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Mikä maakuntakaava on?

• Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä 
maakunnassa.

• Maakuntakaavassa korostuu valtakunnallisten, maakunnallisten ja 
seudullisten näkökulmien yhteensovittaminen ja huomioiminen. 

• Maakuntakaavoitusta ohjaa maankäyttö- ja rakennuslaki.
– Maakuntakaavassa esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen 

periaatteet ja osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia 
alueita. Aluevarauksia osoitetaan vain siltä osin ja sillä tarkkuudella kuin 
alueiden käyttöä koskevien valtakunnallisten tai maakunnallisten 
tavoitteiden kannalta taikka useamman kuin yhden kunnan alueiden 
käytön yhteen sovittamiseksi on tarpeen. 

– 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.
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Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa 
yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin 
toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi.
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.



Kymenlaakson suunnittelujärjestelmä
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Kymenlaakson maakuntakaava 2040

• Kymenlaaksossa voimassa viisi maakuntakaavaa

• Kokonaismaakuntakaavan laatiminen käynnistetty 
helmikuussa 2016

• Ajantasaisuuden arviointi pohjana kaavan sisällölle

• Yhdyskuntarakenteen strategiset kysymykset 
korostuvat

Avainalueet:

• Kymenlaakson yhdyskunta ‐ ja taajamarakenne

• Viherrakenne ja ekosysteemipalveluiden turvaaminen

• Elinkeinoelämän tarpeet

11.11.2016

5



Aikataulu

• 2016 Aloitusvaihe

– OAS, Tavoitteet, Selvitykset, Viranomaisneuvottelu

• 2016-2018 Valmisteluvaihe

– Selvitykset, Vaihtoehtojen tarkastelu, Päätelmät 
kaavaluonnoksen pohjaksi

– 2017-2018 Kaavaluonnoksen laadinta ja nähtävillä olo

• 2018 Kaavaehdotuksen valmisteluvaihe

Lausunnot, Viranomaisneuvottelu

• 2018-2019 Ehdotusvaihe

– Ehdotus nähtäville

• 2019 Hyväksymisvaihe
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Ampumarataverkoston 
kehittämissuunnitelma vs. 

maakuntakaavoitus

• Ampumaratalaki: Maakunnan liiton tulee laatia ja pitää ajan 
tasalla kehittämissuunnitelmaa
– esitetään arvio maakunnallisten ampumaurheilukeskusten sekä 

muiden ampumaratojen riittävästä määrästä ja niiden 
sijoitustarpeesta maakunnassa. 

• MRL: Maakuntakaavassa esitetään alueiden käytön ja 
yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoitetaan maakunnan 
kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita. Aluevarauksia 
osoitetaan vain siltä osin ja sillä tarkkuudella kuin alueiden 
käyttöä koskevien valtakunnallisten tai maakunnallisten 
tavoitteiden kannalta taikka useamman kuin yhden kunnan 
alueiden käytön yhteen sovittamiseksi on tarpeen.
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