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Maakuntakaavan vahvistamista koskevat valitukset ja ylimääräistä
muutoksenhakua koskeva hakemus

Valittajat

1) Ilpo Aamiala, Helsink, ja hänen valituskirjelmän liitteistä ilmenevät
asiakumppaninsa
2) Riitta Alestalo, Iitt

3) Kymenlaakson liiton maakuntahalltus
Päätös, josta valitetaan

Ympäristöministeriön päätös 28.5.2008 n:o YM3/5222/2006

1. Maakuntavaltuuston päätös
Kymenlaakson liiton maakuntavaltuusto on 12.6.2006 (§ 10) tekemällään päätöksellä hyväksynyt Kymenlaakson maakuntakaavan. Kymen-

laakson maakuntakaava on alueellsesti rajattu vaihemaakuntakaava,
joka käsittää maakunnan kuntakeskukset lähialueineen sekä eräitä alueita, joila on parhailaan käynissä liikenteen kehittämishankeita. Maakuntahallitus on saattanut maakuntavaltuuston päätöksen ympäristöministeriön vahvistettavaksi.

2, Asian käsittely ympäristö

ministeriössä, siltä osin kuin nyt on kysymys
Ilpo Aarniala ja hänen asiakumppaninsa ja Kotkan ympäristöseura ry
ovat muiden ohella valittaneet maakutavaltuuston päätöksestä ympäris-

töministeriölle.
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Sisäasiainministeriö, puolustusministeriö, valtiovarainministeriö,
opetusministeriö, maa-ja metsätalousministeriö, liikenne-ja viestintäministeriö ja työministeriö ovat antaneet asiasta lausuntonsa. Sosiaali- ja
terveysministeriön puolesta lausunnon on antanut Etelä-Suomen lääninhalltus. Lisäksi kauppa- ja teollsuusministeriölle on varattu tilaisuus
lausunon antamiseen.

Kaavasta ovat antaneet lausuntonsa myös Museovirasto ja KaakkoisSuomen ympäristökeskus .

Kymenlaakson liiton maakuntahalltus on antanut selityksen lausuntojen
johdosta.

ja valitusten

Ilpo Aarniala ja hänen asiakumppaninsa ovat antaneet vastaselityksen.

3, Ympäristöministeriön ratkaisu
Ympäristöministeriö on valituksenalaisella päätöksellään, siltä osin kuin
nyt on kysymys, hylännyt Ilpo Aamialanja hänen asiakumppaneidensa
valitusen. Ympäristöministeriö on hyväksynyt Kotkan ympäristöseura
ry:n valituksen

ja

jättänyt maakuntakaavan vahvistamatta yhdistyksen

valituksessa tarkoitetu vesiliikenteen yhteystarvemerkinnän osalta.

Ympäristöministeriö on perustellut ratkaisuaan näiltä osin seuraavasti:

Ilpo Aarniala asiakumppaneineen
Mussalon sataman laajennuksen tarpeellsuus
Maakuntakaavaa laadittaessa on maakuntakaavan sisältövaatimuksia
koskevan maankäyttö- ja rakennuslain 28 §:n mukaan muun muassa
kiinntettävä eritystä huomiota maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytksiin sekä ympäristön
teknsen huollon

ja talouden kannalta kestäviin liikenteen

ja

järjestelyihin.

Kymenlaakson maakuntakaavassa Mussalon satama on osoitettu aluevarausmerkinnällä "Satama-alue LS". Sataman aluevaraus on laaja

ja sisäl-

tää varastointi-, tuotanto-, palvelu- ja hallintotoimintaa sekä nykyisiä
merialueita. Alueella, johon LS-aluevarausmerkintä kohdistuu, on voilain 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.
Merkintään liittyvän suunttelumääräyksen mukaan alueen yksityskohmassa maankäyttö- ja rakennus

taisemmassa suunttelussa tulee ehkäistä merkittävät ympäristöhäiriöt
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teknsin ratkaisuinja riittävin suoja-aluein. Mikäli alueella varastoidaan,

käsitellään tai valmistetaan polttonesteitä tai muita vaarallsia aineita, on

ja sen lähiympäristön suunittelussa huomioitava aineista aiheutuvat ympäristöriskit. Ennen uusiin vesialueisiin kohdistuvia toimenpiteitä tulee selvittää alueiden vedenalaisten muinaisjäännösten inventoinnin tarve.
alueen

Kymenlaaksossa teollisuuden toimintaedellytysten turvaaminen

ja maa-

kuan kehittäminen kuljetustoimintojen logistisena solmukohtana on
oleellnen tavoite maakunnan pitkän aikavälin suunnttelussa. Tavoite
sisältyy muun muassa Kymenlaakson maakuntasuunntelmaan 2005-

2015. Sataman tarpeellsuutta ja kehittämistä on käsitelty selvityksessä
ja Venäjän välinen kuljetuslogistiikka, Yrityshaastattelut, Turun
julkaisuja B 135/2006.
Liikenteen määrä on Kotkan satamassa kasvanut 2000-luvulla keskimäärin noin neljä prosenttia vuodessa. Venäjän transitokuljetuksila on suuri
kansantaloudellinen vaikutus. Kymenlaakson satamien pääartikkeli on
ja laitteet sekä autot. Kymenlaakson
satamiin on syntyyt arvotavaraan erikoistuut logistiikkaverkosto, johon sisältyvät varastointi, huolinta ja kuljetus. Toimivat logistiikkaketjut
ovat muodostaneet keskeisen kilpailuedun Suomen satamien kautta kulsten ansiosta metsäteollsuuSuomen

yliopiston merenklkualan koulutuskeskuksen

arvotavara: tietotekniikka, koneet

kevalle kulj etustoiminnalle. Transitokulj etu

den kuljetuskustannukset ovat pysyneet kohtuullsina ja kuljetustekno-

logiaa on pystytty kehittämään kilpailukyvyn säilyttämiseksi. Kotkan
Kantasataman osittainen siirtnen pois liikennekäytöstä aiheuttaa

osaltaan Mussalon satamalle lisäaluetarpeita. Mussalon satamalla ja siihen liittyvilä toiminnoila on oleellnen vaikutus maakunnan taloudelle
ja työllsyydelle.

Mussalon sataman aluevarauksen laajentaminen on maakuntakaavan sisältövaatimustenja maakunnan kehittämispolitiikan kannalta perusteltua
ja maakuntakaavan aluevaraus perustuu näiltä osin riittäviin selvityksiin.
Virkistys

alueet

Maakuntakaavaa laadittaessa on maakuntakaavan sisältövaatimuksia
lain 28 §:n mukaan kiinnitettävä erityistä huomiota muun muassa virkistykseen soveltuvien alueiden riittäalueet on varattu
"Virkistysalue V" -aluevarausmerkinnällä. Kymenlaakson maakuntakaavan virkistysaluevaraukset Kotkan länsi- ja lounaisosissa ovat huomattavasti laajempia kuin seutukaavassa. Satama-alueen varaus peittää vain
koskevan maankäyttö- ja rakennus

vyeen. Kymenlaakson maakuntakaavassa virkistys
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alueista. Osalla Vehkaluotoa ei ole ollut

pienen osan entisistä virkistys

alueena saarella sijaitsevan 10ma-asutuksenjohdosta. Satama-aluevaraukseen sisältyy myös sataman
huomattavaa merkitystä yleisenä virkistys

liikennöintiin kuuluvia vesialueita.

Satamavarauksen mahdollstama rakentaminen vaikuttaa satama-alueen
ja muun muassa

ja läheisen merialueen maisemaan, virkistyskäyttöön

kalastuseen Mussalon sataman laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiselostusessa kuvatulla tavalla. Kun otetaan huomioon, että maa-

kuntakaavassa on Kotkan lounais- ja länsiosiin varattu uusia laajoja virlain
28 §:n vaatimuksen virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyydestä
täyttyvän, eikä Mussalon satama-alueen aluevarausta tältä osin ole pidettävä lainvastaisena.
kistysalueita, ympäristöministeriö katsoo maankäytö- ja rakennus

Satamaa koskevat ympäristövaikutusten arvioinnit
Mussalon sataman laajennuksen ympäristövaikutusten arviointia koskevan lain (468/1994) mukainen arviointi on valmistunut vuoden 2006 lopussa. YV A-yhteysviranomainen on antanut siitä lausuntonsa vuonna

2007.
Ympäristövaikutusten arviointia koskevan lain 5 §:n mukaan yhteys

vi-

ja hankeesta

ranòmaisen, kaavaa laativan kunnan tai maakunnan liiton

vastaavan on oltava riittävässä yhteistyössä haneen arviointimenettelynja kaavoituksen yhteensovittamiseksi. Kymenlaakson liiton

ja yhteys-

viranomaisena toimivan Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen yhteisja maakunnan liitto ja Kotkan sataman laajennuk-

työ on vakintuutta

sen YVA-hankeesta vastaavat tahot ovat olleet yhteistyössä hankeen
arviointimenettelyn ja kaavoitusen yhteensovittamiseksi. Lainsäädäntö

ei edellytä maakutakaavan laadinnan yhteydessä uutta YVA-lain mukaista arviointia. Kymenlaakson maakutakaavan laatimisen yhteydessä
lain 9 §:n mukainen vaikutusten arvi-

on tehty maankäyttö- ja rakennus

ointi ja sen tulokset on esitetty kaavaselostuksessa.

Mussalon sataman YV A-lain mukaisen arvioinnn keskeneräisyys kaavoitusprosessin aikana ei ole este kaavan hyväksymselle tai vahvistamiselle.
Kotkan ympäristö

seura ry

Maakuntakaavassa vesilikenteen yhteystarve -merkinnällä osoitetaan
yhteystarve Kymijoesta Kuusankoskelta Suomenlahteen. Merkintään
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liittyvän suunnittelumääräyksen mukaan: "Yhteystarpeen selvityksissä
on varmstettava, että yhteystarpeen toteuttaminen ei yksinään tai yhdes-

ja suunnitelmien kanssa aiheuta selvitysalueella
tai alueen läheisyydessä sijaitsevalla Natura 2000 -verkostoon kuuluvalla
tai valtioneuvoston verkostoon ehdottamalla alueella sellaisia haitallisia
vaikutuksia veden laatuun, määrään, vesitasapainoon tai vesialueen pohsä muiden hankeiden

jaolosuhteisiin, eikä sellaisia häiriöitä, jotka merkittävästi heikentävät

alueen niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty tai
tarkoitus sisällyttää Natua 2000 -verkostoon."

Vesiliikenteen yhteystarvemerkintä alkaa Kuusankoskelta ja kulkee karkeasti Kymijokea pitkin Anjalankosken eteläpuolelle asti erkaantuen tässä joen kulkusuunnasta Haminan itäosia kohti, missä se saavuttaa Suomenlahden. Anjalankoskella yhteystarvemerkintä kulkee Natura 2000
-verkoston alueen kautta sekä kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeän alueen halki. Myös Kouvolassa merkintä kulkee
kultturiympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeän alueen

halki.

Maakuntakaavassa yhteystarvemerkinnöin osoitetaan sellaisia yhteyksiä,
joiden sijaintiin tai toteuttamiseen
liittyy niin huomattavaa epävarmuutta, ettei ohjeellsen tai vaihtoehtoisen linjauksen osoittaminen ole mahdollsta. Merkintään ei liity rakentamisrajoitusta. Kaavaselostuksen mukaan vesilikenneyhteytä on mahdollista kehittää myös kokonaan uudella uomalla Kymijoen ulkopuolelle.

joiden tarve on voitu todeta, mutta

Kymijoen mahdollseen kanavointiin liittyät, ympäristö- ja talous

kysy-

mysten aiheuttamat rajoituset hankeelle on osoitettu selvityksin. Näitä
ovat liikenneministeriön raportti Itä-Suomen kanavahankeet, Mietintöjä

ja muistioita B 14/2000 sekä Merenklkulaitoksenjulkaisut 5/2000 ItäSuomen kanavahankeet, Yhteiskuntataloudellinen kannattavuus ja
6/2000 Itä-Suomen kanavahankeet, Ympäristövaikutusten arviointi.

Yhteiskuntataloudellsen kannattavuuden käsittelevän raportin mukaan
Kymjoen kanavointi olisi erittäin kallista ja raportin laatimisajankohtana
taloudellisesti kanattamatonta. Ympäristövaikutusten arvioinnn mukaan Kymijoen pohjasedimentit ovat myrkytyneetja rakennustyöt saattaisivat myrkyt kulkuun kohti Suomenlahtea joen virran mukana.
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti on syyä turvata

vesiliikenteen yhteysmahdollsuudet Saimaan vesistöstä Suomenlahteen.
Kaavoituksellsin keinoin on huolehdittava siitä, että vesiliikenteen yhteysmahdollsuudet Kymijoki-Mäntyharju kanavaparin osalta eivät esty.
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Raskasta vesiliikennettä palvelevaa kanavaa koskeva yhteystarvemerkintä poikkeaa maaliikenneyhteyksiä koskevista yhteystarvemerkinnöistä
siten, että teknis-taloudellsesti toteuttamiskelpoiset linjausvaihtoehdot
ovat kanavan osalta yleensä ja erityisesti tässä tapauksessa huomattavasti
rajatummat kuin maaliikenneyhteyksien osalta, vaikka yhteystarvemerkintä antaakin kaavan toteuttamisratkaisulle tavanomaiseen aluevaraukseen verrattuna huomattavasti paljon enemmän liikkatilaa. Tämä on
otettava huomioon myös kanavan yhteystarvetta koskevia selvitysvaatimuksia arvioitaessa.
Kymenlaakson maakuntakaavan vesiliikenteen yhteystarvemerkintään ei
liity sellaista luonnonsuojelulain 65 §:n mukaista selvitystä, jonka nojalla
voitaisiin arvioida, voidaanko suunnitelma toteuttaa taloudellsesti ja

ympäristön kannalta kestävällä tavalla siten, ettei suunnitelma joko ykja suunnitelmien
kanssa todennäköisesti merkittävästi heikentäisi niitä luonnonarvoja, joiden perusteella Kymjoen Natura-alue FI0401001 on sisällytett Natura
2000 -verkostoon. Näin ollen kyseisen yhteystarvemerkinnän osalta ei
ole arvioitavissa, edellytääkö suunnitelman hyväksymnen tai vahvistasistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden hankeiden

minen luonnonsuojelulain 65 §:n tarkoittamaa erityistä Natura-alueita

koskevaa arviointimenettelyä.
Lisäksi, koska kanavan yhteystarvemerkintä kulkee kahden maakuta-

ympäristön tai maiseman vaalimisen kanja koska kanavan yhteystarpeen teknistaloudellisesti toteuttamiskelpoiset vaihtoehdot ovat huomattavan rajalliset, on todettava, ettei maakntakaavaan sisälly sellaista tarpeellseksi
lain 9 §:n mukaista selvitystä, jonka
perusteella voitaisiin arvioida, täyttääkö kaava maankäyttö- ja rakennuslain 28 §:n 3 momentissa säädetyt maakuntakaavan sisältövaatimukset
ja kulttuuriperinnön vaalimisen osalta.
kaavassa osoitetu kulttuuri
nalta tärkeän alueen halki

katsottavaa maankäyttö- ja rakennus

erityisesti maiseman

Vahvistamatta jätetyt aluevaraukset ja kaavamääräykset
Ympäristöministeriö on jättänyt Kymenlaakson maakuntakaavan vesiliikenteen yhteystarvemerkinnän vahvistamatta edellä Kotkan ympäristöseura ry:n valituksen osalta lausutuin perustein.
Vahvistamatta jätett vesiliikenteen yhteystarvemerkintä on merkitty

kaavakarttaan punaisella.
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Maakuntakaavan vahvistaminen
Ympäristöministeriö on katsonut, että vahvistettavaksi saatettu maaku-

takaava muilta kuin edellä vahvistamatta jätetyltä osaltaan täyttää sile
lain 28 §:ssä asetetut sisältövaatimukset. Koska
maankäyttö- ja rakennus

maakutakaavan vahvistamiselle ei muutoinkaan ole maankäyttö- ja ra-

kennus1ain 31 §:n 3 momentista johtuvaa estettä, ympäristöministeriö on
vahvistanut maakutakaavan vesiliikenteen yhteystarvemerkintää lukuun
ottamatta.

Ympäristöministeriö on vahvistanut myös voimassa olevan seutukaavan
kumoamisen niiden alueiden osalta, joihin vaihemaakntakaava kohdistuu.
Kaavan voimaantulo
Maankäyttö- ja rakennus

lain 201 §:n 1 momentin nojalla ympäristömi-

nisteriö voi kaavan vahvistamispäätöksessä määrätä maakutakaavan

tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.
Kymenlaakson liiton alueella voimassa olevan seutukaavan maankäyttöratkaisuja on pidettävä taajamaseutujen osalta osittain vanhentuneina.
jatkuvasti vireilä kuntien kaavoitusKymenlaakson taajama-alueila on

hankeita, joita ohjaavan maakutakaavan tulee olla ajanmukainen. Tä-

män vuoksi ympäristöministeriö on määrännyt maakuntakaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Muutoksenhakuviranomainen voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon valittajan pyyöstä
tai omasta aloitteestaan.
Sovelletut oikeusohjeet

laki (132/1999) 1 §,4 § 3 mom., 9 §, 24 § 2
mom., 25 §, 28 §, 29 §, 30 §, 31 §, 32 §, 33 §, 65 §, 188 § 3 ja 5 mom.,

Maankäytö- ja rakennus

197 § 1 mom. ja 201 §

asetus (895/1999) 1 §, 10 §, 93 § ja 95 §
Ympäristöministeriön asetus (31.3.2000) maankäyttö- ja rakennuslain
mukaisissa kaavoissa käytettävistä merkinnöistä
Kuntalaki (365/1995) 90 §, 92 § ja 100 §
Maankäyttö- ja rakennus

Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (468/1994) 5 §
Luonnonsuoj e1ulaki (1096/1996) 65 §
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4, Käsittely korkeimmassa hallnto-oikeudessa

4,1 Valitukset korkeimmassa hallnto-oikeudessa
1. Ilpo Aarnialaja hänen asiakumppaninsa ovat valituksessaan vaatineet, että ympäristöministeriön päätös kumotaan Mussa10n satamaalueen 10unaisen 1aajennuksen osalta. Alueen kaavamerkintä tulee muuttaa virkistysalueeksi maa-alueiden osalta ja vesialueeksi vesialueiden
osalta.
Aamiala ja hänen asiakumppaninsa ovat valituksensa perusteluissa esittäneet muun ohella seuraavaa:
Maakuntakaava ei täytä valituksen kohteena olevan alueen osalta
maakuntakaavan sisältövaatimuksia, eikä perustu riittäviin tutkimuksiin
ja selvityksiin. Valitusen kohteena oleva alue ja valitusalue on vahvistetussa seutukaavassa virkistysaluetta ja vesialuetta. Maakutakaavan
selostusessa ei ole esitetty tutkmuksia tai selvityksiä siitä, onko tarkoi-

tuksenmukaista ylipäänsä laajentaa Kymenlaaksoon satama-alueita
merkittävästi Venäjän tarpeita varten. Tiedossa on, että tämä johtaa
kestävän kehityksen, ympäristöhaittojenja ilmastonmuutoksen torjumisen kannalta mahdollsimman huonon maakuljetusmuodon käyttämiseen
sen sijasta, että tavarat vietäisiin suoraan laivalla Pietariin. Maakuntakaavaselostusesta ei ilmene, että ilmastonmuutoksen vaikutusta tai tu1-

variskiennusteita olisi selvitetty tai otettu huomioon kaavaa laadittaessa.
Kaavaselostuksesta ei ilmene, että vaihtoehtoisia malleja olisi tutkittu.
ja Haminan sataTutkimatta on

jätetty myös se vaihtoehto, että Kotkan

mat yhdistyisivät.

Maakutakaavan satama-alueen suunitte1umääräys tunnustaa välilisesti
ja niistä aiheutuvat
satama-alueiden epätarkoitusenmukaisen sijainnn

merkittävät ympäristöhäiriöt sekäjälkikäteisten toimenpiteiden tareellisuuden. Riittävien suoja-alueiden varaus olisi tullut ottaa huomioon

jo

maakuntakaavan laatimisen yhteydessä. Nyt joudutaan jälkeenpäin tekejo olevia me1usuojauksia.
mään meluaitojaja parantamaan

Maakuntakaavan selostusesta ei ilmene, että olisi tustett tai selvi-

tetty sataman toiminnasta, raskaan liikenteen lisäksi, aiheutuvia muita
häiriöitä. Häiriöitä aiheutuu muun muassa laivojen purkamisesta ja 1asja nosturien koneistajohtuvasta melusta samoin
kuin satamassa tarvittavasta voimakkaasta va1aistuksesta.
taamisesta sekä laivojen
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Kaavaselostuksen mukaan satama-alueeksi on Kotkassa esitetty 81 hehtaaria seutuaavan virkistysaluetta. Toteamus on harhaanjohtava, koska

siinä ei oteta huomioon vesialueita, jotka virkistysalueen ympäristössä
koetaan virkistysalueen osaksi. Satama-alueeksi on osoitettu 250 hehtaaria seutukaavan virkistysaluetta ja siihen liittyvää vesialuetta.
alueena.

Kaavaselostuksessa vähätellään Vehka1uodon arvoa virkistys

Selostuksessa ei myöskään mainita, että saaressa on parikyentä 10maasuntoa, joista suurin osa sijoittuisi maakuntakaavan satama-alueelle tai
rajoittuisi siihen. Kaavaselostuksessa ei myöskään mainita, että Vehkaluodossa sijaitsee ilmeisesti rautakautinen hautaröykkö, jonka kenttätutkimuksen Museovirasto on aloittanut kesäkuussa 2008.
Vehkaluodonja sen itäpuolisten vesialueiden ottaminen satamakäytöön
pirstoo virkistyskäytävän kanalta merkittävän aluekokonaisuuden sekä
turmelee maiseman laajalla alueella, koska satama-alueen reuna avautuisi uudelle näkösektorile Äyspäänselän yli aina Pyhtään rannikon saaristoon asti.
Mussa10n sataman 1aajennuksen YVA-lain mukainen menettely ja maakuntakaavan arviointi ovat kaksi eri aikatau1uila tehtyä erilistä asiaa.
Kaavaselostuksessa ei ole mainintaa Mussa10n sataman laajennuksen
viranomaisten kanssa. Kaavaratkaisua ei voida puolustaa jälkeenpäin esitetyllä tiedoilla.
YVA-menette1ystä tai neuvotteluista yhteys

On tarkoitusenmukaista jättää juuri va1ituksessa tarkoitettu satama-alue
pois satama-alueiden

joukosta, koska se sijaitsee kauimpana päätiever-

kostaja sen aiheuttama liikenne kulkee pisimmällä matkalla asutusaluei-

den vierestä. Samalla vältetään myös kallit meritäytöt, yhtenäisen viheralueen pilkkominen, maisemaan laajalla alueella kohdistuvat haitat sekä
maanomistajile aiheutuva kohtuuton haitta.

Kaava mahdollstaa vesialueen täytön parinsadan hehtaarin alueelta ja
suurimmalta osaltaan Vehka1uodon kalloisen pintamaaperän 10uhimisen
satamatäyttöjä varten, jolloin peruuttamattomasti menetetään vesi- ja
kallovarat ja niiden kestävä käyttö muihin tarkoitusiin.

Maakuntakaavan satama-alueen toteuttamnen tuhoaa Vehkaluodon ja
tämän lähistön perinteisen saaristo- ja rannikkomaiseman.

Vehka1uodon paristakymenestä loma-asunnosta suuri osa jää satamaaluevarauksen alle ja loput sijoittvat satama-alueen
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100-200 metriä leveälle vyöhykkeelle altistuen sataman meluIle ja voimakkaalle valosaasteelle. Pelkkä satama-alueen varaus alentaa kiinteistöjen arvoa

ja varauksen toteuttaminen romauttaa arvon

ja aiheuttaa siten

maanomistajile kohtuutonta haittaa.
Maakuntakaavan satama-alueiden mitoitusta, vaihtoehtoisia ratkaisuja
sekä valitusalueen satamatoiminnasta aiheutuvaa häiriötä ja maantieliikennettäja niiden vaikutusta ei ole riittävästi tutkittu eikä selvitetty.

2. Riitta Alestalo on va1ituksessaan vaatinut, että korkein hallnto-oikeus
ja maakuntavaltuuston päätökset ja että
valituksen liitteenä olevasta kartasta ilmenevä "Maakunnallsesti arvokas

kumoaa ympäristöministeriön

POSKI-projektin mukainen harjukohde" poistetaan maakuntakaavasta
valittajan tilan RN:o 2:112, ilmeisesti oikeastaan tilan Harju RN:o 2:122,
osalta.
A1esta10 on valituksensa perusteluissa esittänyt muun ohella seuraavaa:

Kymenlaakson maakuntakaavan 1. vaihe on käsitellyt lähinnä taajamia,
mutta siihen on kuitenkn sisällytetty laajoja maa- ja metsätalousalueita,
harjualueet mukaan luettuna, aina Nastolan kunnan rajaan asti. Tämä on

ollut omiaan vaikeuttamaan kansalaisten tietoisuutta kaavan vaikutukja maanomistajan oikeuksiin vaikuttavana
tekijänä. Asiassa tulee ottaa huomioon maa- ja metsätalousministeriön
ympäristöministeriölle antama lausunto eritysesti M- ja MY -merkinnällä osoitettujen maa- ja metsätalousvaltaisten alueiden sekä "Arvokas
harjualue tai geologinen muodostuma" -merkinnällä osoitettujen alueisista maaseudun elinkeinoihin

den osalta.

3. Kymenlaakson liiton maakuntahalltus on valitusessaan vaatinut, että
korkein hallnto-oikeus kumoaa ympäristöministeriön päätöksen siltä
osin kuin ympäristöministeriö on

jättänyt vahvistamatta vesiliikenteen

yhteystarvemerkinnän.

Maakutahalltus on valituksensa perusteluissa esittänyt muun ohella
seuraavaa:
Merkintä tulee vahvistaa, koska ympäristöministeriö on tulkinnut luonnonsuojelulain 65 §:ää väärin kyseisen yhteystarvemerkinnän osalta.
Ympäristöministeriö on myös maankäyttö- ja rakennus
mien selvitysten osalta tulkinnut lakia väärin vesilikenteen yhteys

merkinnän osalta.
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Valtakuallisten alueidenkäyttötavoitteiden erityistavoitteena on a1uei-

denkäytön suunnttelussa turvata vesiliikenteen yhteysmahdollsuudet

Saimaan vesistöstä Suomenlahteen. Tämän lisäksi ympäristöministeriö
on päätöksessään 28.5.2008 todennut, että "Kaavoituksellsin keinoin on
huolehdittava siitä, että vesiliikenteen yhteysmahdollsuudet KymijokiMäntyharju kanavaparin osalta eivät esty."

Euroopan komission vuonna 2001 julkaisema liikennepolitiikan valkoinen kirja esittää liikennemuotojen työnjakoa korjaaviksi tekijöiksi rautateiden e1vyttämisen sekä sisävesiliikenteenja yhdistettY.en kuljetusten
ja sisävesilikenne ovat liiken-

tehostamisen. Lyhyen matkan merenklku

nemuotoja, joiden avulla maantieinfrastruktuurin ruuhsta ja rautatie-

johtuvia ongelmia voidaan lieventää. Kymenja maamme kansainvälisten yhteyksien solmukohta, jonka toimivuudesta huolehtiminen on elinehto kilpailukyylle kasvavan EU:nja Venäjän välisen liikenteen hoitamisessa. Liikennesektorin kehittämisedellytkset voivat muutta merkittävästi pitinfrastrutuurin puutteista

laakso on Suomen vientiteollsuuden

källä aikavälilä esimerkiksi energian hinnan

ja saatavuuden takia

ja

myös tässä valossa eri liikennemuotojen merkitys voi painottua jatkossa
eri tavalla kuin tällä hetkellä. Maakunnan vahvojen toimialojen toimintaedellytysten turvaaminen on maakunnan elinehto, joten myös pitkän aikavälin alueiden käytön suunnittelussa on varauduttava mahdollsiin
muutoksiin liikenneverkossa.
Liikenne- ja viestintäministeriö on antanut ympäristöministeriölle lauja niiden
ympäristöt) ja puoltanut kaavassa olevia vesiliikenteen yhteystarvemerkintöjä. Liikenne- ja viestintäministeriön näkemyksen mukaan myös nyt
kysymyksessä olevassa maakuntakaavassa olisi loogista jatkaa samoila
vesilikenteen tarvemerkinnöilä, jotka olivat mukana jo Kymenlaakson
ja niiden ympäristöjen maakuntakaavassa.
sunnon aiemmasta Kymenlaakson maakuntakaavasta (taajamat

taajamien

Edellä olevaan nähden on perusteltua varautua Kymenlaaksossa vesiliija Kuusankosken välilä. Kuusankoskelta Päijänteelle
on vahvistetussa maakuntakaavassa aluevarausmerkintä.

kenteeseen meren

Kaavaselostuksen suunnittelumääräyksen mukaan yhteystarpeen selvityksissä on varmstettava, että yhteystarpeen toteuttaminen ei yksistään

ja suunntelmien kanssa
aiheuta selvitysalueella tai alueen läheisyydessä sijaitsevalla Natua
2000 -verkostoon kuuluvalla tai valtioneuvoston verkostoon ehdottatai tarkasteltuna yhdessä muiden hankeiden

malla alueella sellaisia haitallisia vaikutuksia veden laatuun, määrään,
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vesitasapainoon tai vesialueen pohjaolosuhteisiin, eikä sellaisia häiriöitä,
jotka merkittävästi heikentävät alueen niitä luonnonarvoja, joiden
suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus sisällytää
Natura 2000 -verkostoon.

Kanavayhteys Kuusankoskelta Suomenlahdelle on osoitettu maakuta-

kaavassa liikenteen yhteystarvemerkinnällä. Kyseisellä yhteystarvemer-

joiden sijaintiin tai toteuttamiseen liitty niin huomattavaa epävarmuutta,

kinnällä on osoitettu ne yhteydet, joiden tarve on voitu todeta, mutta

ettei ohjeellsen tai vaihtoehtoisen linjauksen osoittaminen ole mahdollista.

Yhteystarvemerkinnän mukaista kanavan sijaintia selvitettäessä tulee
lähtökohtana olla, ettei esitettävä kanavan linjaus aiheuta Natura 2000
-verkostoon kuuluvila tai valtioneuvoston verkostoon ehdottamila alueila sellaisia haitallisia vaikutuksia, jotka merkittävästi heikentäisivät

suojelun perusteena olevia luontoaroja. Samoin on otettava huomioon
valtakuallisesti merkittäviin kulttuurihistoriallisiin ympäristöihin, mer-

ja rakennettuun ympäristöön kohdistuvat vaikutukset kanavavarauksen sijaintia harkittaessa.
kittäviin maisema-alueisiin

Lisäksi kaavaselostuksen kohdassa 6.7 Vaikutuset luontoon, 1uonnonvaroihinja Natura 2000 -verkostoon on esitetty, että "Vesilikenteen
tarve-merkintä vahvistuessaan velvoittaisi selvitysten tekoon mm.
väylän toteutuksen vaikutuksista Natura 2000 -kohteisiin."
yhteys

Edellä olevasta käy ilmi, että kaavan laatija on tarkoittanut vesilikenteen

yhteystarvemerkinnällä yhteystarpeen selvittämistä niin, että tehdään
selvitys väylän tarpeesta, taloudellsuudesta ja teknisestä toteutettavuu-

desta sekä toteutuksen ympäristövaikutuksista. Tämän lisäksi on annettu
suunnttelumääräys, jonka mukaan pitää erityisesti varmistaa, ettei aiheuteta sellaisia häiriöitä, jotka merkittävästi heikentäisivät niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty Natura 2000 -verkostoon.

Kun Kymenlaakson maakuntakaavan merkintä vesiliikenteen tarpeesta
tarkoittaa selvitystä väylän tarpeesta, taloudellisuudesta ja teknisestä
toteutettavuudesta sekä toteutusen ympäristövaikutusista ja kun maakutakaavassa on annettu suunnittelumääräys, jonka mukaan pitää erityi-

sesti varmstaa,. ettei aiheuteta sellaisia häiriöitä, jotka merkittävästi heikentäisivät niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty
Natura 2000 -verkostoon, ympäristöministeriön vaatimus luonnonsuojelulain 65 §:n mukaisesta selvityksestä ei ole perusteltu. Ministeriö

1875, 1955 ja 1969/1/08-SL

13 (28)

on vaatinut, että ne selvitykset, jotka maakuntakaavan mukaan tulee tehdä, olisi pitänyt tehdä jo ennen kaavan hyväksymistä.
Ympäristöministeriö on katsonut, että Kymenlaakson vesiliikenteen
yhteystarvemerkinnän vaikutuksia olisi pitänyt selvittää tarkemmin.
Kymenlaakson maakuntakaavan kaavamerkintäjärjestelmä taas lähtee
siitä, että liikenteen ohjeellsella merkinnällä on osoitettu liikenneväyliä,
joiden paikka on määritelty vyöhykkeenä. Vyöhykkeen sisällä tulee

tarkemmassa suunnttelussa ratkaista kysymyksessä olevan väylän sijoitus. Yhteystarvemerkintää on käytetty niiden mahdollsten liikenneväylien kohdalla, joiden paikkaa ei ole voitu määritellä ohjeellnen liikenneväylä -merkinnän edellyttämällä tavalla. Toisaalta, kun maankäyttö- ja

laki edellytää, että maakutakaavassa tulee, maakuntasuunnitelmassa esitetyn tavoitellun kehityksen mukaisesti esittää myös pitkän
aikavälin hankeisiin varautumista, on Kymenlaakson maakutakaavassa varauduttava myös vesilikenteen tarpeeseenjärvialueen (Kuusankoski) ja meren välilä. Merkintään kohdistuva selvitysvelvollsuus ei
voi olla samaa tarkkutta kuin ohjeellsen merkinnän kyseessä ollen.
rakennus

Kymenlaakson vesilikenteen yhteystaremerkintä ei ole luonteeltaan
sellainen, että sen vaikutusia tulisi selvittää luonnonsuojelulain 65 §:n
mukaisesti. Ympäristöministeriö on tulkinnut lainkohtaa Kymenlaakson
vesiliikenteen yhteystarvemerkinnän kohdalla väärin. Kymenlaakson vesiliikenteen yhteystarvemerkintää ei voi verrata luonnonsuojelulain tarkoittamaan hankeeseen tai suunnitelmaan, koska Kymenlaakson maakutakaavan taremerkintä tähtää selvitysten tekoon. Samoin ympäris-

lain 9 §:n mukaisesta
selvityksestä ei myöskään ole perusteltu, koska maakuntakaavan yhteys-

töministeriön vaatimus maankäytö- ja rakennus

tarvemerkintä tähtää kyseisen lainkohdan tarkoittamien selvitysten te-

koon.

4,2 Lausunnot ja vastaselitykset korkeimmassa hallnto-oikeudessa
Ympäristöministeriö on valitusten

johdosta antamassaan lausunnossa

esittänyt muun ohella seuraavaa:

Ilpo Aarniala ynnä muut
Maakuntakaavan sisältövaatimuksia koskevan maankäyttö- ja rakennuslain 28 §:n 3 momentin mukaan maakuntakaavaa laadittaessa on kiinnitettävä eritystä huomiota muun muassa maakunnan elinkeinoelämän
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toimintaedellytyksiin (kohta 5) sekä maiseman, luonnonarvojenja kultlain 9 §:n

tuuriperinnön vaalimiseen (kohta 6). Maankäyttö- ja rakennus

mukaan kaavan tulee perustua riittäviin selvityksiin.

ja maakunnan kehittäminen kuljetustoimintojen 10gistisena solmukohtana on
Kymenlaaksossa teollisuuden toimintaedellytsten turvaaminen

oleellnen tavoite maakunnan pitkän aikavälin suunnittelussa. Tavoite sisältyy muun muassa Kymenlaakson maakuntasuunntelmaan 2005-2015.
Sataman tareellsuutta ja kehittämistä on käsitelty selvityksessä Suomen

ja Venäjän välinen kuljetuslogistiikka, Yrityshaastattelut, Turun yliopisjulkaisuja B 135/2006. Liikenteen määrä on Kotkan satamassa kasvanut 2000-1uvulìa keskimäärin noin
neljä prosenttia vuodessa.
ton merenklkualan koulutuskeskuksen

Kymenlaakson maakuntakaavan virkistysaluevaraukset Kotkan länsi- ja
lounaisosissa ovat huomattavasti laajentueet seutuaavassa oleviin virkistysaluevarauksiin nähden. Satama-alueen varaus peittää vain pienen
osan seutukaavan entisistä virkistysalueista. Osalla Vehkaluotoa ei ole
ollut huomattavaa merkitystä yleisenä virkistys

alueena saarella sijaitse-

johdosta. Maakutakaavan satama-aluevaraukseen
sisältyy myös sataman liikennöintiin käytettäviä vesialueita.

van loma-asutuksen

Maankäytö- ja rakennuslain 9 §:n edellyttämä vaikutusten arviointi on
tehty Kymenlaakson maakutakaavan laatimisen yhteydessä ja sen tulok-

set on esitetty kaavaselostuksessa. Mussalon sataman YVA-lain mukaisen arviointimenettelyn keskeneräisyys kaavoitusprosessin aikana ei ole
este kaavan hyväksymselle tai vahvistamiselle. Kaavan vahvistuskäsittelyn yhteydessä on kuitenkn mahdollista käyttää hyväksi myös kaavan
hyväksymisen

jälkeen valmistuneita tutkimuksia

ja arviointeja. Valitu-

sen kohteena oleva alue sisälty useampaan YV A-lain mukaisessa arvioinnissa tarkastelluista vaihtoehdoista. Maakutakaavan aluevaraus lou-

naassa Vehkaluodon suunnassa on suppeampi kuin arvioinnin laajimpien
vaihtoehtojen alueet.
Maakuntakaavan aluevarausten ei tarvitse maankäyttö- ja rakennuslain
mukaan noudattaa seutukaavan aluevarauksia. Seutukaavojen laadintaa
ja arviointeja voidaan kyllä käytää myös maavarten tehtY.ä tutkimuksia

kuntakaavan laadinnan tietopohjana.

Mussalon sataman aluevarauksen laajentaminen täyttää maankäyttö- ja
rakennus

lain mukaiset maakuntakaavan sisältövaatimukset ja perustuu

riittäviin selvityksiin.
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laki ei mahdollista muutoksenhakijan toisena
vaatimuksenaan esittämien aluevarausten muutosten tekemistä maakuntakaavaan sitä vahvistettaessa.
Maankäyttö- ja rakennus

Riitta Alestalo
A1esta10n valitus tulee jättää tutkimatta. Ympäristöministeriö on vahvistanut kyseisen Alestalon tilaa koskevan aluevarauksen. Alesta10 ei valittanut maakunnan liiton maakuntakaavaa koskevasta päätöksestä ympäristöministeriölle eikä ympäristöministeriö ole näin ollen voinut antaa ratoikeutta ympäristöministeriön päätöksestä korkeimpaan hallnto-oikeuteen.

kaisua Alestalon valitukseen. Alestalolla ei ole valitus

Kymenlaakson litto
Kymenlaakson kokonaisseutukaava

Kymenlaakson liiton maakutavaltuuston päätös 28.6.1999 seutukaavan
hyväksymisestä sisälsi ohjeellsen kanavavarauksen Kymijoen kanavalle.

Tuolloin liikenne- ja viestintäministeriö esitti, että Itä-Suomen kanavahankeiden suunnittelun edetessä on todett, ettei Kymijoen-Mäntyharjun kanavaparin toteuttamiselle ole taloudellsia edellytyksiä. Hankeen
suunnttelu on lopetett, eikä Kymijoen kanavamerkintä ole tarkoituksenmukainen. Päätöksessään 19.6.2001 ympäristöministeriö katsoi, että liikenne- ja viestintäministeriön suunnittelun

ja päätöksenteon perusteella

Kymijoen kanavahankeella ei ollut taloudellsia toteutusmahdollsuuk-

sia ja että ohjeellsta kanavavarausta ei voitu selvitysten pohjalta pitää
perusteltuna. Toisaalta myös ohjeeIlisen kanavamerkinnän sijoittamisen
kulkemaan usean Natura 2000 -verkoston alueen läpi katsottiin edellyttävän tarkempia selvityksiä kanavan vaikutuksista alueiden suojeluarvoi-

hin. Ympäristöministeriö katsoi, että kanavavarauksen osalta vahvistettavaksi alistetussa seutukaavassa ei ollut tareellsessa määrin huomioitu
suunnttelun kannalta tarpeellsia tutkimuksia ja selvityksiä ja jätti ohjeeI-

lisen kanavavarauksen vahvistamatta. Kymenlaakson liitto ei valittanut
päätöksestä.

Luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen arviointi
Maakuntakaavaa laadittaessa ja vahvistettaessa Kymijoen kanavointiin
aineisto on pääosin sama kuin seutukaavaa
vahvistettaessa vuonna 2001. Hankeeseen liittyviä selvityksiä ovat liiliittyä tutkimus- ja selvitys

kenneministeriön raportti Itä-Suomen kanavahankeet, Mietintöjä ja
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muistioita B 14/2000 sekä Merenklkulaitoksen julkaisut 5/2000 Itä-Suomen kanavahankeet, Yhteiskuntataloudellnen kannattavuus ja 6/2000
Itä-Suomen kanavahankeet, Ympäristövaikutusten ariointi. Y mpäristö-

vaikutuksia koskevan raportin mukaan Kymijoen pohjasedimentit ovat
myrkyttyneet ja rakennustyöt saattaisivat myrkyt kulkuun kohti Suomenlahtea joen virran mukana. Kymijoen saastuneita sedimenttejä on käsitelty tutkimuksellisesti Kymijoen ympäristömyrkktkimuksessa (KYPRO)
ja sen tuloksia on raportoitu julkaisussa "Organoklooriyhdisteet ja raskasmetallit Kymijoen sedimenteissä: esiintyminen, kulkeutuminen, vaikutuksetja terveysriskit, Suomen ympäristö, ympäristönsuojelu, nro 334,

1999, Suomen ympäristökeskus" . Tutkimuksen mukaan ongelmia voivat
aiheuttaa erilaiset pohjaa koskettavat toimenpiteet ja ruoppausmassojen
käsittely. Todennäköiset haitallset vaikutukset kohdistuisivat myös Kymijoen Natura 2000 -verkoston alueisiin.

Kymenlaakson maakuntakaavan vesiliikenteen yhteystarvemerkintä ei
perustu sellaiseen luonnonsuojelulain 65 §:n mukaiseen selvitykseen,
jonka nojalla voitaisiin arvioida, voidaanko suunnitelma toteuttaa siten,
joko yksistään tai tarkasteltua yhdessä muiden hankja suunnitelmien kanssa todennäköisesti merkittävästi heikentäisi
joen vesitaloutta, 1innustoa, kasvistoa tai muita luonnonarvoja, joiden
perusteella Kymijoen Natura-a1ue FI0401001 on sisällytetty Natura 2000
-verkostoon. Näin ollen kyseisen yhteystarvemerkinnän osalta ei ole arviettei suunntelma

keiden

oitavissa, edellyttääkö suunitelman hyväksyminen tai vahvistaminen

luonnonsuojelulain 65 §:n tarkoittamaa erityistä Natura-alueita koskevaa
arviointimenettelyä.
Suunnittelumääräys ja muut viranomaiset

Maakutakaavassa vesiliikenteen yhteystarve -merkinnällä osoitetaan
yhteystarve Kymjoesta Kuusanoskelta Suomenlahteen. Merkintään

littyän suunittelumääräyksen mukaan: "Yhteystarpeen selvityksissä on
varmistettava, että yhteystarpeen toteuttaminen ei yksinään tai yhdessä
alueella tai
alueen läheisyydessä sijaitsevalla Natura 2000 -verkostoon kuuluvalla tai
valtioneuvoston verkostoon ehdottamalla alueella sellaisia haitallisia vaikutusia veden laatuun, määrään, vesitasapainoon tai vesialueen pohjaolosuhteisiin, eikä sellaisia häiriöitä, jotka merkittävästi heikentävät alueen niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytett tai tarkoitus sisällytää Natura 2000 -verkostoon."
muiden hankeiden
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Maakuntakaavan vesiliikenteen yhteystarve -merkinnän suunnttelumääja toteuttamiskelpoi-

räyksellä ei voida siirtää kanavan tarpeellisuutta

suutta koskevien selvitysten tekoa muile viranomaisile tai yksityiskohtaisemmalle suunnittelulle jälkikäteen tehtäviksi. Maakuntakaavan aluevarausten ja merkintöjen perustana olevat selvitykset ja arvioinnt tulee
tehdä maakuntakaavan laatimisen yhteydessä tai käyttää muussa yhtey-

dessä laadittuja selvityksiä ja arviointeja.

Maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n mukainen vaikutusten selvittäminen
Kanavan yhteystarvemerkintä kulkee kahden maakuntakaavassa osoitetun kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeän alueen
halki. Vesilikenteen yhteystarve -merkinnän tarkoittaman kanavoinnin
toteuttamiskelpoiset tekns- taloudellset vaihtoehdot ovat huomattavan
ja sitoutuvatjokilaaksoon. Maakuntakaavaan ei sisälly sellaista
lain 9 §:n mukaista
selvitystä, jonka perusteella voitaisiin arvioida, täyttääkö kaava maanrajallset

tarpeelliseksi katsottavaa maankäyttö- ja rakennus

käyttö- ja rakennus

lain 28 §:n 3 momentissa säädetyt maakntakaavan

sisältövaatimukset erityisesti maiseman

ja kultturiperinnön vaalimisen

osalta.
Liikenne- ja viestintäministeriön kanta

Koska liikenne- ja viestintäministeriön maakuntakaavaa koskevassa
lausunnossa ei erikseen käsitelty vesiliikenteen yhteystarvemerkintää,
ympäristöministeriö oli maakuntakaavan vahvistuspäätöstä valmistellessaan yhteydessä liikenne- ja viestintäministeriöön, joka ilmoitusensa
mukaan ei vastustanut vesiliikenteen yhteystarvemerkinnän vahvistamatta jättämistä.

Vesilikenteen yhteystarvemerkintä

Yhteystarvemerkintä antaa kaavan toteuttamisratkaisulle tavanomaiseen
aluevaraukseen verrattuna huomattavasti enemmän liikkmatilaa. Raskasta vesiliikennettä palvelevaa kanavaa koskeva yhteystarvemerkintä
poikkeaa maaliikenneyhteyksiä koskevista yhteystarvemerkinnöistä siten,
että teknis-taloudellsesti toteuttamiskelpoiset linjausvaihtoehdot ovat
kanavan osalta yleensä ja erityisesti tässä tapauksessa huomattavasti
ja Anjarajatuat kuin maaliikenneyhteyksien osalta. Kuusankosken

lankosken välilä ei ole selvitystä tai suunntelmaa kanavan sijoittsesta muualle kuinjokiuomaan. Maakuntakaavan selostuksen mukaan
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(kohta 6.7.1) maakuntakaavan rajauksen sisällä sijaitsee kuusi Natura
2000 -verkoston aluetta, joihin mahdollnen kanavointi voisi merkittävästi vaikuttaa. Tämä on otettava huomioon myös arvioitaessa kyseisen
yhteystarvemerkinnän osalta luonnonsuojelulain 65 §:n tarkoittaman
Natura 2000 -verkoston alueita koskevan arviointimenettelyn tarvetta.

Kymenlaakson liton maakuntahallitus on valitusten johdosta antamassaan lausunnossa esittänyt muun ohella seuraavaa:

Ilpo Aarnialan ja hänen asiakumppaneidensa valitus
lain
28 §:n mukaisiin maakuntakaavan sisältövaatimuksiin, joiden mukaan
kaavaa laadittaessa on kiinntettävä erityistä huomiota muun muassa
Kysymys sataman laajennustarpeesta liittyy maankäyttö- ja rakennus

maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiinja ympäristön
den kannalta kestäviin liikenteen

ja teknisen huollon

ja taloujärjestelyihin. Sisäl-

tövaatimusten huomioon ottamisesta samassa pykälässä määrätään, että

ne on selvitettävä ja otettava huomioon siinä määrin kuin maakuntakaavan tehtävä yleispiirteisenä kaavana edellyttää.

Kymenlaakson vahvojen toimialojen (metsäteollisuus, logistiikka, metalli- ja konepajateollsuus sekä mekaaninen puu metsäklusterin osana,
suunnitteluvienti, ICT, energia- ja ympäristöteknologia, kemian teollsuus, rakentaminen sekä matkailu

ja kultturiteollisuus) toimintaedelly-

tysten turvaaminen on maakunnan kehittämsen lähtökohta (Kymenlaakson maakuntasuunnitelma 2005-2015). Toimintaedellytysten turvaamiseen on pitkän aikavälin alueidenkäytön suunnttelussa varauduttava.
Maakuntakaavan aluetarpeita on tarkasteltu ohjevuoden 2030 mukaisesti.

Logistiikka on Kymenlaaksolle kaksi kertaa tärkeämpi bruttokansantuotja Haminan satamien lii-

teella mitattuna kuin muulle Suomelle. Kotkan

kenteeseenja niitä palveleviin toimintoihin on sidoksissa tällä hetkellä

noin 5 800 työpaikkaa. Satamien työllsyysvaikutukset korostuvat erityisesti liikenteen toimialalla (12 prosentin osuus maakunnan työpaikoista),
jossa kolmannes on suoraan sidoksissa alueen satamiin. Satamila on
myös erittäin merkittävä tulovaikutus maakunnan aluetalouteen. Muutokset transitoliikenteessä ja metsäteollsuuden kuljetuksissa vaikuttavat satamien lisäksi Kymenlaakson aluetalouteen.
Liikenteen määrä on Kotkan satamassa kasvanut 2000-1uvulla keskimäärin noin neljä prosenttia vuodessa. Venäjän transitokuljetusila on suuri
kansantaloudellnen vaikutus. Itään suuntautuvan transiton pääartikkeli
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ja laitteet sekä autot. Kymenlaakson
satamiin on syntynyt arvotavaraan erikoistunut logistiikkaverkosto, johon
sisältyvät varastointi, huolintaja kuljetus. Toimivat logistiikkaketjut ovat
muodostaneet keskeisen kilpailuedun Suomen satamien kautta kulkevalle
kuljetustoiminnalle. Suomen metsäteollsuuden rakennemuutoksen seurauksena tavaramääräkokonaisuudet eivät välttämättä paljonkaan muutu,
on arvotavara; tietotekniikka, koneet

mutta koko tavaraliikennemäärä tulee kuitenkn edelleen kasvamaan

ja

tavaran käsittely tulee muuttumaan samoin kuin tavarakuljetusten sisältö.

Satamien aluetarpeita on vaikea vertaila, koska satamat ovat luonteeltaan
erilaisia. Kymenlaakson satamat ovat perinteisen satamatoiminnan lisäksi
myös merkittäviä teollisen toiminnan keskittymiä. Satamien yhteydessä
toimivat teollisuusyritykset kokevat hyötyvänsä sataman läheisyydestä
erityisesti kuljetusmatkojen lyhentymisen myötä. Yhteistyö ja synergia
ja niiden alueella sijaitsevien yritysten kanssa koetaan myös
eduksi. Satamat toimivat siten vetovoimatekijöinä yritysten sijoittumisesta päätettäessä.
satamien

Kymenlaakson alueidenkäytön strategiassa keskitytään nykyisten alueiden täydentämiseen, eikä luoda uusia logistiikka-alueita, jotka aiheuttaisivat erilaisia häiriöitä uusile alueile. Siirtämällä kaupungin keskustassa
oleva Kotkan Kantasatama osittain pois liikennekäytöstä ja laajentamalla
Kotkan Mussalon sataman aluetta voidaan mahdolliset häiriöt keskittää
alueelle, jossa jo nyt on samanlaista toimintaa laajassa mittakaavassa.
Kymenlaakson aluerakenteen kehittämisen kannalta ei ole ollut perusteltua suunnitella uusia sisämaan logistiikkakeskusalueita. Tällaiset alueet
olisivat aiheuttaneet maakuntakaavan tavoitteiden vastaisesti nykyisile
liikenneväylile lisälikennettä.
Virkistykselle tuataan merkittävät alueet Mussalon lounais- ja länsiosassa sekä Kotkan länsiosassa kokonaisseutukaavaa laajemmin. Vehkaluodolla ei ole enää ollut merkitystä yleisenä virkistys
alueena loma-asutusen johdosta.

Maakuntakaavan toteuttaminen tapahtuu tarkempien suunnitelmien kauttaja alueidenkäytön tarve tuo ajoituksen toteutuseen. Myös Vehkaluo-

donja Hanskinmaan välinen mahdollnen rakentaminen tapahtuu tarkemja tutkimuksen tuloksena. Maakuntakaavan sata-

pien suunitelmien

ma-aluevaraus ei merkitse sitä, että koko alue rakennetaan, sisältyyhän

satamaan myös laajoja vesialueita.

1875, 1955 ja 1969/1/08-SL

20 (28)

Valituksessa on puututtu tulvavaara-alueisiin. Maakuntakaavaa laadittaessa ei ollut käytettävissä riittäviä perustietoja kysymyksessä olevista alueista. Kun tietopohja on täydentynyt tulvavaaran osalta, parhailaan laa-

dittavana olevaan maakuntakaavaan on otettu tulva-asioita käsittelevä
kaavamääräys.
Ympäristövaikutusten arvioinnin osalta maankäyttö- ja rakennuslain soveltamisala on YVA-lakiin nähden poissulkeva siten, että kaavoituksessa
lain mukaista vaikutusten arviointia.

noudatetaan maankäyttö- ja rakennus

YVA-lain 5 §:n mukaan yhteysviranomaisen, kaavaa laativan kuan tai
maakunnan liiton

ja hankeesta vastaavan on oltava riittävässä yhteis-

työssä hankeen arviointimenettelynja kaavoituksen yhteensovittamiseksi. Yhteensovittaminen voi koskea esimerkiksi prosessien ajallsta läheisyytä tai samanaikaisuutta, yhteistä tiedotusta tai sitä, että niissä käytetään osittain samaa selvityspohjaa. Yhteensovituksesta huolimatta ne ovat
kuitenkn kaksi täysin eri prosessia, joila on omat laadinta- ja päätöksentekomenettelynsä ja oikeusvaikutuksensa.

Lainsäädäntö ei edellytä maakuntakaavan laadinnan yhteydessä

ja Kot-

YVA-lainsäädännön mukaista tarkastelua. Kymenlaakson liiton

kan sataman laajennuksen YV A -hankeesta vastaavat tahot ovat kuiten-

kin olleet yhteistyössä haneen arviointimenettelynja kaavoitusen yhteensovittamiseksi.

Riitta Alestalon valitus
Kymenlaakson liitolla ei ole lisättävää ympäristöministeriön lausuntoon,
jossa on todettu, että valitus tulee jättää tutkimatta, koska Alestalo ei valittanut maakunnan liiton maakuntakaavaa koskevasta päätöksestä ympäristöministeriölle.

Ilpo Aarniala ja hänen asiakumppaninsa ovat vastaselityksessään uudistaneet aiemmn lausumansa sekä esittäneet muun ohella, että Suomenlah-

den satamien transitoliikenteen väheneminen vahvistaa valituksessa esitettyjä perusteluita siitä, että Mussalon sataman laajennukset ovat ylimitoitettja eivätkä perustu riittäviin tutkimuksiin

ja selvityksiin.

Haminan sataman saama ylimääräinen rahoituspäätös syväsataman ruoppaamiseksi mahdollistaa Haminan sataman kaavassa olevien varausten
täysimittaisen hyväksikäytön vuonna 2011. Myös tämä tukee valituksessa
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ja Venäjänjättisataman Ust-Lugan käyttöönotto mullstanee Suomenlahden satamien kilpailua. Tämäkin vähenesitettyä. Vuosaaren sataman

tää Mussalon sataman laajennustarpeita. Maakuntakaavaja ympäristöministeriön sekä Kymenlaakson liiton lausumat ovat perustueet todel-

lisen kehityksen vastaiseen argumentointiin riittävien tutkimusten ja selvitysten sijasta.

Riitta Alestalo on vastaselityksessään uudistanut aiemmn lausumansa
sekä esittänyt muun ohella seuraavaa:
Alestalolla ei ole ollut mahdollsuutta valittaa alkuperäisestä päätöksestä
ympäristöministeriöön, koska hän ei ole ollut tietoinen siitä, että "taajamatja niiden ympäristöt" -niminen maakuntakaavan suunnttelualue
ulottuisi maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle yli kahdeksan kilometrin
päähän Iitin kutakeskuksesta, Kausalan taajamasta, haja-asutusalueelle.
Vaikka Alestalo omistaa maakuntakaavan suunnittelualueella varsin mittavat maa-ainesvarat, maakuntakaavasta ja siihen littyvistä osin virheellsistä pohjaselvityksistä ei missään vaiheessa ole tiedotettu erikseen hänelle. Myöskään maakuntakaavan nimen perusteella ei ole ollut syyä epäillä, että haja-asutusalueita on otettu nyt taajamia ja niiden ympäristöjä
koskevan maakuntakaavan kohteeksi. Sekaannusta on aiheuttanut myös
se, että samanaikaisesti on aloitettu Kymenlaakson maakuntakaava, maaseutu ja luonto -nimisen vaihemaakuntakaavan valmistelu.

Valittaja on saanut vasta ympäristöministeriön 28.5.2008 annetu päätöksen käyttöönsä ja hän on toiminut päätöksen liitteenä olevan valitusosoituksen mukaan tehdessään valitusen korkeimpaan hallnto-oikeuteen.
Valitusosoitusessa ei ole mainintaa siitä, että valitusoikeus olisi riippu-

vainen siitä, onko päätökseen haettu muutosta ympäristöministeriöltä.

jo maa- ja metsätalousministeriön
lausunnon perusteella maakuntakaava ainakin osittain vahvistamatta,
koska kaava ei täytä sile maankäyttö- ja rakennuslaissa asetettuja vaatimuksia.
Ympäristöministeriön olisi tullut

jättää

Mikäli vastoin valittajan käsitystä katsotaan, että valituspuhevalta on menetetty, korkeimman hallinto-oikeuden tulee viivästyksen välttämiseksi
palauttaa määräaika ja tutkia korkeimmalle hallnto-oikeudelle tehty valitus.
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Maakuntakaavoituksesta tiedottaminen on valittajan kohdalta ollut puutteellista ja ympäristöministeriön päätöksen liitteenä oleva valitlsosoitus
on harhaanjohtava. Vireilä olevan asian ratkaisemisen yhteydessä voi-

daan siihen liittyvä päätös purkaa ilman hakemusta tai esitystä ja päätös
on mahdollsta toissijaisesti purkaa myös valittajan osalta. Hallntolainja päätös loukkaa merkittävässä

käyttölain 63 §:n edellytykset täytyvät

määrin myös yksitystä etua.
järjestää katselmus. Katselmuksessa selviäisi maakutakaavoituksen perusselvitysten puutteellisuus.

Asian selvittämiseksi tulee tarvittaessa

Kymenlaakson liiton maakuntahallitus on vastaselityksessään uudistanut
valitusessa lausumansa sekä esittänyt muun ohella, että ympäristöhal-

linto on edelleen selvittämässä ja mahdollsesti tekemässä kokeiluja Kymijoen pohjan sedimenttien kuostamiseksi.
Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen toimintasuunnitelmassa todetaan
muun muassa seuraavaa: "Kymijoen pilaantuneiden sedimenttien kunnostuksen suunnittelua

jatketaan dioksiineilaja fuaaneila pahiten pi-

ja Keitin välisellä alueella. Jatkosuunnittelussa tarkastellaan alueen soveltuvuutta, ruoppausteknikoita, ruopatun
laantueella Kuusankosken

sedimentin esikäsittelyteknikoita ja esikäsittelyalueita, loppusij oitusvaih-

ja kustannuksia sekä
kunnostuksella saavutettavia hyötYä. Tarkentuvan suunnttelun perusteella selvitetään kunnostus- ja läjitysvaihtoehdot, joita voidaan vertaila
toehtoja, eri työvaiheidenja loppusijoituksen riskejä

mahdollsessa ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä. YVA-menet-

telyn käynistämisestä päätetään vuoden 2009 aikana muun muassa sen
perusteella, löytkö jatkosuunnittelussa mielekkäitä sedimenttien ruop-

paus- ja käsittelyvaihtoehtoja."

Kymenlaakson maakuntakaavan vesilikenteen yhteystaremerkintä
osoittaa kuitenkn kaavaselostusessa selvitettyä vesilikenteen hoitami-

seen liittyvää tarvetta Päijänteen vesistöalueenja Suomenlahden välilä.
Kaavaselostuksen mukaisesti tarve on osoitett, mutta selvitykset kanavan linjauksesta sekä ympäristövaikutuksista tarvitsevat täydentämistä.

Tämän perusteella esimerkiksi maakuntakaavan selostuksen vaikutukset
kohdassa on esitetty, että maakutakaavan rajauksen sisällä sijaitsee kuusi Natura 2000 -verkoston aluetta, joihin mahdollnen kanavointi voisi
merkittävästi vaikuttaa. Näihin vaikutuksiin on kirjattu Pyhtään Ahven- ~
koskelta Haminaan ulottuvalla alueella olevia Natura 2000 -alueita.
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Toteutuessaan pohjois-eteläsuuntainen kanava ei voi sijoittua itä-länsisuunnassa 35 kilometrin pituiselle alueelle, vaan ainoastaan yhteen kohtaan, jossa kanavan leveys on maksimissaan 50 metriä. Siis suunnttelun
tuloksena vaikutuksia voidaan kohdentaa ja haitallsia vaikutuksia vähentää.

Kaavan laatija on tarkoittanut vesiliikenteen yhteystarvemerkinnällä
periaatteellsta yhteystarvetta kahden vesistön välilä eikä ympäristöministeriön tarkoittamaa Kymjoen kanavaa, vaan todella kanavaa kahden
vesistön välilä.

Kun Kaakkois-Suomen ympäristökeskus ja liikenneviranomaiset sekä

mahdollisesti Kymenlaakson liitto kutien kanssa ovat tehneet yhteystarvemerkinnän edellyttämät jatkoselvitykset, jotka osoittavat, missä kanavan olisi suunnittelumääräys huomioon ottaen mahdollsta sijaita, tulee
maakntakaavan laatimisjärjestyksessä selvittää kanavan aluevaraus.

Maakuntakaavan laatimisen tuloksena joko synty kanavan aluevaraus tai
lopputulos on, että kanavan aluevarausta ei voi sovittaa yhteen muun
maankäytön kanssa tai että silä on sellaisia vaikutuksia, jotka estävät
aluevarauksen teon.

Liikenne- ja viestintäministeriö on lausunnossaan 12.10.2007 puoltanut
vesiliikenteen yhteystarvemerkintöj ä.

Kymenlaakson liiton maakuntahalltuksen valitus, ympäristömiisteriön
lausunto ja Kymenlaakson liiton maakuntahalltuksen vastaselitys on
lähetetty tiedoksi Kotkan ympäristöseura ry:lle.

5, Korkeimman hallnto-oikeuden ratkaisu
1. Ilpo Aarnialan ja hänen asiakumppaneidensa valitus
Korkein hallnto-oikeus on tutkinut asian

ja hylkää valituksen. Ympäris-

töministeriön päätöstä ei muuteta.

Perustelut
Kun otetaan huomioon edellä ilmenevät ympäristöministeriön päätöksen
perustelut ja siinä mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallntooikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, ympäristöministeriön päätöksen muuttamiseen ei, kun otetaan huomioon maankäytö- ja
lain 31 § ja 188 §:n 3 momentti, ole perusteita.

rakennus
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2, Riitta Alestalon valitus
Korkein hallnto-oikeus ei tutki Alestalon valitusta.

Perustelut
Riitta Alestalo ei ole valittanut Kymenlaakson liiton maakuntavaltuuston
päätöksestä ympäristöministeriölle. Alestalolla ei tämän vuoksi ole
oikeutta tehdä jatkovalitusta ympäristöministeriön päätöksestä korkeimjätettävä tutkimatta.

malle hallnto-oikeudelle. Tämän vuoksi valitus on

3, Kymenlaakson liton maakuntahalltuksen valitus
Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Ympäristöministeriön päätös
kumotaan siltä osin kuin vesiliikenteen yhteystarvemerkintä on jätetty
vahvistamatta ja asia palautetaan tältä osalta ministeriölle uudelleen käsiteltäväksi.

Perustelut
jättänyt Kymenlaakson maakuntakaavan vesiliikenteen yhteystarvemerkinnän vahvistamatta. Ministeriö on päätöksensä
perusteluissa lausunut muun ohella, että luonnonsuojelulain 65 §:n muYmpäristöministeriö on

kaisten selvitysten puuttmisen vuoksi kyseisen yhteystarvemerkinnän

osalta ei ole arvioitavissa, edellytääkö suunnitelman hyväksymnen tai
vahvistaminen luonnonsuojelulain 65 §:n tarkoittamaa eritystä Naturaalueita koskevaa arviointimenettelyä ja ettei maakutakaavaan sisälly
sellaista tarpeelliseksi katsottavaa maankäytö- ja rakennus
lain 9 §:n mu-

kaista selvitystä, jonka perusteella voitaisiin arvioida, täyttääkö kaava
maankäyttö- ja rakennus

lain 28 §:n 3 momentissa säädetyt maakutakaaja kulttuuriperinnön vaalimi-

van sisältövaatimukset erityisesti maiseman

sen osalta.

Luonnonsuojelulain 65 §:n 1 momentin mukaan, jos hanke tai suunntelma yksin tai yhdessä muiden hankeiden

ja suuntelmien kanssa to-

dennäköisesti merkittävästi heikentää Natura 2000 -verkostoon sisälly-

tetyn alueen niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty Natura 2000 -verkostoon, suunnitelman laatijan on asianmukaisella tavalla arvioitava nämä vaikutukset. Pykälän 2 momentin mukaan

suunntelman hyväksyvän viranomaisen on katsottava, että 1 momentissa
tarkoitettu arviointi on tehty.
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Maakuntakaava on sinänsä sellainen luonnonsuojelulain 65 §:ssä tarkoitettu suunnitelma, jota laadittaessa suunnitelman vaikutukset Natura
2000 -verkoston kohteisiin on arvioitava lainkohdassa tarkoitetulla tavalla.

Valituksenalaisessa maankntakaavassa on osoitett vesiliikenteen yhteystarpeen merkinnällä yhteystarve Kuusankoskelta Haminaan. Merkinlain mukaisissa kaavoissa käytettätä kuuluu maankäyttö- ja rakennus

vistä merkinnöistä annetun ympäristöministeriön asetusen (342/2000)

mukaisiin kehittämisperiaatemerkintöihin. Ympäristöministeriön julkaiseman oppaan n:o 10 "Maakutakaavamerkinnät ja -määräykset" mukaan merkinnällä osoitetaan ne yhteydet, joiden tarve on voitu todeta,
joiden sijaintiinja toteuttamiseen liitty niin huomattavaa epävar-

mutta

muutta, ettei ohjeellsen tai vaihtoehtoisen linjauksen osoittaminen ole

mahdollista.

Vesiliikenteen yhteystarve -merkintään liittyän suunnttelumääräyksen
mukaan yhteystareen selvityksissä on varmstettava, että yhteystarpeen
toteuttaminen ei yksinään tai yhdessä muiden hankeiden

ja suunnitel-

mien kanssa aiheuta selvitysalueella tai alueen läheisyydessä sijaitsevalla Natura 2000 -verkostoon kuuluvalla tai valtioneuvoston verkostoon
ehdottamalla alueella sellaisia haitallsia vaikutuksia veden laatuun,
määrään, vesitasapainoon tai vesialueen pohjaolosuhteisiin, eikä sellaisia
häiriöitä, jotka merkittävästi heikentävät alueen niitä luonnonarvoja,
joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty tai tarkoitus sisällytää Natura
2000 -verkostoon.

ja ku muun muassa yhteystarpeen tarkempi sijainti määräytyy vasta mahdollsessa jatkosuunittelussa, on vasta tuossa vaiheessa
mahdollsta selvittää muun ohella luonnonsuojelulain 65 § :ssä tarkoitetun arvioinnin tarve sekä arvioida tuolloin käytettävissä olevan selvityklain 28 §:n 3
momentissa säädetyt maakuntakaavan sisältövaatimukset erityisesti maisemanja kulttuuriperinnön vaalimisen osalta.
Näin ollen

sen perusteella, täytääkö kaava maankäyttö- ja rakennus

Edellä lausuttun nähden ympäristöministeriö ei ole voinut mainitsemil-

laan perusteila jättää vesiliikenteen yhteystarvemerkintää vahvistamatta.
Tämän vuoksi ympäristöministeriön päätös on kumottava ja asia palautettava edellä ratkaisuosassa tarkoitetuilta osin ympäristöministeriölle
uudelleen käsiteltäväksi.
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4, Riitta Alestalon ylimääräistä muutoksenhakua koskeva hakemus
1. Alestalon vaatimus katselmuksen toimittamisesta hylätään.
2. Korkein hallnto-oikeus hylkää menetetyn määräajan palauttamista

koskevan hakemuksen.

3. Korkein hallnto-oikeus hylkää purkuhakemuksen.

Perustelut
1. Hallintolainkäyttölain 41 §:n mukaan asian selvittämiseksi voidaan
toimittaa katselmus. Kun otetaan huomioon peruste, jonka vuoksi Alestalo on pyyänyt katselmuksen toimittamista, sekä asiakirjoista saatava
selvitys, katselmuksen toimittaminen ei ole asian selvittämseksi tarpeen.

2. Hallntolainkäyttölain 61 §:n 2 kohdan mukaan menetetty määräaika
voidaan palauttaa sile, joka lailisen esteen tai muun erittäin painavan
syy vuoksi ei ole voinut määräajassa hakea muutosta päätökseen.

Alestalo ei ole hakemuksessaan esittänyt lailista estettä tai muuta erittäin painavaa syyä, jonka perusteella hänelle tulisi palauttaa menetetty
määräaika valitusen tekemistä varten.
3. Hallinto1ainkäyttölain 63 §:n 1 momentin mukaan lainvoiman saanut
päätös voidaan purkaa:
1) jos asiassa on tapahtunut menettelyvirhe, joka on voinut olennaisesti
vaikuttaa päätökseen;

2) jos päätös perustuu ilmeisesti väärään lain soveltamiseen tai erehdykseen, joka on voinut olennaisesti vaikuttaa päätökseen; tai
3) jos asiaan on tullut sellaista uutta selvitystä, joka olisi olennaisesti
voinut vaikuttaa päätökseen, eikä hakijasta

ole aikanaan esitetty.
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johdu, että uutta selvitystä ei
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Alestalon hakemuksen tueksi ei ole esitetty sellaisia syitä, joiden johdosta siihen, ku otetaan huomioon hallntolainkäytölain 63 §:n 1 momentti, voitaisiin suostua. Tämän vuoksi hakemus on hylättävä.

Tätä kaikk asianomaiset noudattakoot.
Korkein hallinto-oikeus:

Aalto

Kari Kuusiniemi

Tuula Pynä

Hannu Ranta (t)

Esa

Maarit Pekkanen
Asian esittelijä,
oikeussihteeri Petteri Leppikorpi

1875, 1955 ja 1969/1/08-SL
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JAKELU Päätös Ilpo Aamiala ym., oikeudenkäyntimaksu 204 euroa
Kymenlaakson liiton maaktahalltus, oikeudenkäyntimaksu 204 euroa

Riitta Alestalo, oikeudenkäyntimaksu 102 euroa
Jäljennös Ympäristöministeriö

t!ymenlaakson liitto
Kaakkois-Suomen ympäristökeskus

Kotkan ympäristöseura ry

?( cfó
1( t ~~ ! /(fJd/

Jäljennöksen oikeaksi todistaa.
Paikka ja aika kuin yllä.

S c. ~ ~

Toimistosihteeri Sari Lindgren
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