussa.
Ulkoilupaineet voivat kasvaa saaristossa ja mahdollisesti myös suojelualueilla (esim. Itäisen Suomenlahden
kansallispuistossa). Kalakasvatuksen sijaintiohjauksen tavoite on vähentää ympäristökuormitusta parhaalla
mahdollisella tavalla.

5.6.

Toimenpiteet kielteisten ympäristövaikutusten ehkäisemiseksi

Ympäristövaikutuksiin tulee kiinnittää huomioon yksityiskohtaisen suunnittelun yhteydessä. Merkittävien
toimenpiteiden, hankkeiden ja suunnitelmien ympäristövaikutukset tulee arvioida hankekohtaisesti ja lain
edellyttämällä tavalla (esim. YVA – laki, maankäyttö- ja rakennuslaki, ympäristönsuojelulaki, maa-aineslaki,
vesilaki). Yksityiskohtaisen suunnittelun yhteydessä ympäristöarviointeja tulee tehdä mm. kuntatason kaavaratkaisujen tehtäessä ja lupamenettelyjen harkinnassa.
Kymenlaakson maakuntakaavassa osoitettavat aluevaraukset ja niihin liittyvien määräyksien vaikutukset
(esim. kauppa- ja matkailualueet) kohdistuvat yksityiskohtaisempaan kaavoitukseen ja muuhun viranomaisten harjoittamaan alueiden käyttöä koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon. Ympäristövaikutuksiin ja
kaavamääräyksiin tulee kiinnittää huomiota yksityiskohtaisen suunnittelun yhteydessä haittojen minimoimiseksi. Hankekohtaisessa tarkastelussa on mahdollista löytää konkreettisia keinoja haittojen ehkäisemiseksi.
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Meriliikenneväylien ylläpitoon liittyvät läjitysalueet on tutkittu kaavan laadinnan aikana. Niitä ei voitu kuitenkaan osoittaa kaavaan. Läjitysalueisiin liittyvä selvityspohja osoittautui riittämättömäksi. Kaavaselostuksen liitteenä esitetään, miten liikenneviraston esittämiä läjityksen alueita on supistettu kaavaluonnoksen
aikana.
Kaavaehdotuksessa on esitetty luonnon ja virkistyksen arvokohteita, johon läjitystoiminta tulee välttää.
Täältä osin kaavaa ohjaa epäsuoraan mahdillisia ruoppaus- ja läjityshankkeita (ns. ”ei-alueita”). Suunnitteluprosessin aikana nousi esiin, että erityisesti läjitystoiminnan vaikutukset kaloihin ja kalastukseen tulee
selvittää tarkemmin.

5.7.

Vaikutukset Natura 2000 -ohjelman kohteisiin

Kaupan sijaintiohjaukseen liittyviä kaavamerkintöjä ei ole osoitettu Natura 2000 –ohjelman kohteille tai
niiden lähiympäristöön. Tältä osin kaavaratkaisu ei merkittävästi heikennä Natura 2000 -ohjelmakohteiden
luontoarvoja. Myös välilliset vaikutukset Natura 2000 –ohjelman kohteisiin (esim. lisääntyviin liikennemääriin ja kuljetuksiin liittyvä ilmasaastekuormitus) ovat vähäiset.
Kaupan alan suurimmat suorat ympäristövaikutukset liittyvät liikenteeseen, kuljetusten polttoaineenkulutukseen ja niiden päästöihin, pakkausjätteisiin sekä varastoinnin ja myymälöiden energiankulutukseen.
Uudisrakentaminen, korjaaminen ja kiinteistöjen ylläpito sekä toiminta kiinteistöissä ja myymälöissä vaikuttavat materiaalin käyttöön, energian kulutukseen ja jätehuoltoon. Em. ympäristökuormitus ei aiheuta välitöntä uhkaa kauppojen vaikutuspiirissä oleviin suojelukohteisiin. Kaavaratkaisu tähtää siihen, että olemassa
oleva infrastruktuuri on hyödynnettävissä. Uusia tielinjauksia tai teknisen huollon linjauksia ei osoiteta
kaupparatkaisuja varten.
Natura 2000 -ohjelman kohteita sijaitsee paikoin olemassa olevien kauppa-alueiden läheisyydessä. Haminan keskustan laidalla sijaitsee esim. Kirkonjärven Natura kohde. Kotkan keskustan ja Jumalniemen ja Sutelan hypermarkettien läheisyydessä sijaitsee Kymijoen Natura 2000 –alue. Nykyinen toiminta ei vaikuta merkittävästi Natura 2000 kohteiden ympäristön tilaan. Koska em. alueilla maankäyttö ei merkittävästi muutu
voidaan arvioida, että myös vaikutukset ympäristöön pysyvät samoina. Uudet kaupan alueet (esim. Vaalimaan kauppa-alue, Summan alue) sijaitsevat kaukana Natura 2000 –kohteista.
Arvokkaat vedenalaiset geologiset muodostumat ja niiden keskittymiä sekä luonnon monimuotoisuuden
kannalta merkittäviä vedenalaisia alueita on osoitettu monin paikoin Natura 2000 ohjelman kohteiden alueille ja niiden vaikutuspiiriin. Tarkoitus on vaalia luontoarvoja myös vedenalaisen luonnon osalta. Kaavaratkaisu vaikuttaa Natura 2000 –ohjelman alueisiin merkittävän myönteisesti ja parantaa merialueen suojelun
tilaa.
Kaavaan on osoitettu uusia Natura 2000 kohteita talousvyöhykkeellä. Talousvyöhykkeellä on myös tutkittu,
huomioitu ja osoitettu muita luonnonsuojelun kannalta arvokkaita alueita. Tämä vaikuttaa myönteisesti
sekä merialueen suojelun tilaan että välillisesti myös Natura 2000 –alueiden luontoarvioihin.
Kotkan edustan matkailun kehittämisen kohdealue sijoittuu eteläosassa Natura 2000 –ohjelman avovesialueelle. Kaavamerkintään liittyy suunnittelumääräys: Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on
huolehdittava siitä, että matkailun kehittämistarpeet sovitetaan alueen luonto-, rakennusperintö- ja kulttuuriarvoihin niitä hyödyntäen. Matkailutoiminta ei vaikuta välittömästi vedenalaisen luontoon. Matkailun
kehittämisen ydinalueet on sijoitettu Rankin ja Kirkonmaan saariin. Vaikutukset vedenalaiseen luontoon
ovat mahdollisia esimerkiksi silloin, kun sukellusmatkailua kehitettäisiin alueella.
Tässä kaavassa täydennetään ylimaakunnallista reittiverkostoa vain taajama- maakuntakaavan suunnittelualueen osalta. Reittien vaikutusten arviointityö on tehty suurimassa osassa jo hyväksytyssä taajamat ja niiden ympäristöt maakuntakaavan yhteydessä.
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Ylimaakunnallinen melontareitti on osoitettu tässä kaavassa mm. linnuston perusteella suojelluille Naturaalueille (Ahvenkoskenlahti ja Santaniemenselkä-Tyyslahti). Salminlahden ympäristöissä reitti kulkee Natura
2000 kohteen rajalla. Reitti on osoitettu myös Kymijoen Natura 2000 alueella. Reitit eivät edellytä ruoppaustoimenpiteitä yms. Ahvenkosken lahdella sekä Santaniemenselkä-Tyyslahden alueella reitti seuraa
olemassa olevaa ja sekä maastoon että merikarttoihin merkitty veneväylää. Salminlahdella ei ole maastoon
tai karttoihin merkitty väylä. Melontaa saattaa vaikuttaa linnustoon pesimäaikana, erityisesti silloin, kun
melojat liikkuvat reitin ulkopuolella. Kielteisten vaikutusten ehkäisemiseksi on annettu kaikille ulkoilureittimerkinnöille Natura 2000 ohjelmaan liittyvä suunnittelumääräys. Pyöräilyreitti kulkee olemassa olevaa
tieverkostoa pitkin. Myöskään patikointireitit eivät sijoitu Natura 2000 –ohjelman- tai muille suojelukohteille.
Uusia laiva- ja veneväyliä ei osoiteta Natura 2000 -ohjelman alueille. Haapasaaren eteläpuolella kulkeva ja
nyt kaavaan lisätty laivaväylä kulkee Natura 2000 -ohjelmakohteen vesialueita pitkin (Itäisen Suomenlahden
saaristo ja vedet). Esitetty väylä on olemassa oleva ja jo vuosikymmeniä käytössä ollut kauppamerenkulun
väylä. Kaavaratkaisu ei lisää kuormitusta ja ei aiheuttaa merkittävää haittaa Natura 2000 ohjelman luonnonarvoille.
Vesiviljelyn kohteita ei sijoiteta Natura 2000 -ohjelman kohteiden välittömään läheisyyteen. Kansalliseen
sijaintiohjaukseen perustuvan ratkaisun tavoite on sijoittaa laitoksia alueille, jossa niiden ympäristökuormitus on mahdollisimman alhainen.
Sijainninohjaus on keskeinen keino vähentää kalankasvatuksen paikallisia ympäristövaikutuksia. Kaavaratkaisun tavoitteena on edistää olemassa olevan toiminnan keskittämistä suurempiin tuotantoyksiköihin ja
siten parantaa yritystoiminnan kannattavuutta ja vähentää toiminnasta aiheutuvia ristiriitoja ja ympäristökuormituksia. Vesiviljelylaitokset sijaitsevat tällä hetkellä alueilla, joissa vedenvaihtuvuus on riittämätöntä
ja paikallinen kuormitus merkittävä.
Vesiviljelyn ravinnepäästöjä voi virtauksien mukaan päästä Natura 2000 –ohjelman alueiden vesiin. ”Itäisen
Suomenlahden saaristo- ja vedet” Natura 2000 -ohjelman kohde sijoittuu noin 2 km etäisyydelle Virolahden
vesiviljelyyn soveltuvasta alueesta. Kalankasvatuslaitos on toiminut pitkään maakuntakaavassa nyt esitettyjen alueiden pohjoispuolella ja kapeahkon sisälahden alueella. ”Vanhan” laitosten sijainti on ekologisesta
näkökulmasta todettu erittäin ongelmalliseksi.
Paikallinen ravinnekuormitus kasvaisi laitoksen siirtyessä uuteen paikkaan vain silloin, jos laitosten tuotantokapasiteettia nostettaisiin merkittävästi. Jos tuotannossa ei tapahdu muutoksia, ympäristön tila laitoksen
vaikutuspiirissä paranee nykytilanteeseen verrattuna merkittävästi.
Maakuntakaavan Pyhtään vesiviljelyaluemerkintä sijoittuu noin 1 km etäisyydelle Koukkusaaren Natura
2000 –ohjelman kohteesta. Alue kuuluu valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan. Kohteen suojelu on
tarkoitus toteuttaa maa-aineslailla. Kalankasvatus ei vaikuta merkittävän kielteisesti harjumuodostumiin.
Kalankasvatuslaitos on toiminut alueella jo pitkään. Paikallinen ravinnekuormitus kasvaisi vain silloin, jos
laitosten tuotantokapasiteettia nostettaisiin merkittävästi. Viime vuosien trendi kuitenkin osoittaa, että
vesiviljelyn ympäristökuormitus on vähentynyt merkittävästi ja laitosten ekotehokkuus on kehittynyt vahvasti.
Yhteenvetona voidaan todeta, että Kymenlaakson kauppa- ja merialuemaakuntakaavassa on otettu huomioon Natura 2000-alueiden luonnonarvot niin, että merkinnät edistävät niiden säilymistä ja suojelun toteuttamista.
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Kaikkien merkintöjen 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.
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6
6.1.

MAAKUNTAKAAVAN TOTEUTUKSEN AJOITUS JA SEURANTA
Ajoitus ja seuranta

Maakuntakaavan tavoitevuosi on 2025. 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.
Kaupan kehityksessä on useita muuttujia erityisesti venäläisen ostovoiman suuntautumisessa Kymenlaaksoon. Kaupallisen selvityksen seuranta tulee tehdä noin kahden vuoden kuluttua, jolloin voidaan arvioida
ostovoiman kehitystä sekä toteutuneita kaupan yksiköitä.
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7
7.1.

OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS KAAVAN LAADINNASSA
Käynnistämis- ja tavoitevaihe

Maakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
14.5.2012 Maakuntahallitus päättä käynnistää maakuntakaavan, kauppa ja merialue laadinnan.
20.8.2012 Maakuntahallitus hyväksyi OAS asetettavaksi maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti nähtäville.
31.10.-31.11.2012 OAS nähtävillä, julkinen kuuleminen, lausuntopyyntö
Osallistumisen seuranta: 36 lausuntoa
Maakuntakaavan tavoitteet
28.2.2013 Maakuntakaavan kauppa ja merialue työpaja
Työryhmäkokoukset
28.2.2013 Maakuntakaavan kauppa ja merialue työpaja
Kuntakohtaiset neuvottelut
17.12.2012 Neuvottelu Kotkan edustajien kanssa koskien kaupallista mitoitusta
23.1.2013 Neuvottelu Kotkan ja Kouvolan edustajien kanssa koskien kaupallista mitoitusta
Ympäristöministeriön kokoukset
21.9.2012 Kymenlaakson maakuntakaava, kauppa ja merialue: Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu
23.1.2013 Ympäristöministeriön työneuvottelu: kaavatilanne, kaupan mitoitus
20.3.2013 Ympäristöministeriön työneuvottelu: kaavatilanne
Asiantuntijakokoukset/ teemakokoukset
7.5.2012 Puolustusvoimien käytöstä vapautuvat alueet: Puolustusvoimat, Metsähallitus, Senaatti-kiinteistöt
13.6.2012 Merialuesuunnittelu, lähtökohtia: Suomen Ympäristökeskus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus
3.10.2012 Merialuesuunnittelu, lähtökohtia: Ympäristöministeriö, Suomen Ympäristökeskus, KaakkoisSuomen ELY-keskus
18.10.2012 Kulttuuriperintö ja merialue: Museovirasto, Kymenlaakson Museo, Metsähallitus
20.11.2012 Kymenlaakson ympäristöpoliittinen neuvottelukunta
4.12.2012 Kaupan mitoitus, lähtökohtia: Kaupan työryhmä
21.12.2012 Puolustusvoimien käytöstä vapautuvat alueet: Metsähallitus, Senaatti-kiinteistöt
16.1.2013 Merialuesuunnittelu, lähtökohtia: TOPCONS-hanke
18.1.2013 Kaupan mitoitus, lähtökohtia: Kaupan työryhmä
21.2.2013 Merialuesuunnittelu, lähtökohtia: Suomen Ympäristökeskus, Metsähallitus, GTK, KaakkoisSuomen ELY-keskus
22.2.2013 Kaupan mitoitus, lähtökohtia: Kaupan työryhmä
8.3.2013 Kauppamerenkulku: HaminaKotka satama
13.3.2013 Puolustusvoimien käytöstä vapautuvat alueet: Senaatti-kiinteistöt
Internet
Keskeiset kaavavalmisteluun liittyvät asiakirjat ovat jatkuvasti nähtävillä Kymenlaakson Liiton Internetsivuilla (www.kymenlaakso.fi)

7.2.

Luonnosvaihe

Nähtävillä oleva aineisto
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Kuulutus
Maakuntakaavaluonnos
Kaavaselostusluonnos
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kymenlaakson palveluverkkoselvitys
Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus-selvitys
Venäläisten ostosmatkailun merkitys
Kymenlaakson kaupan liikennearviointi
Merialueselvitys
Puolustusvoimien saarikohteet: rakennettu ympäristö- ja luontoselvitys
Vaikutusten arviointi: kaupalliset vaikutukset
Vaikutusten arviointi: merialue
Nähtävillä olo ja lausunnot
25.3.2013 maakuntahallitus hyväksyi kaavaluonnoksen asetettavaksi maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti nähtäville.
15.4.-17.5.2013 Kymenlaakson maakuntakaava, kauppa ja merialue, nähtävillä olo ja lausuntopyynnöt.
Osallistumisen seuranta: lausunnot ja mielipiteet
1. Lausunnot
Naapuriliitot: 5
Kunnat, kaupungit: 7
Viranomaistahot: 9
Yhtiöt/ yritykset/ liikelaitokset: 10
Etujärjestöt/ kansalaisjärjestöt/ yhdistykset ja muut ryhmät: 3
2. Mielipiteet
Yksityishenkilöt: 6
Kuntakohtaiset esittelytilaisuudet
16.4.2013 Iitti, kunnanvirasto, valtuustosali
Osallistumisen seuranta: 2 henkilöä
17.4.2013 Kouvola, maakuntakirjasto, auditorio
Osallistumisen seuranta: 1 henkilö
18.4.2013 Hamina, kirjasto, Kasper-sali
Osallistumisen seuranta: 0 henkilöä
22.4.2013 Kotka, Kymenlaakson liiton toimisto
Osallistumisen seuranta: 3 henkilöä
23.4.2013 Virolahti ja Miehikkälä, Rajasali
Osallistumisen seuranta: 7 henkilöä
24.4.2013 Pyhtää, kirjasto
Osallistumisen seuranta: 0 henkilöä
Neuvottelut
5.5.2013 Kaakkois-Suomen ELY-keskus työneuvottelu
Internet
Keskeiset kaavavalmisteluun liittyvät asiakirjat ovat jatkuvasti nähtävillä Kymenlaakson Liiton Internetsivuilla (www.kymenlaakso.fi)
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7.3.

Ehdotusvaihe

Kuntakohtaiset neuvottelut
14.6.2013 Kotkan kaupunki, työneuvottelu
24.6.2013 Haminan kaupunki, työneuvottelu
Ympäristöministeriön kokoukset
14.6.2013 Ympäristöministeriö, työneuvottelu
8.8.2013 Ympäristöministeriö, työneuvottelu
29.10.2013 Kymenlaakson maakuntakaava, kauppa ja merialue: Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu
Asiantuntijakokoukset/ teemakokoukset
27.9.2013 Kymenlaakson Ympäristöpoliittinen neuvottelukunta
Nähtävillä oleva aineisto
Kuulutus
Maakuntakaavaehdotus
Kaavaselostusehdotus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kymenlaakson palveluverkkoselvitys
Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus-selvitys
Venäläisten ostosmatkailun merkitys
Kaupan suuryksikköalueiden rakenteellinen tarkastelu
Kymenlaakson kaupan liikennearviointi
Viisumivapauden vaikutukset
Merialueselvitys
Puolustusvoimien saarikohteet: rakennettu ympäristö- ja luontoselvitys
Vaikutusten arviointi: kaupalliset vaikutukset
Vaikutusten arviointi: merialue
Nähtävillä olo ja lausunnot
26.8.2013 maakuntahallitus hyväksyi kaavaehdotuksen asetettavaksi maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti nähtäville.
2.9.-2.10.2013 Kymenlaakson maakuntakaava, kauppa ja merialue, nähtävillä olo ja lausuntopyynnöt.
Osallistumisen seuranta: lausunnot ja mielipiteet
1. Lausunnot
Naapuriliitot: 4
Kunnat, kaupungit: 7
Viranomaistahot: 9
Yhtiöt/ yritykset/ liikelaitokset: 10
Etujärjestöt/ kansalaisjärjestöt/ yhdistykset ja muut ryhmät: 6
2. Mielipiteet
Yksityishenkilöt: 2
Kuntakohtaiset esittelytilaisuudet
5.9.2013 Iitti, kunnanvirasto, valtuustosali
Osallistumisen seuranta: 1 henkilöä
4.9.2013 Kouvola, maakuntakirjasto, auditorio
Osallistumisen seuranta: 1 henkilö
3.9.2013 Hamina, 4 kirjasto, Kasper-sali
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Osallistumisen seuranta: henkilöä
11.9.2013 Kotka, 2 Kymenlaakson liiton toimisto
Osallistumisen seuranta: henkilöä
10.9.2013 Virolahti ja Miehikkälä, Rajasali
Osallistumisen seuranta: 5 henkilöä
12.9.2013 Pyhtää, kirjasto
Osallistumisen seuranta: 3 henkilöä

7.4.

Hyväksymisvaihe

28.10.2013 maakuntahallitus käsitteli annetut lausunnot ja muistutukset sekä näihin annettavat vastineet.
11.11.2013 maakuntahallitus päätti esittää maakuntavaltuustolle, että se hyväksyy 16.12.2013 päivätyn
maakuntakaavaehdotuksen, kauppa ja merialue sekä kaavamuutokset koskien Kymenlaakson maakuntakaavaa, taajamat ja niiden ympäristöt sekä Kymenlaakson maakuntakaavaa, maaseutu ja luonto, kaavakarttoineen ja kaavaselostuksen.
16.12.2013 maakuntavaltuusto hyväksyi Kymenlaakson maakuntakaavan, kauppa ja merialue.
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8
VALTAKUNNALLISTEN ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEIDEN HUOMIOON OTTO
MAAKUNTAKAAVASSA
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
Toimiva aluerakenne

Huomioon otto Kymenlaakson maakuntakaavassa
Maakuntakaava tukeutuu olemassa olevaan keskusrakenteeseen vahvistamalla Kouvolan, Kotkan ja HamiYleistavoitteet
nan kaupunkikeskustoja.
Alueidenkäytöllä tuetaan aluerakenteen tasapaiKotkassa kaupunkikehittämisen kohdealue vahvistaa
noista kehittämistä sekä elinkeinoelämän kilpailu- Kotkansaaren ja Karhulan yhteyksiä ja eheyttää kaukyvyn ja kansainvälisen aseman vahvistamista hyö- punkirakennetta.
dyntämällä mahdollisimman hyvin olemassa olevia Laadittavana oleva maakuntakaava on kytketty maarakenteita sekä edistämällä elinympäristön laadun kuntakaavan aikaisempiin vaiheisiin ja niiden osoittaparantamista ja luonnon voimavarojen kestävää
miin taajamien ja verkostojen kehittämisperiaatteisiin.
hyödyntämistä. Aluerakenteen ja alueidenkäytön Kaava-alueella on otettu huomioon olemassa olevat
kehittäminen perustuu ensisijaisesti alueiden omiin taajamat ja kylät ja vähintään seudullinen liikenne- ja
vahvuuksiin ja sijaintitekijöihin.
teknisen huollon verkko kehittämistarpeineen.
Aluerakennetta kehitetään monikeskuksisena
ja verkottuvana sekä hyviin liikenneyhteyksiin
perustuvana kokonaisuutena. Toimivan aluerakenteen runkona kehitetään Helsingin seutua, maakuntakeskuksia sekä kaupunkiseutujen ja maaseudun keskusten muodostamaa verkostoa. Eteläisessä Suomessa aluerakenne perustuu erityisesti Helsingin ja alueen muiden kaupunkikeskusten välisiin
raideliikenneyhteyksiin.
Palvelujen saavutettavuus on kohtuullinen koko maaAlueidenkäytöllä edistetään kaupunkien ja maaseudun vuorovaikutusta sekä kyläverkoston kehit- kunnan alueella.
tämistä. Erityisesti harvaan asutulla maaseudulla ja Saariston asutusta ja elinkeinotoimintaa tuetaan maakuntakaavassa osittamalla matkailualueita, vesiviljelytaantuvilla alueilla kiinnitetään alueidenkäytössä
huomiota jo olemassa olevien rakenteiden hyödyn- alueita ja teknisen huollon verkostoja.
tämiseen sekä elinkeinotoiminnan ja muun toimintapohjan monipuolistamiseen. Alueidenkäytössä
otetaan huomioon haja-asutukseen ja yksittäistoimintoihin perustuvat elinkeinot sekä maaseudun
tarve saada uusia pysyviä asukkaita.
Keskeisiä ylimaakunnallisia kehittämisvyöhykkeitä ovat
Erityistavoitteet
E 18 – vyöhyke, joka kansainvälisenä ulottuu Pietarin
Maakunnan suunnittelussa yhteistyössä maakunti- alueelle, kansainväliset satamat ja niihin liittyvät yhteydet, Salpausselkävyöhyke sekä Kymenlaakson
en liittojen kesken on selvitettävä ne alue- ja yhedustan merialue luonnonalueena ja matkailun ja
dyskuntarakenteeseen ja muuhun alueidenkäytvirkistyksen kehittämisalueena. Kaavaratkaisulla tuetöön liittyvät toimenpiteet, joilla edistetään ylimaakunnallisten kehittämisvyöhykkeiden muodos- taan näiden kehittymisedellytyksiä.
tamista ja niiden kehittämisedellytyksiä. Maakunnan suunnittelussa on esitettävä valtakunnallisesti
tärkeät vyöhykkeet sekä kaupunki- ja taajamaverkostot ja niiden kehittämisperiaatteet.
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Valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet
Maakunnan suunnittelussa on selvitettävä maaseudun alue- ja yhdyskuntarakenteen sekä kyläverkoston kehittämiseen liittyvät toimenpiteet, joilla
edistetään olemassa olevien rakenteiden hyödyntämistä, palvelujen saatavuutta, maaseudun elinkeinotoiminnan monipuolistamista sekä ympäristöarvojen säilymistä.
Maakunnan suunnittelussa on mahdollisuuksien
mukaan selvitettävä ja edistettävä alueidenkäytön
järjestämistä raja-alueilla. Samalla tulee kiinnittää
huomiota alue- ja yhdyskuntarakenteen toimivuuteen sekä elinkeinotoiminnan tarpeiden ja ympäristöarvojen yhteensovittamiseen.
Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon maanpuolustuksen ja rajavalvonnan tarpeet ja
turvattava riittävät alueelliset edellytykset varuskunnille, ampuma- ja harjoitusalueille, varikkotoiminnalle sekä muille maanpuolustuksen ja rajavalvonnan toimintamahdollisuuksille. Samalla on
huomioitava muun yhdyskuntarakenteen, elinympäristön laadun ja ympäristöarvojen asettamat
vaatimukset.

Huomioon otto Kymenlaakson maakuntakaavassa
Kaupan rakenneratkaisut tukevat kyläverkostoa.

Vaalimaan kansainvälistä raja-asemaa vahvistetaan
laajoilla palvelualuevarauksilla, joiden. ympäristövaikutukset hallitaan.

Maakuntakaavassa on otettu huomioon valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävien toimintojen,
kuten puolustusvoimien toimintojen ja liikenneväylien
sijaintivaatimus. Muita toimintoja ei ole sijoitettu
näiden melu- tai suoja-alueille. Melu- ja suoja-alueita
on osoitettu tarpeen mukaan.
Puolustusvoimien rakennemuutos vapauttaa joitakin
alueita muuhun käyttöön ja synnyttää osalla alueista
yhteensovitustarpeita puolustusvoimien käytön ja
uusien toimintojen välillä.
Maakuntakaavaratkaisussa on selkeytetty työpaikkaEheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön
alueiden ja kaupan alueiden eroa.
laatu
Merialueella on otettu huomioon matkailun kehittämisen kestävyys ,ekosysteemipalveluiden turvaaminen
Yleistavoitteet
ja suojelun toteutuminen.
Alueidenkäytöllä edistetään yhdyskuntien ja
elinympäristöjen ekologista, taloudellista, sosiaalis- Merialueella tavoitteena on meriliikenteen ympäristöta ja kulttuurista kestävyyttä. Olemassa olevia yh- riskien hallinta.
dyskuntarakenteita hyödynnetään sekä eheytetään
kaupunkiseutuja ja taajamia. Taajamia eheytettäessä parannetaan elinympäristön laatua.
Yhdyskuntarakennetta kehitetään siten, että palvelut ja työpaikat ovat hyvin eri väestöryhmien saavutettavissa ja mahdollisuuksien mukaan asuinalueiden läheisyydessä siten, että henkilöautoliikenteen tarve on mahdollisimman vähäinen. Liikenneturvallisuutta sekä joukkoliikenteen, kävelyn ja
pyöräilyn edellytyksiä parannetaan.
Alueidenkäytöllä edistetään elinkeinoelämän toiKaupan sijoitusratkaisut tukeutuvat joukkoliikenteen
mintaedellytyksiä osoittamalla elinkeinotoiminnal- laatukäytäviin ja toisaalta tukevat niiden säilymistä ja
le riittävästi sijoittumismahdollisuuksia olemassa
kehittämistä.
Kyläverkostoa on täydennetty saaristoalueella. Saarisolevaa yhdyskuntarakennetta hyödyntäen. Runsaasti henkilöliikennettä aiheuttavat elinkeinoelä- tossa on varattu merkittäviä uusia matkailualueita
puolustusvoimilta vapautuneissa saarissa.
män toiminnot suunnataan olemassa olevan yhdyskuntarakenteen sisään tai muutoin hyvien jouk- Kotkassa kaupunkikehittämisen kohdealue vahvistaa
Kotkansaaren ja Karhulan yhteyksiä ja eheyttää kaukoliikenneyhteyksien äärelle.
punkirakennetta. Kouvolassa muut kaavaratkaisut
Kaupunkiseutujen työssäkäyntialueilla varmistetaan alueidenkäytölliset edellytykset asuntoraken- muodostavat vastaavan kehittämisvyöhykkeen Kouvo-
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Valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet
tamiselle ja sen tarkoituksenmukaiselle sijoittumiselle sekä hyvälle elinympäristölle.
Kaupunkiseutuja kehitetään tasapainoisina kokonaisuuksina siten, että tukeudutaan olemassa oleviin keskuksiin. Keskuksia ja erityisesti niiden keskusta-alueita kehitetään monipuolisina palvelujen,
asumisen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueina.
Elinympäristön viihtyisyyttä edistetään kiinnittämällä huomiota rakennetun ympäristön ajalliseen
kerroksellisuuteen sekä korkeatasoisiin, alueiden
omaleimaisuutta vahvistaviin, maisemakuvaan
sopeutuviin ja mittakaavaltaan ihmisläheisiin rakennettuihin ympäristöihin.
Alueidenkäytössä kiinnitetään erityistä huomiota
ihmisten terveydelle aiheutuvien haittojen ja riskien ennalta ehkäisemiseen ja olemassa olevien haittojen poistamiseen. Alueidenkäytön suunnittelussa
olemassa olevat tai odotettavissa olevat ympäristöhaitat ja poikkeukselliset luonnonolot tunnistetaan ja niiden vaikutuksia ehkäistään. Alueidenkäytössä luodaan edellytykset ilmastonmuutokseen
sopeutumiselle.
Erityistavoitteet
Maakuntakaavan ja yleiskaavan lähtökohtana on
oltava perusteltu väestönkehitysarvio. Maakunnan
suunnittelussa ja yleiskaavoituksessa on tarkasteltava pitkällä aikavälillä sekä taajama- että maaseutualueiden väestömäärän kehityksen erilaisia vaihtoehtoja.
Maakuntakaavoituksessa ja yleiskaavoituksessa
tulee edistää yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja
esittää eheyttämiseen tarvittavat toimenpiteet.
Erityisesti kaupunkiseuduilla on varmistettava henkilöautoliikenteen tarvetta vähentävä sekä joukkoliikennettä, kävelyä ja pyöräilyä edistävä liikennejärjestelmä. Kaupunkiseuduilla on myös varmistettava palvelujen saatavuutta edistävä keskusjärjestelmä ja palveluverkko sekä selvitettävä vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittuminen.
Alueidenkäytön suunnittelulla on huolehdittava,
että asuntoja työpaikkarakentamiseen on tarjolla
riittävästi tonttimaata.
Alueidenkäytön suunnittelussa uusia huomattavia
asuin-, työpaikka- tai palvelutoimintojen alueita ei
tule sijoittaa irralleen olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta. Vähittäiskaupan suuryksiköt sijoitetaan tukemaan yhdyskuntarakennetta. Näistä tavoitteista voidaan poiketa, jos tarve- ja vaikutusselvityksiin perustuen pystytään osoittamaan, että
alueen käyttöönotto on kestävän kehityksen mu-

Huomioon otto Kymenlaakson maakuntakaavassa
lan ja Kuusankosken keskustojen välille.

Maakuntakaavassa on otettu huomioon vedenalainen
maisema ja sen arvojen turvaaminen. Ruotsinsalmen
alueen vedenalainen rakennusperintö on otettu huomioon.
Merialueen kuljetusriskit ja onnettomuuksien ennaltaehkäisy on huomioitu kaavan perusselvityksissä.
Merialueen ruoppauksiin liittyy riski pohjasedimentteihin sitoutuneen haitallisen aineksen vapautumisesta.

Maakunnan väestön määrän arvioissa Venäjän läheisyys on merkittävä tekijä. Myös työpaikkojen, palvelujen matkailun ja loma-asutuksen määriin tällä on
huomattava vaikutus.

Vahvistetussa maakuntakaavassa on osoitettu keskusjärjestelmä, jota tässä kaavassa olevilla kaupan ratkaisuilla tuetaan.

Kaupan yksiköiden koko ja sijoitus tukee olemassa
olevaa yhdyskuntarakennetta.
Raja-alueen erityisluonne on otettu huomioon.
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Valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet
kaista.
Alueidenkäytön suunnittelussa on maaseudun asutusta sekä matkailu- ja muita vapaa-ajan toimintoja
suunnattava tukemaan maaseudun taajamia ja
kyläverkostoa sekä infrastruktuuria.
Alueidenkäytön suunnittelussa on edistettävä olemassa olevan rakennuskannan hyödyntämistä sekä
luotava edellytykset hyvälle taajamakuvalle. Taajamia kehitettäessä on huolehdittava siitä, että
viheralueista muodostuu yhtenäisiä kokonaisuuksia.
Alueidenkäytössä on varattava riittävät alueet jalankulun ja pyöräilyn verkostoja varten sekä edistettävä verkostojen jatkuvuutta, turvallisuutta ja
laatua.
Alueidenkäytössä on otettava huomioon viranomaisten selvitysten mukaiset tulvavaara-alueet ja
pyrittävä ehkäisemään tulviin liittyvät riskit. Alueidenkäytön suunnittelussa uutta rakentamista ei
tule sijoittaa tulvavaara-alueille. Tästä voidaan
poiketa vain, jos tarve- ja vaikutusselvityksiin perustuen osoitetaan, että tulvariskit pystytään hallitsemaan ja että rakentaminen on kestävän kehityksen mukaista. Alueidenkäytön suunnittelussa on
tarvittaessa osoitettava korvaavat alueidenkäyttöratkaisut yhdyskuntien toimivuuden kannalta erityisen tärkeille toiminnoille, joihin liittyy huomattavia ympäristö- tai henkilövahinkoriskejä.
Yleis- ja asemakaavoituksessa on varauduttava
lisääntyviin myrskyihin, rankkasateisiin ja taajamatulviin.
Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen ja vaikutuksille herkkien toimintojen välille on jätettävä riittävän suuri
etäisyys. Suuronnettomuusvaaraa aiheuttavat laitokset sekä vaarallisten aineiden kuljetusreitit ja
niitä palvelevat kemikaaliratapihat on sijoitettava
riittävän etäälle asuinalueista, yleisten toimintojen
alueista ja luonnon kannalta herkistä alueista.
Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon alueen maa- ja kallioperän soveltuvuus suunniteltuun käyttöön. Pilaantuneen maa-alueen puhdistustarve on selvitettävä ennen ryhtymistä kaavan toteuttamistoimiin.
Alueidenkäytössä on ehkäistävä melusta, tärinästä
ja ilman epäpuhtauksista aiheutuvaa haittaa ja
pyrittävä vähentämään jo olemassa olevia haittoja.
Uusia asuinalueita tai muita melulle herkkiä toimintoja ei tule sijoittaa melualueille varmistamatta
riittävää meluntorjuntaa.

Huomioon otto Kymenlaakson maakuntakaavassa
Saariston asutusta ja elinkeinotoimintaa vahvistetaan
maakuntakaavan ratkaisuilla. Puolustusvoimien alueet ovat aikaisemmin osaltaan tukeneet esim. teknisen huollon ja kuljetusten säilymistä. Matkailu ja
muut korvaavat toiminnot voivat tulla tilalle.

Kymijoki ja Kotkan-Haminan seutu on määritelty merkittäviksi tulva-alueiksi. Maakuntakaavassa olemassa
olevaan yhdyskuntarakenteeseen tukeutuva alueidenkäyttö ehkäisee osaltaan tulviin liittyviä riskejä.

Merikuljetusten turvallisuus on otettu huomioon.
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Huomioon otto Kymenlaakson maakuntakaavassa
Maakuntakaavoituksessa on osoitettava jätteenkäsittelylaitoksille alueet siten, että pääosin kaikki
syntyvä jäte voidaan hyödyntää tai käsitellä valtakunnallisesti tai alueellisesti tarkoituksenmukaisesti, tarvittaessa ylimaakunnallisena yhteistyönä.
Alueidenkäytössä tulee edistää energian säästämistä sekä uusiutuvien energialähteiden ja kaukolämmön käyttöedellytyksiä.
Alueidenkäytön suunnittelussa on turvattava terveellisen ja hyvälaatuisen veden riittävä saanti ja
se, että taajamien alueelliset vesihuoltoratkaisut
voidaan toteuttaa. Lisäksi alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon jätevesihaittojen
ehkäisy.
Merialueen vedenalainen kulttuuriperintö otettu
Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja
huomioon: hylyt ja Ruotsinsalmen sotahistorialliset
luonnonvarat
kohteet.
Puolustusvoimilta vapautuvien alueiden rakennukset
Yleistavoitteet
on inventoitu.
Alueidenkäytöllä edistetään kansallisen kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön sekä niiden alu- Kaupan ratkaisuissa on otettu huomioon Haminan
keskustan historiallisen asemakaavan arvot, jotka raeellisesti vaihtelevan luonteen säilymistä.
joittavat suurten kaupan yksiköiden sijoittamista.
Alueidenkäytöllä edistetään elollisen ja elottoman
luonnon kannalta arvokkaiden ja herkkien alueiden
monimuotoisuuden säilymistä. Ekologisten yhteyksien säilymistä suojelualueiden sekä tarpeen
mukaan niiden ja muiden arvokkaiden luonnonalueiden välillä edistetään.

Alueidenkäytöllä edistetään luonnon virkistyskäyttöä sekä luonto- ja kulttuurimatkailua parantamalla
moninaiskäytön edellytyksiä. Suojelualueverkoston
ja arvokkaiden maisema-alueiden ekologisesti kestävää hyödyntämistä edistetään virkistyskäytössä,
matkailun tukialueina sekä niiden lähialueiden
matkailun kehittämisessä suojelutavoitteita vaarantamatta. Alueidenkäytössä edistetään kyseiseen
tarkoitukseen osoitettujen hiljaisten alueiden säilymistä.

Alueidenkäytöllä edistetään luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä siten, että turvataan luonnonvarojen saatavuus myös tuleville sukupolville. Alueidenkäytössä ja sen suunnittelussa otetaan huo-

Merialueen vedenalaiselta osalta täydennetty suojeluja arvoalueita (Natura 2000, geologiset arvoalueet,,
luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät alueet).
Maakuntakaavassa on otettu huomioon myös Suomen
ja Venäjän välisen talousvyöhykkeen luonnonarvot.
Maakuntakaavassa on osoitettu EP/S –merkinnällä
puolustusvoimien hallinnassa olevan alueen luonnonarvoja. saaristossa on osoitettu kaksi uutta SLaluetta. Maakuntakaavassa luodaan edellytyksiä Itäisen Suomenlahden kansallispuiston laajentamiselle.
Maakuntakaavassa on osoitettu ylimaakunnalliset
luontomatkailureitit. Osoittamisessa otetaan huomioon kansallispuistot ja muut luonnonarvojen vetovoima-alueet.
Vaelluskalojen nousun edistämiseksi on osoitettu
suunnittelumääräys.
Maakunnallisesti merkittävät virkistykseen soveltuvat
alueet on osoitettu virkistysalueina. Näitä on täydennetty tarpeellisilla virkistys- ja matkailureiteillä ja maaja metsätalousvaltaisilla alueilla, joilla on ulkoilun ohjaamistarvetta.
Maakuntakaavassa on osoitettu ylimaakunnalliset
patikka-, pyöräily- ja melontareitit..
Kaavassa on osoitettu vesiviljelyalueita. Vaelluskalojen nousun edistämiseksi on osoitettu suunnittelumääräys.
Merialueella on osoitettu hyödyntämisen ulkopuolelle
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mioon luonnonvarojen sijainti ja hyödyntämismahdollisuudet.
Alueidenkäytössä edistetään vesien hyvän
tilan saavuttamista ja ylläpitämistä.
Erityistavoitteet
Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen ja
luonnonperinnön arvot säilyvät. Viranomaisten
laatimat valtakunnalliset inventoinnit 1) otetaan
huomioon alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtina. Maakuntakaavoituksessa on osoitettava valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt ja
maisemat. Näillä alueilla alueidenkäytön on sovelluttava niiden historialliseen kehitykseen.

Huomioon otto Kymenlaakson maakuntakaavassa
jätettäviä geologisia arvoalueita.

Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta merkittävät ja yhtenäiset luonnonalueet. Alueidenkäyttöä on ohjattava siten, ettei näitä aluekokonaisuuksia tarpeettomasti pirstota.
Maakuntakaavoituksessa on otettava huomioon
vesi- ja rantaluonnon suojelun tai virkistyskäytön
kannalta erityistä suojelua vaativat vesistöt.
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.
Maakunnan suunnittelussa on tuettava matkailukeskusten ja alueiden verkottumista sekä vapaaajan käytön vyöhykkeiden kehittämistä niin, että
muodostuu toimivia palvelukokonaisuuksia. Ensisijaisesti on kehitettävä olemassa olevia matkailukeskuksia ja alueita.
Alueidenkäytön suunnittelussa matkailualueita
tulee eheyttää ja osoittaa matkailun kehittämiselle
riittävät alueet.
Alueidenkäytön suunnittelussa rantaan tukeutuva
loma-asutus on suunniteltava siten, että turvataan
luontoarvoiltaan arvokkaiden ranta-alueiden säilyminen sekä loma-asumisen viihtyisyys.
Maakuntakaavoituksessa on otettava huomioon

Kaavassa on (ensimmäistä kertaa) otettu huomioon
ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta merkittävät ja
yhtenäiset vedenalaiset luonnonalueet.

Kaavassa on täydennetty vedenalaisen kulttuuriperinnön suojelua.

1) Näillä tarkoitetaan kulttuuriympäristöä ja luonnonperintöä koskevia
viranomaisten laatimia valtakunnallisia inventointeja, jotka perustuvat
riittävän laaja-alaiseen valmisteluun. Tätä päätöstä tehtäessä ovat
olemassa seuraavat inventoinnit: Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet (Ympäristöministeriö, ympäristönsuojeluosasto, mietintö
66/1992), Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 2009) ja Valtakunnallisesti merkittävät esihistorialliset suojelualuekokonaisuudet (Sisäasiainministeriö, kaavoitus- ja rakennusosasto, tiedotuksia 3/ 1983).

Uusilla saariston virkistysaluevarauksilla tuetaan matkailun kokonaisuutta.
Saaristossa on osoitettu uusia venesatamia ja väyliä.
Kotkan edustan matkailun kehittämisalue liittää yhteen kaupunkikeskustan ja saariston.
Matkailun kehittäminen saaristossa sovitetaan yhteen
tuulivoimatuotannon kanssa.

Geologisista arvoalueista osa kuuluu Natura 2000 –
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käyttökelpoiset kiviainesvarat sekä niiden kulutus
ja kulutustarve pitkällä aikavälillä sekä sovitettava
yhteen kiviaineshuolto- ja suojelutarpeet. Kiviainesten ottoon osoitettavien alueiden on perustuttava arviointiin, jossa selvitetään alueiden luonto- ja maisema-arvot sekä toisaalta soveltuvuus
vesi- ja kiviaineshuoltoon.
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
turvetuotantoon soveltuvat suot ja sovitettava
yhteen tuotanto- ja suojelutarpeet. Turpeenottoalueiksi varataan jo ojitettuja tai muuten luonnontilaltaan merkittävästi muuttuneita soita ja käytöstä poistettuja suopeltoja. Turpeenoton vaikutuksia
on tarkasteltava valuma-alueittain ja otettava
huomioon erityisesti suoluonnon monimuotoisuuden säilyttämisen ja muiden ympäristönäkökohtien
sekä taloudellisuuden asettamat vaatimukset.
Ilman erityisiä perusteita ei hyviä ja yhtenäisiä peltoalueita tule ottaa taajamatoimintojen käyttöön
eikä hyviä ja laajoja metsätalousalueita pirstoa
muulla maankäytöllä.
Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto
Yleistavoitteet
Liikennejärjestelmiä suunnitellaan ja kehitetään
kokonaisuuksina, jotka käsittävät eri liikennemuodot ja palvelevat sekä asutusta että elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Liikennejärjestelmä ja
alueidenkäyttö sovitetaan yhteen siten, että vähennetään henkilöautoliikenteen tarvetta ja parannetaan ympäristöä vähän kuormittavien liikennemuotojen käyttöedellytyksiä. Erityistä huomiota
kiinnitetään lisäksi liikenneturvallisuuden parantamiseen.
Tarvittaviin liikenneyhteyksiin varaudutaan kehittämällä ensisijaisesti olemassa olevia pääliikenneyhteyksiä ja -verkostoja.
Alueidenkäytössä turvataan energiahuollon valtakunnalliset tarpeet ja edistetään uusiutuvien energialähteiden hyödyntämismahdollisuuksia.
Erityistavoitteet
Alueidenkäytössä on turvattava olemassa olevien
valtakunnallisesti merkittävien ratojen, maantei-

Huomioon otto Kymenlaakson maakuntakaavassa
verkostoon, joka on osoitettu maakuntakaavassa.
Natura 2000-verkoston ulkopuolella on osoitettu geologisen arvoalueen osa-aluemerkinnällä valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat vedenalaiset muodostumat.
Vesipuitedirektiivin mukaisia tavoitteita on edistetty
vesiviljelyalueiden sijoittamisessa.

Liikennepoliittisen selonteon mukainen vt 12 ratkaisu
on kaavassa.

Maakuntakaavassa on osoitettu olemassa olevat ja
uudet kauppamerenkulkuun liittyvät väylät ja vesiliikenteen yhteystarpeet.
Vedenalaiset kaapelit on otettu kaavan perusselvityksiin mukaan.
Kansainvälisten ja valtakunnallisten vesiväylien jatkuvuus on otettu huomioon.
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Huomioon otto Kymenlaakson maakuntakaavassa
den ja vesiväylien jatkuvuus ja kehittämismahdollisuudet sekä valtakunnallisesti merkittävien satamien ja lentoasemien sekä rajanylityspaikkojen kehittämismahdollisuudet.
Alueidenkäytön suunnittelussa on säilytettävä
mahdollisuudet toteuttaa moottoriväylä välillä
Helsinki – Vaalimaa, uudet rautatieyhteydet Helsingistä Turun ja Pietarin suuntiin sekä muita valtakunnallisesti merkittäviä väyliä. Alueidenkäytön
suunnittelussa on lisäksi turvattava vesiliikenteen
yhteysmahdollisuudet Saimaan vesistöstä Suomenlahteen.
Alueidenkäytön suunnittelussa on osoitettava sijaintipaikka Helsingin seudun lentokentälle tätä
koskeviin selvityksiin ja vaikutusarviointeihin perustuen.
Alueidenkäytössä on edistettävä matka- ja kuljeKaupan rakenne tukee liikenteen laatukäytäviä.
tusketjujen toimivuutta ja turvattava edellytykset
julkiselle liikenteelle sekä eri liikennemuotojen
yhteistyön kehittämiselle.
Alueidenkäytön suunnittelussa on varattava riittävät alueet tavara- ja henkilöliikenteen terminaalien
ja matkakeskusten toimintaa ja kehittämistä varten. Nopean liikenteen junaratayhteyksiä toteutettaessa on huolehdittava lähi- ja taajamaliikenteen
toimintaedellytyksistä.
Lentoasemien ympäristön maankäytössä tulee
ottaa huomioon lentoliikenteen turvallisuuteen
liittyvät tekijät, erityisesti lentoesteiden korkeusrajoitukset, sekä lentomelun aiheuttamat rajoitukset.
Uusia lentoasemia suunniteltaessa ja olemassa
olevia kehitettäessä tulee ottaa huomioon asutus
ja muut melulle herkät toiminnot. Alueidenkäytössä on turvattava lentoliikenteen nykyisten varalaskupaikkojen ja lennonvarmistusjärjestelmien kehittämismahdollisuudet sekä sotilasilmailun tarpeet.
Alueidenkäytössä on turvattava valtakunnallisesti
merkittävien viestintäjärjestelmien tarpeet hyödyntämällä rakennelmien yhteiskäyttöä ja edistämällä maankäytön tehokkuutta. Teleliikenteen
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
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Huomioon otto Kymenlaakson maakuntakaavassa
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.
Maakuntakaavoituksessa on osoitettava tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat alueet.
Tuulivoimalat on sijoitettava ensisijaisesti keskitetysti useamman voimalan yksiköihin.
Alueidenkäytössä on varmistettava ydinvoimaloiden edellyttämät suojavyöhykkeet sekä varauduttava ydinjätteen loppusijoitukseen.
Maakuntakaavoituksessa on varauduttava kaukokuljettamiseen tarvittaviin maakaasuja öljyputkien
linjauksiin siten, että niiden toteuttamismahdollisuudet turvataan.
Edellä mainittuja yhteys- ja energiaverkostoja koskevassa alueidenkäytössä ja alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon sään ääriilmiöiden ja tulvien riskit, ympäröivä maankäyttö ja
sen kehittämistarpeet sekä lähiympäristö, erityisesti asutus, arvokkaat luonto- ja kulttuurikohteet ja
alueet sekä maiseman erityispiirteet.
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KAAVAMUUTOKSET
Kymenlaakson maakuntakaava, taajamat ja niiden ympäristöt, kaavamuutokKESKUSTATOIMINTOJEN ALUE
Merkinnällä osoitetaan keskustahakuisten palvelu-, hallinto-, asumis- ja muiden toimintojen
alueiden yleispiirteinen sijainti. Alue sisältää tarvittavat liikennealueet ja puistot. Alueelle voi
sijoittua vähittäiskaupan suuryksiköitä tai vaikutukseltaan niihin verrattavia kaupallisia palveluja.
Suunnittelumääräys:
Alueen yksityiskohtaisessa suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota alueen viihtyisyyteen,
omaleimaisuuteen ja kaupunkikuvan tasapainoisuuteen sekä huolehdittava eri liikennemuotojen järjestelyjen tarkoituksenmukaisuudesta ja häiriöttömyydestä. Aluetta suunniteltaessa on varauduttava riittävään nykyistä keskustatoimintaa sijainnillaan tukevaan
palvelutarjontaan. Erityistä huomiota tulee kiinnittää maisema- ja kulttuuriarvojen sekä
rakennushistoriallisten ominaispiirteiden säilyttämiseen.
Keskustatoimintojen kohdemerkinnällä osoitetuille alueille sijoitettavien vähittäiskaupan
suuryksiköiden yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään: Kausala 24 000 k-m2, Myllykoski 20 000 k-m2, Inkeroinen 25 000 k-m2, Virojoki 15 000 k-m2.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Kymenlaakson kaupan selvityksen yhteydessä on tarkasteltu maakunnan keskustatoimintojen alueita kaupallisesta näkökulmasta. Keskustatoimintojen alueet on maakuntakaavassa
esitetty tiiviinä kokonaisuuksina, joiden kehittämistä kaavaratkaisulla tuetaan. Kotkansaaren
osalta keskusta-alueelle on odotettavissa rakenteellisia muutoksia mm. Kantasataman alueen uuden käytön myötä. Kouvolan keskusta on myös muutosten kohteena kun Kasarminmäen entinen varuskunta-alue on muuttunut korkeakoulujen kampusalueeksi ja suunnitteilla
on myös uuden sairaalakeskuksen rakentaminen. Kuusankosken yhdistyttyä Kouvolan kaupunkiin on luonteva keskustan kasvusuunta kohti Kouvolan kauppakeskusaluetta ja keskustaa.
Oheisissa kuvissa on esitetty keskustatoimintojen alueiden rajausten muutokset.
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TYÖPAIKKA-ALUE
Merkinnällä osoitetaan vähintään seudullisesti merkittävät monipuoliset työpaikka-alueet.
Alueelle saadaan sijoittaa ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta teollisuutta ja varastointia,
toimisto- ja palvelutyöpaikkoja. Alueelle voidaan sijoittaa myös paljon tilaa vaativaa erikoistavaran kauppaa.
Suunnittelumääräys:
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota tasapainoisen,
olevaan rakenteeseen sopeutuvan ja viihtyisän työympäristön toteuttamiseen.
Mikäli alueelle sijoitetaan paljon tilaa vaativaa erikoiskauppaa, on ensin selvitettävä sen
vaikutukset vastaavien palveluiden saatavuuteen ja kehittämismahdollisuuksiin nykyisissä
kuntakeskuksissa.
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Suunnitteluratkaisun perustelut:
Kymenlaakson kaupan kokonaisuus ja mitoitus on tutkittu tämän maakuntakaavan yhteydessä sekä osoitettu kaupallisen kehittämisen alueet omilla merkinnöillään. Maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen myötä tilaa vaativan kaupan erityisasema laissa on poistunut ja kaikki
vähittäiskaupan suuryksiköt on esitettävä maakuntakaavassa. Tästä syystä olemassa olevasta
kaavamääräyksestä poistetaan tilaan vaativaa kauppaa koskeva määräys.
Uutena työpaikka-alueena esitetään rajapalveluiden ja –kaupan kehittämisen kohdealueeseen liittyvä Miehikkälän Muurikkalan vihreä logistiikka-alue.
Oheisissa kuvissa on esitetty työpaikka-alueiden alueiden rajausten muutokset.
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PALVELUIDEN ALUE
Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti merkittävien julkisten ja yksityisten palvelujen ja
hallinnon alueet ja kohteet.
Suunnittelumääräys:
Yksityiskohtaisessa suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota kaupunkikuvan tasapainoisuuteen sekä kulttuuriympäristön ja rakennushistoriallisten ominaispiirteiden säilyttämiseen.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Alueilla toimivien maakunnallisesti merkittävien koulutuksen ja terveydenhuollon yksikköjen
kehittämistarpeet tulee ottaa huomioon alueiden ja niiden ympäristön tarkemmassa suunnittelussa. Yhteiskunnan eri osa-alueiden rakennemuutoksen yhteydessä eri palveluiden alueiden toimijat voivat muuttua julkisesta palveluntarjoajasta yksityiseksi tai toisinpäin. Kaavaratkaisulla mahdollistetaan uusien palvelukonseptien muodostuminen. Uutena palveluiden
alueena osoitetaan Kirkonmaan saaren entinen kasarmialue.
RAJAPALVELUIDEN JA –KAUPAN KEHITTÄMISEN KOHDEALUE
Merkinnällä osoitetaan alueet, joihin kohdistuu vähintään maakunnallisia valtakunnan rajan
toimintojen kehittämistarpeita.
Suunnittelumääräys:
Alueelle palveluja sijoitettaessa tulee palvelutarjonnassa, mitoituksessa ja tarkemmassa sijoituksessa varmistaa seudun palvelurakenteen tasapainoinen kehittäminen ja varmistaa,
etteivät toimenpiteet heikennä palvelujen saavutettavuutta seudun muissa osissa. Alueen
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on huomioitava raja-alueen toimintojen kehittämistarpeet ja sovitettava ne Suomen huomattavimman maaraja-aseman ympäristön laatuvaatimuksiin.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Vaalimaan raja-asema on Suomen vilkkain maaraja-asema, jonka rajanylitysmäärät ovat olleet jatkuvassa kasvussa. Raja-alueella on kehittämistarpeita niin liikenteen, matkailun, kaupan kuin viranomaistoimintojenkin sijoittelun suhteen. Maakuntakaavassa osoitetaan rajaalueen kehittämisen kannalta keskeinen alue.
KAUPUNKIKEHITTÄMISEN KOHDEALUE
Merkinnällä osoitetaan alueet, joihin kohdistuu vähintään seudullisesti merkittäviä maankäytöllisiä kehittämistarpeita.
Suunnittelumääräys:
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on huolehdittava siitä, että alueelle sijoittuvat toiminnat ja alueen maankäytön ratkaisut eheyttävät kaupunkirakennetta.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Kotkan Hovinsaaren ja Karhulan väliin jäävä alue muodostaa maakuntakeskuksen rakenteeseen sen osakeskuksia erottavan sauman, jonka keskeinen sijainti on jäänyt asumista ja palveluita sijoitettaessa hyödyntämättä. Kaavaratkaisulla tuetaan tämän muuttuvan alueen kehittämisen mahdollisuuksia ja edistetään Karhulan keskustan ja Hovinsaaren välisen alueen
yhdyskuntarakenteen eheytymistä.
Oheisessa kuvassa on esitetty kaupunkikehittämisen kohdealeen rajauksen muutos.
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KAKSIAJORATAINEN VALTA-, KANTA- TAI SEUTUTIE TAI PÄÄKATU
Merkinnällä osoitetaan kaksiajorataiset päätiet ja -kadut.
Alueella on voimassa MRL 33 § mukainen rakentamisrajoitus.
Suunnittelumääräys:
Ympäröivän maankäytön suunnittelussa tulee varautua siihen, että väylälle pääsy tapahtuu järjestettyjen liittymien kautta.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Maakuntakaavassa osoitetaan valtatien 12 uusi linjaus Jokuesta länteen. Liikennepoliittisen
selonteon valmistelun kokeiluhankkeena tutkittiin valtatien 12 Lahti-Kouvola välin palvelutasovaihtoehtoja tavoitteena löytää ratkaisu, joka täyttää kohtuullisesti raskaan liikenteen
(elinkeinoelämän) palvelutasovaatimukset ja jonka kustannukset saadaan puolitettua.
Valtatien 12 linjausvaihtoehtojen selvitys osoitti, kun otetaan huomioon myös aiemmassa
suunnitteluvaiheessa laadittu YVA, että Kymenlaakson puolella on riittävät perusteet valita
nykyistä tielinjauskäytävää noudattava, tässä maakuntakaavassa esitetty linjaus. Tälle linjaukselle ei ole kilpailevia maankäyttömuotoja ja se tukee Kymenlaakson puolen nykyistä rakennetta paremmin kuin poistuvaksi esitetty tielinjaus. Näiden lisäksi uusi linjausvaraus
mahdollistaa vahvistetun kaavan varausta selvästi paremmin vaihteittain toteutuksen. Maakuntakaavassa esitettävä uusi linjaus noudattaa nykyisen tien linjauskäytävää. Uusi linjaus
mahdollistaa Päijät-Hämeen puolella useampia esillä olevia vaihtoehtoja.
ERITASOLIITTYMÄ, SUUNNITELTU
Merkinnällä osoitetaan suunnitellut eritasoliittymät, jotka yhdistävät maakuntakaavassa
osoitettuja teitä ja katuja. Alueella on voimassa MRL 33 § mukainen rakentamisrajoitus.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Maakuntakaavassa osoitetaan eritasoliittymä Iitin Jokueen.
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Oheisessa kuvassa on esitetty valtatien 12 linjauksen muutos.

YLIMAAKUNNALLINEN PATIKOINTIREITTI
YLIMAAKUNNALLINEN MELONTAREITTI
YLIMAAKUNNALLINEN PYÖRÄILYREITTI
Merkinnällä osoitetaan ylimaakunnalliset merkittävät ulkoilureitit
Suunnittelumääräys:
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava ulkoilureittien toteuttamisedellytykset maakunnallisesti ja seudullisesti toimivana reitistönä. Yksityiskohtaisessa reittisuunnittelussa on pyrittävä hyödyntämään olemassa olevan tiestön ja poluston käyttömahdollisuuksia.
Alueen käyttöä suunniteltaessa on huolehdittava siitä, että virkistystoiminta 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 vaikutuksia tai
häiriöitä, jotka merkittävästi heikentävät alueen niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää Natura 2000-verkostoon.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Maakuntakaavassa täydennetään ylimaakunnallisesti merkittävien ulkoilureitistöjen verkosto. Ulkoilureittien esittäminen maakuntakaavassa ei synnytä jokamiehenoikeuksia ylittäviä
valtuuksia liikkua maastossa ennen kuin reitti on toteutettu sopimuksin tai ulkoilureittimitoituksella. Maakuntakaavan ulkoilureittejä ei koske maankäyttö- ja rakennuslain 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.
Ylimaakunnalliset reitit on maakuntakaavassa osoitettu kaavatason edellyttämällä tarkkuudella. Reittien linjaukset voidaan tarkemmassa suunnittelussa muuttaa, edellyttäen, että
maakuntakaavan keskeiset tavoitteet eivät vaarannu.
Kymenlaakson alueella on kehitetty ylimaakunnallisia reittejä laajan yhteistyöhankkeen yhteydessä (Ylimaakunnalliset reitit –hanke 2004-2007). Hankkeen piiriin kuuluu kuntia myös
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Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakuntien alueilta. Ylimaakunnalliset reitit
on jo osoitettu voimassa olevassa maaseutu ja luonto -maakuntakaavassa. Em. kaavan laadinnan yhteydessä on selvitetty myös reittien oikeus- ja ympäristövaikutukset.
Reitistöt täydennetään tässä kaavassa kattamaan myös taajamat ja niiden ympäristöt maakuntakaavan alue em. selvityspohjan mukaisesti.
Oheisessa kuvassa on esitetty reitistöjen lisäykset.
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POISTUVA VARAUS
Merkinnällä osoitetaan Kymenlaakson maakuntakaavoista poistuvat aluevaraukset.
Valtatien 12 vanha linjausvaraus Jokuesta länteen poistetaan.
Kotkan kaupunkikehittämisen kohdealueen ja Virolahden rajapalvelujen kehittämisen kohdealueiden vanhat rajaukset poistetaan.
Vähittäiskaupan suuryksikön kohdemerkinnät Kouvolan kauppakeskusalueelta ja Kotkan Jumalniemestä poistetaan.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Maakuntakaavassa osoitetaan valtatien 12 uusi linjaus Jokuesta länteen. Liikennepoliittisen
selonteon valmistelun kokeiluhankkeena tutkittiin valtatien 12 Lahti-Kouvola välin palvelutasovaihtoehtoja tavoitteena löytää ratkaisu, joka täyttää kohtuullisesti raskaan liikenteen
(elinkeinoelämän) palvelutasovaatimukset ja jonka kustannukset saadaan puolitettua.
Valtatien 12 linjausvaihtoehtojen selvitys osoitti, kun otetaan huomioon myös aiemmassa
suunnitteluvaiheessa laadittu YVA, että Kymenlaakson puolella on riittävät perusteet valita
nykyistä tielinjauskäytävää noudattava, tässä maakuntakaavassa esitetty linjaus. Tälle linjaukselle ei ole kilpailevia maankäyttömuotoja ja se tukee Kymenlaakson puolen nykyistä rakennetta paremmin kuin poistuvaksi esitetty tielinjaus. Näiden lisäksi uusi linjausvaraus
mahdollistaa vahvistetun kaavan varausta selvästi paremmin vaihteittain toteutuksen. Maakuntakaavassa esitettävä uusi linjaus noudattaa nykyisen tien linjauskäytävää. Uusi linjaus
mahdollistaa Päijät-Hämeen puolella useampia esillä olevia vaihtoehtoja.
Tämän kaavan yhteydessä on tutkittu Kymenlaakson kaupan kokonaisuus ja tehty sitä koskevat kaavamerkinnät. Vanhat vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavamerkinnät poistetaan.
Kaupunkikehittämisen kohdealueen ja rajapalveluiden kehittämisen kohdealueen rajaukset
on tutkittu uudelleen osana kaupan kokonaisuuden tarkastelua.

9.2.

Kymenlaakson maakuntakaava, maaseutu ja luonto, kaavamuutokset
PALVELUIDEN ALUE
Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti merkittävien julkisten ja yksityisten palvelujen ja
hallinnon alueet ja kohteet.
Suunnittelumääräys:
Yksityiskohtaisessa suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota kaupunkikuvan tasapainoisuuteen sekä kulttuuriympäristön ja rakennushistoriallisten ominaispiirteiden säilyttämiseen.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Alueilla toimivien maakunnallisesti merkittävien koulutuksen ja terveydenhuollon yksikköjen
kehittämistarpeet tulee ottaa huomioon alueiden ja niiden ympäristön tarkemmassa suunnittelussa. Yhteiskunnan eri osa-alueiden rakennemuutoksen yhteydessä eri palveluiden alueiden toimijat voivat muuttua julkisesta palveluntarjoajasta yksityiseksi tai toisinpäin. Kaavaratkaisulla mahdollistetaan uusien palvelukonseptien muodostuminen. Uutena palveluiden
alueena osoitetaan Kirkonmaan saaren entinen kasarmialue.
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VENEVÄYLÄ
Merkinnällä osoitetaan ensisijaisesti veneilyn runkoväylät sekä muut alueellisesti merkittävät
veneilyn pääväylät.
Suunnitteluratkaisun perustelut ja ohjausvaikutukset:
Maakuntakaavassa täydennetään seudullisten veneilyn runkoväylien reitistö. Reittien huomioiminen tarkemmassa suunnittelussa esimerkiksi rantautumispaikkojen ja matkailupalveluiden sijoittelussa parantaa veneilyn edellytyksiä.
LAIVAVÄYLÄ
Merkinnällä osoitetaan tärkeimmät kauppamerenkulun väylät.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Maakuntakaavassa täydennetään olemassa oleva kauppamerenkulun väylästö.
Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Laivaväylien toteuttamisvastuu on Liikennevirastolla.
Oheisessa kuvassa on esitetty vene- ja laivaväylien lisäykset.

X

POISTUVA VARAUS
Merkinnällä osoitetaan Kymenlaakson maakuntakaavoista poistuvat aluevaraukset.
Poistetaan Kirkonmaan varaston suoja-alue sekö merialueella käytöstä poistunut laivaväylä.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Puolustusvoimien rakennemuutoksen myötä Kotkan Rannikkopataljoona lakkautetaan ja Kirkonmaan varuskunnan toiminta loppuu.
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TIIVISTELMÄ

Laadittava maakuntakaava on nimeltään Kymenlaakson maakuntakaava, kauppa ja merialue. Maakuntakaavan muutos koskee vaihemaakuntakaavoja Kymenlaakson maakuntakaava, taajamat ja niiden ympäristöt (vahvistettu 28.5.2008 ja 18.1.2010) ja Kymenlaakson maakuntakaava, maaseutu ja luonto (vahvistettu
14.12.2010). Kaava-alue on Kymenlaakson maakunta, johon kuuluu seitsemän kuntaa: Hamina, Iitti, Kotka,
Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti. Laadittava kaava on vaihemaakuntakaava.
Maakuntakaavan keskeisenä tehtävänä on tarkastella kaupan sijoittumiseen ja mitoitukseen liittyviä maankäytöllisiä yhteensovittamisen tarpeita ja osoittaa siltä pohjalta maakunnan kaupallinen mitoitus ja kaupalle
soveltuvat alueet.
Kymenlaakso on aluerakenteeltaan tiivis maakunta. Etäisyydet maakuntakeskuksiin, Kotkaan ja Kouvolaan
ovat lyhyet lähes koko maakunnan alueelta. Kuntakeskukset ja kuntien alakeskukset ovat palvelurakenteeltaan monipuolisia. Työssäkäynti- ja palveluetäisyydet ovat kohtuullisia. Myös vapaa-ajan alueet, PohjoisKymenlaakson järvi- ja metsäalueet sekä Etelä-Kymenlaakson saaristo ja merialue, ovat helposti useimpien
ulottuvilla.
Kymenlaaksossa uusia liiketoimintamuotoja ja kaupan konsepteja syntyy todennäköisesti matkailun lähtökohdista. Venäläiset asiakkaat ovat merkittävä asiakasryhmä tulevaisuudessa ja uusia kauppatyyppejä ja
kauppakeskuksia kehitetään heitä palvelemaan. Lappeenrannan seudulla laajan valikoiman kalakauppa on
esimerkki venäläisiä palvelevasta kaupasta.
Maakuntakaavassa tarkastellaan merialueen maankäytön suunnitellun nykytila ja osoitetaan maakunnallisesti merkittävät merialueen suunnittelukokonaisuudet. Merialueeseen kohdistuu muutospaineita ja se on
erittäin merkittävä potentiaali maakunnan kehittämisessä. Merialuesuunnittelun osalta maakuntakaavan
keskeisenä tehtävänä on tarkastella merialueen hyödyntämistä suhteessa arvokohteisiin. Vedenalaisia geologisen tai biologisen monimuotoisuuden kannalta arvokkaita kohteita ei ole aiemmin maakuntakaavatasolla tutkittu tai huomioitu kaavoituksessa. Kaavan taustaselvitykseksi laaditussa Merialueselvityksessä on
tarkasteltu merialueen eri tutkimus- ja inventointitietoja vedenalaisesta luonnosta, luonnonvaroista ja kulttuuriperinnöstä sekä huomioitu matkailuun virkistykseen, liikenteeseen ja muuhun alueiden käyttöön liittyviä näkökohtia.
Maakuntakaavaratkaisuja tehtäessä on tehty tiivistä yhteistyötä tutkimus- asiantuntijaorganisaatioiden
kanssa. Kaavan laadintaprosessiin on aktiivisesti osallistunut mm. Geologian tutkimuskeskus (GTK), Suomen
ympäristökeskus (SYKE) sekä Åbo Akademi. Kaavan laadinnassa on hyödynnetty myös ajankohtaisista tutkimushankkeista (esim. VELMU -hanke) ja kansainvälisistä yhteistyöhankkeista (esim. TOPCONS hanke).
Kaavan laadinnassa on pyritty löytämään lajistoltaan ja luontotyypeiltään arvokkaimmat alueet ja erityistä
suojelua tarvitsevien lajien esiintymispaikat. Arvokkaimmat alueet suojelemalla ja käyttöpaineita ohjaamalla voidaan turvata vedenalaisen monimuotoisuuden säilyminen.
Puolustusvoimien rakennemuutoksen myötä Kymenlaakson merialueella vapautuu saaria Puolustusvoimien
käytöstä. Maakuntakaavassa tarkastellaan saarten jatkokäyttömahdollisuudet. Liikennekysymysten osalta
tarkastellaan valtateiden 12 ja 6 uusien palvelutasovaihtoehtojen mukaiset linjaukset liittymäjärjestelyineen. Ylimaakunnallisten reittien verkosto täydennetään käsittämään koko maakunnan.
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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)
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=1410&lan=fi
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
Gasum Oy:
Pääkaasulinjat, toimitettu 30.1.2007
Kaakkois-Suomen Tiepiiri:
Tiekanta, Toimitettu paikkatietoaineistona 30.10.2007
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, 2007.
Puolustusvoimat:
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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 2006-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, 1/2013)
Väestö 1980-, YKR-aineisto
Merialuesuunnitteluratkaisujen osalta on hyödynnetty VELMU –projektin (Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma) sekä muiden tutkimushankkeiden kuten TOPCONS-, Finnmarinet-,
Oilrisk-, Emodnet- yms. hankkeiden aineistoja.

