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1 Lausunto Liikenne- ja viestintäministeriö KL/711/1004000E/20
19

Maakuntakaavassa esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja
osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita. Kaavan tulee edistää
valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita, joista valtioneuvosto on päättänyt. Liikenne- ja
viestintäministeriö tarkastelee kaavaluonnosta lisäksi valtakunnallisten liikenne- ja
viestintäpoliittisten tavoitteiden näkökulmasta.

Pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelman mukaan Suomi näyttää tietä ilmaston
muutoksen hillitsemisessä ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa. Maankäytön ja
liikennejärjestelmän kehittämisellä voidaan osaltaan hillitä ilmastonmuutosta.
Kansallisena tavoitteena on, että liikenteen päästöjä on vähennettävä 50 prosenttia
vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2005 tasoon. Lisäksi tavoitteeksi on
asetettu, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Liikenne- ja
viestintäministeriö pitää tärkeänä, että maakuntakaavan tavoitteissa ja ratkaisussa on
mukana toimia, joilla edistettäisiin hiilineutraalin liikenteen kehitystä maakunnassa.
Maankäytöllä on suuri merkitys ilmastonmuutoksessa. Ministeriö pitää tärkeänä, että
maakuntakaavan viimeistelyssä ja kaavan toteutukseen liittyvissä toimissa tämä
huomioidaan.

Maankäyttöä suunniteltaessa tulee huomioida elokuussa 2018 voimaan tulleessa
uudistetussa maanteistä ja liikennejärjestelmästä annetussa laissa
liikennejärjestelmäsuunnittelulle säädetyt tavoitteet sekä muut lain säännökset. Lain
toimeenpanemiseksi tällä hallituskaudella valmistellaan liikenne- ja viestintäministeriön
johdolla valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma, johon sisällytetään
liikennejärjestelmän nykytilaa ja tulevaa toimintaympäristöä koskeva arvio,
liikennejärjestelmää koskevat tavoitteet sekä toimenpide-ehdotukset tavoitteiden
saavuttamiseksi.

Edellä mainitun lain nojalla 1.1.2019 voimaan tullut liikenne- ja viestintäministeriön
asetus maanteiden ja rautateiden pääväylistä ja niiden palvelutasosta.
Pääväyläasetuksen toimivuus ja muutostarpeet arvioidaan hallitusohjelman mukaan 12-
vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelmatyön yhteydessä, jotta yhteys lähekkäisten
maakuntakeskusten välillä toimii ja vientisatamat sekä rajanylityspaikat tulevat
huomioon otetuksi. Maakuntakaavamerkinnöissä ja niihin liittyvissä
suunnittelumääräyksissä tulisi huomioida pääväyläasetus (933/2018).

Liikenne- ja viestintäministeriössä on laadittu ”Suomi tietoliikenneverkkojen kärkimaaksi
– Digitaalisen infrastruktuurin strategia 2025” (LVM:n julkaisuja 10/2018). Digitaalisen
infrastruktuurin strategialla on tarkoitus varmistaa, että digitaalinen infrastruktuuri
mahdollistaa asumisen, työskentelyn ja yritystoiminnan kaikkialla Suomessa. Verkot
mahdollistavat uudet digitaaliset palvelut ja liiketoimintamallit. Kaavaselostuksessa voisi
esimerkiksi kuvata digitaalisen infrastruktuurin ja sen kehittämisen merkitystä
Kymelaakson maakunnalle sekä maankäytöllisiä toimenpiteitä, joilla voidaan edistää
pääasiassa markkinaehtoisesti rakennettavien tietoliikenneyhteyksien toteutumista.

Kehittyvät liikenteen palvelut, automatiikka ja robotiikka sekä ajoneuvojen uudet
käyttövoimat uudistavat jo lähivuosina sekä henkilöliikenteen että tavaralogistiikan
ratkaisuja. Liikenneratkaisujen suunnittelussa ja toteuttamisessa tulisi jatkuvasti pyrkiä
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tunnistamaan näitä muutoksia. Tällaisia voivat olla esimerkiksi matka- ja
kuljetusketjuissa vaihtoihin liittyvät tarpeet ja niihin varautuminen maankäytössä.
Tulevaisuuden liikenne nähdään palveluna, joka rakentuu digitaalisuuden ja tiedon
varaan. Liikenneverkkojen lisäksi on siksi tärkeää huomioida myös viestintäyhteyksien
kattavuus ja toimivuus uusien liikenteen palvelujen mahdollistajana.

Kaakois-Suomen liikennestrategian päivitystyö on käynnissä parhaillaan ja on tärkeää
tehdä sitä ylimaakunnallisena yhdessä Etelä-Karjalan liiton kanssa. Ministeriö haluaa
korostaa, että liikennejärjestelmäsuunnittelussa on tärkeää tehdä yhteistyötä eri
toimijoiden kesken ja ottaa huomioon liikenteeseen kohdistuvat muutokset ja tavoitteet.

Liikenne- ja viestintäministeriö on käynnistänyt selvityksen ja vertailun itäisen nopean
yhteyden linjauksesta. Selvitys esitetään tehtäväksi vaiheittain, ja selvityksen
ensivaiheessa liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt Väylävirastolta yhteenvetoa
henkilöliikenteen matka-aikojen nopeuttamisen vaihtoehdoista Helsingistä Itä-Suomeen
31.1.2020 mennessä. Tarkasteltavat vaihtoehdot sisältävät niin nykyisen rataverkon
parantamistoimenpiteitä kuin myös uusia ratakäytävälinjauksia. Itäisen suunnan
raideyhteyttä tullaan selvittämään yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa ja
yhteenvedon onkin tarkoitus mahdollistaa laajat keskustelut taloudellisesti kestävistä ja
kustannustehokkaista raideliikenteen vaihtoehdoista. Päätöksiä asiassa voidaan tehdä,
kun selvitys valmistuu keväällä 2020 ja tuloksia voidaan hyödyntää mm.
valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelussa. Selvityksen
valmistelutilanne on hyvä ottaa huomioon myös maakuntakaavan valmistelussa.

Vastine:
Kymenlaakso on merkittävä logistiikkamaakunta, mikä aiheuttaa haasteen hiilineutraalin
liikenteen tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Hiilineutraalin liikenteen edistämiseen on
kuitenkin kiinnitetty huomiota ja löydetty keinoja sekä kansainvälisten, valtakunnallisten
että maakunnallisten (Hiilineutraali Kymenlaakso 2040) tavoitteiden mukaisesti. Tämä
näkyy esim. panostamisessa raideliikenteen kehittämiseen ja koko kaava-aluetta
koskien on annettu kestävään liikkumiseen liittyvä suunnittelumääräys. Kehitettävät
tieyhteydet kuten Vt 15 ja Vt 6 edistävät logistiikan toimivuutta ja tehostumista sekä
sujuvaa henkilöliikennettä, millä on positiivisia ilmastovaikutuksia. Kaavatyössä on
huomioitu myös Kymenlaakson liikenteen solmut ja solmupisteet sekä sisällytetty ne
kaavaselostukseen. Hiilineutraali liikenne huomioidaan myös kaavan
viimeistelyvaiheessa.

Pääväyläasetus 933/2018 ja siihen sisältyvät pääväylät Kymenlaaksosta on huomioitu
maakuntakaavassa esitettyjen kaavamerkintöjen kautta. Kymenlaakson
keskuskaupungit yhdistävä ja logistiikan kannalta merkittävä Vt 15 on osoitettu
kehitettäväksi valtatieksi. Lisäksi Itä-Suomen ja Venäjän yhteyksien kannalta tärkeä Vt 6
on osoitettu Kouvolassa (Keitin ja Tykkimäen välillä) kehitettävänä moottoriliikennetienä
ja muilta osin kokonaisuutena kehitettävänä kaksiajorataisena valtatienä. Rautateiden
osalta ylimaakunnallisesti merkittävät Savon rata (Kouvola–Kuopio) ja
Kouvola–Kotka+Hamina on osoitettu merkinnällä päärata, suunniteltu tai kehitettävä.
Pääväylien palvelutaso tulee huomioiduksi erillislainsäädännön kautta.
Maakuntakaavalla ei oteta kantaa erillislainsäädännön puitteissa tehtäviin ratkaisuihin.
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Muilta osin merkitään tiedoksi.

Esitys Hallitus:
Ei muutoksia kaavaan. Muilta osin merkitään tiedoksi.

1 Lausunto Puolustusministeriö KL/727/1004000E/20
19

Kymenlaakson liitto on pyytänyt puolustusministeriöltä lausuntoa maakuntakaava 2040
kaavaehdotuksesta. Liiton alueella sijaitsee useita valtakunnallisesti tärkeitä
puolustusvoimien käytössä olevia kohteita ja kaavaehdotukseen sisältyy
puolustusvoimien toimintaan merkittävästi vaikuttavia muita toimintoja kuten
luonnonsuojelu ja tuulivoima. Puolustusvoimat on osallistunut kaavan
valmisteluprosessiin.

Puolustusministeriö pitää tärkeänä, että puolustusvoimien tarpeet huomioidaan ja
toimintaedellytykset turvataan tulevassa maakuntakaavassa. Tätä edellyttää myös
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden maanpuolustusta koskevat kirjaukset.
Maakuntatasolla tehtävillä ratkaisuilla voi olla maanpuolustuksen ja sen järjestämisen
kannalta valtakunnallisia vaikutuksia ja merkittävyyttä.

Kaavaehdotusta koskevissa yksityiskohtaisissa lausunnoissa puolustusministeriö viittaa
liitteenä oleviin Pääesikunnan lausuntoihin.

PÄÄESIKUNNAN LAUSUNTO KYMENLAAKSON MAAKUNTAKAAVAVA 2040
KAAVAEHDOTUKSESTA 

Puolustusvoimat toteuttaa lain puolustusvoimista 551/2007 ja aluevalvontalain 755/2000
perusteella ilma - ja merivalvontaa kaikkialla Suomen valtakunnan alueella ja Suomen
lähialueella. Valvonta toteutetaan Suomen alueelta ja kansainväliseltä alueelta. Suomen
vastuulla on myös Schengen sopimuksen (valtiosopimus 23/2001) mukainen
rajavalvonta Venäjän vastaisella rajalla. Ilma-valvonnan osalta valvontavastuu on
Ilmavoimilla, mutta kaikki Puolustusvoimien organisaatiot osallistuvat tarvittaessa
valvontatehtävän toteuttamiseen.

Puolustusvoimat on aikaisemmin laajasti selvittänyt tuulivoimahankkeiden vaikutuksia
Suomen alueella. Tuulivoimaloiden haittavaikutusten selvitysten perusteella
Puolustusvoimilla on hyvä näkemys siitä, millä alueella ja minkä suuruiset tuulivoimalat
tulevat todennäköisesti aiheuttamaan haittavaikutuksia Puolustusvoimien lakisääteisen
tehtävän toteuttamiselle.   Puolustusvoimat on tarkastellut saadun pyynnön mukaisesti
Kymenlaakson maakuntakaavaan 2040 suunniteltujen tuulivoima-alueiden vaikutuksia
puolustusvoimien lakisääteiselle toiminnalle. Kymenlaakson alue on Suomen
kokonaismaanpuolustuksen kannalta erittäin merkittävä alue, jossa Puolustus-voimien
toimintaedellytykset on turvattava kaikissa valmiustiloissa.

Jos esitetyille alueille toteutetaan nykyisin tyypillisiä 250-300m tai jopa 350m korkeita
teollisen suuruusluokan tuulivoimaloita tulevat ne erittäin suurella todennäköisyydellä
aiheuttamaan Puolustusvoiminen valvonta-järjestelmille merkittäviä haittavaikutuksia.
Jos tuulivoimaloista (tai muista vastaavista rakenteista) aiheutuvat haittavaikutukset
Puolustusvoimien laki-sääteiselle toiminnalle ovat merkittäviä, ei niiden toteuttamista
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voida hyväksyä. Puolustusvoimat on antanut vastaavan tyyppisessä kaavoitukseen
liittyvässä haittavaikutustapauksessa kielteisiä lausuntoja tuulivoimaloiden
kaavoituksesta ja rakentamisesta. Yhdessä tapauksessa tuulivoimatoimija on valittanut
Puolustusvoimien päätöksestä ja asia on ratkaistu Korkeimmassa Hallinto-oikeudessa
Puolustusvoimien eduksi (KHO:2015:138). 

Pääesikunta Operatiivinen osasto HELSINKI 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista
alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Valtioneuvoston päätöksessä valtakunnallisista
alueidenkäyttötavoitteista 14.12.2017 on mainittu seuraavasti:

”Otetaan huomioon yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden tarpeet, erityisesti
maanpuolustuksen ja rajavalvonnan tarpeet ja turvataan niille riittävät alueelli-set
kehittämisedellytykset ja toimintamahdollisuudet”.

”Suomen kokonaisturvallisuuden kannalta on keskeistä varmistaa yhteiskun-nan
toimintakyky ja edistää kansalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia. Alueidenkäytössä on
tarpeen varmistaa valtakunnan kokonaisturvallisuuden edellytykset, kuten
maanpuolustuksen, rajavalvonnan, pelastustoimen ja huoltovarmuuden tarpeet.
Puolustusvoimien toiminnoille on luonteenomaista se, että niiden vaikutukset ulottuvat
käytössä olevien alueiden ulkopuolelle. Toiminta-edellytysten turvaamiseksi
alueidenkäytössä onkin tarpeen kiinnittää erityistä huomiota niihin alueiden-käytön
rajoitteisiin, joita puolustusvoimien ja rajavalvonnan toiminnasta ja ke-hittämisestä
aiheutuu”.

Puolustusvoimien näkemyksen mukaan, esitettyjä tuulivoima-alueita ei tule sisällyttää
Kymenlaakson maakuntakaavaan 2040. Jos tuulivoima-alueet kuitenkin sisällytetään
maakuntakaavaan ja jokin tuulivoimatoimija päättää esittää alueille rakennettavaksi
tuulivoimaloita, edellytetään niiden haittavaikutusten selvittämistä pääsääntöisesti
Valtion Teknologiakeskuksella (VTT) tuulivoimatoimijan kustannuksella.
Yksityiskohtaisen tuulivoimaloiden haittavaikutus analyysin jälkeen Puolustusvoimat
tekee lopullisen päätöksen tuulivoimaloiden hyväksyttävyydestä. 

Puolustusministeriön lausunto Kymenlaakson maakuntakaava 2040
kaavaehdotuksesta 

Kymenlaakson liitto on pyytänyt puolustusministeriöltä lausuntoa maakuntakaava 2040
kaavaehdotuksesta. Liiton alueella sijaitsee useita valtakunnallisesti tärkeitä
puolustusvoimien käytössä olevia kohteita ja kaavaehdotukseen sisältyy
puolustusvoimien toimintaan merkittävästi vaikuttavia muita toimintoja kuten
luonnonsuojelu ja tuulivoima. Puolustusvoimat on osallistunut kaavan
valmisteluprosessiin.

Puolustusministeriö pitää tärkeänä, että puolustusvoimien tarpeet huomioidaan ja
toimintaedellytykset turvataan tulevassa maakuntakaavassa. Tätä edellyttää myös
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden maanpuolustusta koskevat kirjaukset.
Maakuntatasolla tehtävillä ratkaisuilla voi olla maanpuolustuksen ja sen järjestämisen
kannalta valtakunnallisia vaikutuksia ja merkittävyyttä.

Kaavaehdotusta koskevissa yksityiskohtaisissa lausunnoissa puolustusministeriö viittaa
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liitteenä oleviin Pääesikunnan lausuntoihin.  

Pääesikunta

Puolustusministeriö on 1. viiteasiakirjalla pyytänyt Pääesikunnalta lausuntoa
Kymenlaakson maakuntakaava 2040:n kaavaehdotuksesta.

Nyt lausuttavana olevassa Kymenlaakson maakuntakaava 2040 on
kokonaismaakuntakaava, joka sisältää kaikki maankäyttömuodot ja maa-kuntakaavan
osa-alueet.

Kaavan valmisteluvaiheessa Puolustusvoimien logistiikkalaitos on antanut lausunnot
mm. osallistumis- ja arviointisuunnitelmista sekä kaava-luonnoksesta. Lisäksi
Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen edustaja on osallistunut aloitusvaiheen
viranomaisneuvotteluun. Kaavan valmistelussa aiemmin esitetyt lausunnot on suurelta
osin otettu huomioon.

Lausuttavana olevassa Kymenlaakson maakuntakaava 2040:n kaava-ehdotuksessa
puolustusvoimien käytössä olevalle Vekaranjärven ka-sarmi- ja harjoitusalueelle, sen
lähiharjoitusalueen (EAH) Juurikonmaan länsireunalle, on merkitty luonnonsuojelualue
(SL).

Edellä mainittu luonnonsuojelualue on pääosiltaan tällä hetkellä puolus-tusvoimien
pysyvässä käytössä olevalla alueella. Tämä luonnonsuojelualueeksi merkitty alue
kuuluu Natura verkostoon (Hirvenpäänsuo SAC (FI0424003) ja on sisällytetty Natura
verkostoon nykyisenlaisena alueena valtioneuvoston päätöksellä (asetus 354/2015).
Aluetta koskevassa Natura 2000 tietolomakkeen kohdassa 4.2 Alueen luonne ja
merkitys on todettu, että aluetta käytetään puolus-tusvoimien harjoitus- ja
ampumatoimintaan sekä sotilaalliseen raken-tamiseen. Alueella on puolustusvoimien
toimintaan liittyviä rakenteita ja laitteita. Lisäksi tietolomakkeen kohdassa 5.3 Alueen
osoittaminen on todettu, että alueen suojelu ei rajoita puolustusvoimien toimintaa ja sen
kehittämistä.

Lisäksi puolustusvoimien käytössä olevilla Selänpää ja Anttilan – He-vosojankangas
lähiharjoitusalueilla (EAH) on Natura verkostoon kuulu-va alue (Selänpään-, Anttilan- ja
Hevosojankangas SAC (FI0424002)), joka koostuu neljästä erillisestä alueesta. Tämä
alue on sisällytetty Natura verkostoon nykyisenlaisena alueena valtioneuvoston
päätöksellä (asetus 354/2015). Aluetta koskevassa Natura 2000 tietolomakkeen
kohdassa 4.2 Alueen luonne ja merkitys on todettu, että aluetta käytetään
puolustusvoimien harjoitus- ja ampumatoimintaan se-kä sotilaalliseen rakentamiseen.
Alueella on puolustusvoimien toimin-taan liittyviä rakenteita ja laitteita. Lisäksi
tietolomakkeen kohdassa 5.3 Alueen osoittaminen on todettu, että alueen suojelu ei
rajoita puolus-tusvoimien toimintaa ja sen kehittämistä.

Puolustusvoimien Vekaranjärven kasarmi- ja harjoitusalueella olevia lähiharjoitusalueita
(Juurikonmaa, Anttilan-Hevosojankangas ja Selän-pää) koskevassa johtosäännössä
(HL277, 4.5.2015) ja Juurikonmaan osalta myös Pahkajärven ampuma-alueen
johtosäännössä (HL290, 20.5.2015) on kaikille edellä todetuille Natura-alueille asetettu
puolustusvoimien toimintaan liittyviä käyttörajoituksia.

Pahkajärven harjoitusaluekartassa (M4334X) Hirvenpäänsuo luonnonsuojelualue on
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merkitty merkintäselite kohdan alakohdassa kielto ja suojelualueet merkinnällä
suojelu,Natura-alue.

Selänpään alueen tukikohtakarttaan (M433X) Selänpään-, Anttilan- ja Hevosojankangas
Natura-alueet on merkitty merkintäselite kohdan alakohdassa kielto ja suojelualueet
merkinnällä Natura-alue.

Tuulivoimaan liittyen Pääesikunnan operatiivinen osasto on lausunut asiasta erillisellä
lausunnolla (AP20718) Kymen liitolle ja lähettänyt lausunnon tiedoksi
puolustusministeriöön, joten tähän lausuntoon ei ole sisällytetty kannanottoja
tuulivoimaan liittyen.

Pääesikunta lausuu asiasta (pl. tuulivoima, josta on lausuttu erikseen) seuraavaa.

Puolustusvoimat on huomioinut toiminnassaan edellä mainittujen alueiden
suojelunäkökohdat jo nykyisellään, niin hyvin kuin se on ollut puolustusvoimien
toiminnan kannalta mahdollista. Puolustusvoimien toimintaedellytykset ja niiden
kehittämismahdollisuudet tulee säilyttää Pahkajärven ampuma- ja harjoitusalueella sekä
Vekaranjärven kasar-mi- ja harjoitusalueella olevilla lähiharjoitusalueilla.

Pääesikunta esittää edellä mainittua Hirvenpäänsuon luonnonsuojelu-aluetta koskevaa
kaavamerkintää muutettavaksi siten, että puolustus-voimien käytössä oleva
suojelualueen osa merkitään EAH_sl merkin-nällä. EAH_sl merkintään esitetään
sisällytettäväksi seuraavan lainen kuvaus ja suunnittelumääräys:

Kuvaus: Merkinnällä osoitetaan puolustusvoimien käytössä oleva am-puma- ja
harjoitusalue, jolla on luonnonsuojelullinen merkitys. Alueelle on yleisön pääsy rajoitettu.

Suunnittelumääräys: Alue varataan puolustusvoimien käyttöön. Alueella on sallittua
puolustusvoimien harjoitus- ja koulutustoiminta sekä alueiden kehittäminen
puolustusvoimien tarpeita varten. Alueen käytössä on huomioitava
luonnonsuojelutarpeesta alueen käytölle aiheutu-vat rajoitteet.

Selänpää ja Anttilan – Hevosojankangas lähiharjoitusalueilla, jotka on merkitty
kaavakarttaehdotuksessa EAH merkinnällä, on tämän merkin-nän kanssa päällekkäinen
Natura-alueen (Selänpään-, Anttilan- ja He-vosojankangas SAC (FI0424002)) merkintä.
Pääesikunta esittää tähän Natura merkintään sisällytettäväksi kirjausta, jossa todetaan,
että alu-eella on sallittua puolustusvoimien harjoitus- ja koulutustoiminta sekä alueiden
kehittäminen puolustusvoimien tarpeita varten.

Vastine:
Tuulivoima

Maakuntakaavassa esitetyt tuulivoimaloiden alueet perustuvat Kymenlaakson
tuulivoimaselvitykseen 2010. Maakuntakaavaehdotuksessa esitetyt tuulivoimaloiden
alueet ovat yhtenevät ajantasaisen Energiamaakuntakaavan kanssa. Tuulivoimaloiden
alueiden kaavamerkintä on osa-alueiden erityisominaisuuksia ilmaiseva merkintä.
Ympäristöministeriön maakuntakaavamerkintöjä ohjaavan oppaan mukaan merkinnällä
osoitetaan vähintään seudullisesti merkittäviä osa-alueiden erityisominaisuuksia, joiden
säilyminen halutaan turvata. Alueella ei ole voimassa MRL 33 § mukainen
rakentamisrajoitus. Merkintä ei siis ole aluevarausmerkintä vaan osoittaa alueiden
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erityisominaisuutta, tässä tapauksessa soveltuvuutta tuulivoimatuotantoon.

Tuulivoima-alueiden kaavamerkintään liittyy suunnittelumääräys:
"Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on a) selvitettävä tuulivoimaloiden vaikutukset
ilmavalvontatutkiin ja puolustusvoimien radioyhteyksiin ja otettava huomioon
puolustusvoimien toiminnasta aiheutuvat rajoitteet sekä pyydettävä puolustusvoimien
lausunto" Suunnittelumääräyksellä turvataan puolustusvoimien toiminta
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti. Näin ollen ei ole perusteltua
poistaa tuulivoimaloiden alueita maakuntakaavasta. Alueet ovat ominaisuuksiltaan
tuulivoimatuotantoon soveltuvia ja niiden osoittamisella vastataan mm.
maakuntaohjelmassa esitettyihin kestävän energiatuotannon ja hiilineutraaliuden
saavuttamisen tavoitteisiin.

Kymenlaakson liitto katsoo, että puolustusvoimilla on vahva asema tuulivoimaloiden
rakentamisen hyväksyttävyyden toteamisessa hankekohtaisesti, kuten maakuntakaavan
suunnittelumääräyksellä on määrätty. Maakuntakaavalla luodaan edellytyksiä
uusiutuvan energian tavoitteiden saavuttamiseksi. Maakuntakaavan tavoitevuosi on
2040 ja näin ollen on perusteltua osoittaa myös mahdollisia tulevaisuuden kestävien
energiamuotojen tuotantopotentiaaleja maakuntakaavassa, vaikka nykytilanteessa ei
esimerkiksi tuulivoimarakentaminen olisikaan mahdollista.

Luonnonsuojelu- ja Natura-alueet

Hirvenpääsuon luonnonsuojelualue on soidensuojeluohjelman mukainen alue ja MRL:n
28 §:n mukaisesti luonnonsuojelulain (1096/1996) 7 ja 77 §:ssä tarkoitettujen
luonnonsuojeluohjelmien ja -päätösten tulee olla ohjeena kaavaa laadittaessa, joka
ympäristöministeriön ohjeiden mukaan tarkoittaa näiden mukaisten alueiden ja
kohteiden esittämistä maakuntakaavassa kaavan esitystarkkuuden mukaisella tavalla.
Kymenlaakson maakuntakaavassa 2040 luonnonsuojelualueina (SL) osoitetaan kaikki
luonnonsuojelulain mukaiset luonnonsuojeluohjelma-alueet, luonnonsuojelulailla
toteutettavat Natura 2000-verkostoon kuuluvat alueet sekä kansallispuistot. Lisäksi
osoitetaan vähintään kahden hehtaarin kokoiset yksityismaiden pysyvästi rauhoitetut
luonnonsuojelualueet ja Metsähallituksen suojeluun varaamat alueet. Alueiden
osoittaminen luonnonsuojelualueina ei vaaranna puolustusvoimien nykyisenkaltaista
toimintaa alueella, sillä kuten pääesikunta lausunnossaan toteaa, puolustusvoimien
toiminta alueella otetaan jo nyt huomioon Natura-alueita koskevissa tietolomakkeissa ja
puolustusvoimat huomioivat alueen luonnonsuojelulliset tarpeet jo nyt omassa aluetta
koskevassa johtosäännössään. Kymenlaakson liitto toteaa, että Hirvenpäänsuon
nykyisenlainen maakuntakaavamerkintä ei heikennä puolustusvoimien
toimintaedellytyksiä ja niiden kehittämismahdollisuuksia alueella, eikä näe tarpeelliseksi
esittää aluetta erillisellä pääesikunnan esittämällä merkinnällä.

Natura verkostoon kuuluva tai ehdotettu alue -merkintä on osa-alueiden
erityisominaisuuksia ilmaiseva merkintä. Selänpään-, Anttilan- ja Hevosojankangas
Natura verkostoon kuuluvan alueen tietolomakkeessa, kuten pääesikunta
lausunnossaan myös tuo ilmi, on puolustusvoimien toimintaedellytykset ja niiden
kehittämismahdollisuudet huomioitu kattavasti. Puolustusvoimien alueet on kyseisellä
alueella merkitty aluevarausmerkinnällä. Näin ollen Kymenlaakson liitto ei näe tarpeen
lisätä merkinnän kuvaukseen kirjausta puolustusvoimien toiminnasta alueella.
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Esitys Hallitus:
Ei muutoksia kaavaan.

1 Lausunto Sisäministeriö KL/722/1004000E/20
19

Sisäministeriö ilmoittaa, ettei sillä ole lausuttavaa otsikon asiaan.

Vastine:
Merkitään tiedoksi.

Esitys Hallitus:
Merkitään tiedoksi.

1 Lausunto Ympäristöministeriö KL/709/1004000E/20
19

Ympäristöministeriö lausuu kaavaehdotuksesta erityisesti valtakunnallisten
alueidenkäyttötavoitteiden ja muiden ympäristöministeriön toimialaa koskevien
merkitykseltään valtakunnallisten asioiden sekä keskeisten maankäyttö- ja rakennuslain
mukaisten maakuntakaavan sisältövaatimusten kannalta.

Alue- ja yhdyskuntarakenne

Taajamatoimintojen sekä keskustatoimintojen alueiden rajauksia on kaavaehdotuksessa
tarkistettu ja muutettu Suomen ympäristökeskuksen yhdyskuntarakenteen
seurantajärjestelmän ja Urban Zone –hankkeen aineistojen perusteella.
Taajamatoimintojen alueiden mitoitukset perustuvat Kymenlaakson väestö- ja
työpaikkasuunnitteeseen 2040 sekä Kymenlaakson yhdyskunta- ja taajamarakenteen
vaihtoehdot –selvitykseen. Kaavaehdotuksessa on esitetty Kouvolassa, Kotkassa ja
Haminassa uudella kaavamerkinnällä kehitettävät ja tiivistettävät kaupunkialueet.
Merkintään liittyy suunnittelumääräys, jonka mukaan kehitettävillä ja tiivistettävillä
alueilla tulee yhdyskuntarakennetta tiivistää niin, että elinkeinotoiminnan, asutuksen,
kaupan ja muiden palveluiden sekä joukko- ja kevyen liikenteen
kehittämismahdollisuuksia edistetään. Yhdyskuntarakennetta kehittämällä tulee luoda
rakenteellisia ja toiminnallisia kokonaisuuksia kaupunkialueen osakeskusten välille.
Alueen vetovoimaisuutta tulee parantaa kokonaisvaltaisella kaupunkisuunnittelulla
alueen ominaispiirteet huomioiden. Uutena merkintänä osoitetaan lisäksi
taajamatoimintojen reservialue Kotkaan ja Kouvolaan. Aiemmin vahvistetuissa
kaavoissa käytössä ollut kaupunkikehittämisen kohdealue –merkintä poistuu.
Ympäristöministeriö pitää esitettyjä muutoksia perusteltuina.

Vähittäiskaupan suuryksiköt

Kaavaehdotuksessa on tarkistettu vähittäiskauppaa koskevat kaavamääräykset
vastaamaan voimassa olevaa maankäyttö- ja rakennuslakia. Ehdotuksessa ei enää
osoiteta keskustatoimintojen alueille vähittäiskaupan enimmäismitoituksia.

11 / 154



Merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksiköiden alarajoja nostetaan
muuttuneen lainsäädännön mukaiseksi eli olemaan vähintään 4000 k-m2.
Vähittäiskaupan myymäläkeskittymä –merkinnällä (kmk) korvataan voimassa olevan
maakuntakaavan tilaa vaativan kaupan keskittymä –merkintä (kmt). Vähittäis- ja
rajakaupan kehittämisen kohdealue –merkinnän (kma_r) suunnittelumääräystä
esitetään täydennettävän mahdollisuudella ylittää määräyksessä oleva kerrosala 50
%:lla tietyin edellytyksin. Suunnittelumääräyksen mukaan vähittäiskaupan
myymälätilojen yhteenlaskettu kerrosala saa olla kma_r –alueella enintään 100 000 k-
m2. Jos alue on noin 80 % toteutunut (80 000 k-m2) ja selvityksiin perustuen voidaan
osoittaa tulevan kaupan lisätarve, niin kerrosala voidaan ylittää korkeintaan 50 % (50
000 k-m2).

Maankäyttö- ja rakennuslain vähittäiskauppaa koskevien erityisten sisältövaatimusten
mukaan osoitettaessa vähittäiskaupan suuryksiköitä keskusta-alueiden ulkopuolelle, on
katsottava muun muassa, että suunnitellulla maankäytöllä ei ole merkittäviä haitallisia
vaikutuksia keskusta-alueiden kaupallisiin palveluihin ja niiden kehittämiseen.
Ympäristöministeriö toteaa, että maakuntakaavoituksessa voi olla tilanteita, joissa
vähittäiskauppaa koskevien sisältövaatimusten täyttymiseksi on tarpeen edelleen
käyttää kaupan laatua koskevia määräyksiä. Kaavaehdotuksen jatkovalmistelussa on
varmistettava, että maakuntakaava täyttää vähittäiskaupan suuryksiköitä koskevat
maankäyttö- ja rakennuslain 71 b §:n mukaiset sisältövaatimukset. Tämä on
huomioitava erityisesti vähittäiskaupan myymäläkeskittymien (kmk) sekä vähittäis- ja
rajakaupan kehittämisen kohdealueen (kma_r) osalta, joille ehdotuksessa esitetyn
muutoksen myötä maakuntakaava mahdollistaisi myös keskustahakuista
erikoistavarankauppaa paljon tilaa vaativan kaupan ohella. Rajakaupan kehittämisen
kohdealueelle (kma_r) se mahdollistaisi myös lisää merkitykseltään seudullista
päivittäistavarakauppaa. Ympäristöministeriö katsoo, että vähittäis- ja rajakaupan
kehittämisen kohdealueen (kma_r) suunnittelumääräyksen mahdollistama 150 000 k-
m2:n kerrosala tulee huomioida alueen enimmäismitoituksena ja sen vaikutukset tulee
arvioida ja ottaa huomioon jo tässä maakuntakaavassa, jotta voidaan varmistua siitä,
että kaava täyttää sille maankäyttö- ja rakennuslaissa asetetut sisältövaatimukset.

Kaavakartalle on myös syytä lisätä kehittämisen kohdealueen tunnus kma sekä
vähittäiskaupan ja rajakaupan kehittämisen kohdealueen tunnus kma_r, koska näitä
koskevat erisisältöiset suunnittelumääräykset.

Liikenne

Kymenlaakson maakuntakaavaehdotuksessa on varauduttu ns. Itärataan Koskenkylä-
Kouvola –linjausta koskevalla kahdella keskenään vaihtoehtoisella ohjeellisella
merkinnällä. Lisäksi Itäradan ns. rantaratalinjaus on merkitty
maakuntakaavaehdotukseen ohjeellisena linjauksena Kotkaan ja Haminaan asti ja sen
jälkeen yhteystarpeina Luumäen ja Vaalimaan suuntiin.Ratahallintokeskus selvitti
liikenne- ja viestintäministeriön toimeksiannosta yhteistyössä maakuntien liittojen ja
kuntien kanssa Helsingistä Pietariin suuntautuvan ratayhteyden mahdollisia linjauksia
vuonna 2008. Selvityksen perusteella liikenne ja viestintäministeriö totesi, että
ratayhteyttä kehitetään ensisijaisesti nykyiseen Lahden ja Kouvolan kautta kulkevaan
rataan perustuen. Tämän lisäksi kaavoituksessa voidaan varautua Helsingistä Porvoon
kautta Luumäelle kulkevaan uuteen ratalinjaukseen. Kouvolan ja Vaalimaan linjauksiin
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varautumiselle liikenne- ja viestintäministeriö ei nähnyt tarvetta. Tämän jälkeen
Helsingistä Itään suuntautuvaa ratayhteyttä ja ns. Lentorataa on selvitetty muun muassa
Uudenmaan maakuntakaavoitusta varten 2010-luvun alkuvuosina. Väylävirasto on
tehnyt vuosina 2018-19 tarkastelun Itä-Suomeen suuntautuvien rata-yhteyksien
kehittämisestä em. selvitysten ajantasaistamiseksi. Tarkastelussa olivat mukana
Luumäen ja Kouvolan vaihtoehdot sekä Lahti-Heinola-Mikkeli ratalinjaus.

Ympäristöministeriö katsoo, että montaa maakuntaa koskevana kysymyksenä
Helsingistä itään suuntautuvan ratayhteyden kehittämisestä tarvitaan pitkän aikavälin
valtakunnallinen linjaus lähtökohdaksi tulevalle maakuntakaavoitukselle. Eri vaihtoehtoja
ja niiden vaikutuksia on vertailtava yhtenäisin perustein, mukaan lukien olemassa
olevan rataverkon kehittämiseen perustuva vaihtoehto.

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet edellyttävät, että liikenneyhteyksiä kehitetään
ensisijaisesti olemassa oleviin liikenneyhteyksiin ja verkostoihin perustuen. Jos
liikennejärjestelmää koskevien tavoitteiden täyttämiseksi on tarpeen varautua
pidemmällä aikavälillä uuteen ratalinjaukseen, tulee tämä varautuminen tehdä,
ratalinjauksen suhde alueidenkäyttöön selvittää ja ratalinjauksen vaikutukset arvioida
maakuntakaavoituksessa. Itäradan tapauksessa kyse on montaa maakuntaa
koskevasta kysymyksestä ja aluevarauksen tekeminen edellyttää maakuntarajat
ylittävää suunnitteluyhteistyötä.

Ympäristöministeriö toteaa, että kaavojen aluevaraukset tehdään toteutettaviksi, ainakin
pitkällä aikavälillä. Kaavan vaikutuksia arvioidaan siihen sisältyvien aluevarausten ja
merkintöjen toteutumisen kautta. Tästä näkökulmasta Kymenlaakson maakuntakaavan
ehdotuksessa valittu ratkaisu, jossa Itäradalle esitetään useita eri vaihtoehtoja
ohjeellisin linjausmerkinnöin tai yhteystarpeina vaihtoehdosta riippuen, on ongelmallinen
maankäyttö- ja rakennuslain 28 §:n ympäristön ja talouden kannalta kestäviä liikenteen
järjestelyjä koskevan sisältövaatimuksen näkökulmasta. Itärataa koskevan monen
maakunnan alueelle ulottuvan valtakunnallisen linjauksen tarve huomioon ottaen
ympäristöministeriö pitää perusteltuna, että Kymenlaakson maakuntakaavassa
esitetään Itäradan vaihtoehdot tässä vaiheessa yhteystarvemerkinnöin. Poikkeuksena
tästä voidaan pitää rantaratalinjausta Helsingistä Kotkaan, johon on varauduttu jo
aiemmissa kaavoissa.

Ympäristöministeriö toteaa lisäksi, että kaavaselostuksessa Itärata-kysymystä on
käsitelty suppeasti ja epätäsmällisesti. Selostusta on tarpeen tarkentaa
suunnitteluratkaisun kuvaamisen ja sen perustelujen osalta ottaen huomioon muun
muassa, että rantaratalinjaus ylittää Kymijoen Natura 2000 –alueen useammassa
kohtaa. Maakuntakaava on luonnonsuojelulain 65 §:n tarkoittaman suunnitelma, jolloin
maakuntakaavaa hyväksyttäessä tulee ottaa huomioon, ettei kaavan toteuttaminen
merkittävästi heikennä niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty
Natura 2000 –verkostoon.

Pyhtään lentopaikka

Kaavaehdotuksessa Pyhtäälle on osoitettu lentoliikenteen alue kohdemerkinnällä (LL).
Merkinnän kuvauksen mukaan merkinnällä osoitetaan lentotoiminnoille varattu alue.
Alueella on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.
Merkintään liittyvän suunnittelumääräyksen mukaan alue varataan yleisilmailukentäksi.
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Lentoliikenteen alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja käytön
toteuttamisessa tulee ehkäistä merkittävät ympäristöhaitat teknisin ja toiminnallisin
ratkaisuin.

Lentoliikenteen alueen kohdemerkinnän ympärille on kaavaehdotuksessa osoitettu
selvitysalue  (se). Merkinnän kuvauksen mukaan merkinnällä osoitetaan Pyhtään
lentopaikan ympäristö. Alueen maankäyttöä ei ole voitu ratkaista maakuntakaavan
laadinnan yhteydessä, mutta merkittävyytensä vuoksi sen osoittaminen
maakuntakaavassa katsotaan tarpeelliseksi alueeseen kohdistuvien intressien vuoksi.
Alueen maankäytön ratkaiseminen edellyttää lisäselvityksiä ja jatkosuunnittelua.

Selvitysalueen suunnittelumääräyksen mukaan alueen suunnittelun ja toteutuksen tulee
tukea Pyhtään lentopaikan toimintoja. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee
toimintojen sijoittumisen ohjauksella ja rakentamisen mitoituksen määrittelyllä turvata
alueen maisema- ja luontoarvot sekä huolehtia alueen saavutettavuudesta ja
kytkeytymisestä Pyhtään kirkonkylän yhdyskuntarakenteeseen.

Pyhtään lentopaikalle myönnettyyn ilmailulain mukaisen lentopaikan rakentamislupaan
liittyvien asiakirjojen mukaan alueelle on tarkoitus tulla monipuolista kaupallistaja ei-
kaupallista yleisilmailua. Lentopaikan vaikutusalueella E18-moottoriliikennetien
läheisyydessä sijaitsee Pyhtään kirkonkylän taajama, valtakunnallisesti merkittävä
maisema-alue, pohjavesialue sekä Kymijoen Natura 2000 –alue, joihin kohdistuvien
vaikutusten selvittäminen ja huomioon ottaminen on siirretty ratkaistavaksi
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Ympäristöministeriö toteaa, että
maakuntakaavan mahdollistaman maankäytön vaikutukset ja niiden huomioon
ottaminen tulee ratkaista jo maakuntakaavoituksen yhteydessä niin, että voidaan
varmistua maankäyttö- ja rakennuslain maakuntakaavalle asetettujen
sisältövaatimusten täyttymisestä. Kaavaehdotuksen vaikutusten arviointia tuleekin
täydentää Pyhtään lentoliikenteen alueen osalta, ja sen perusteella mahdollisesti antaa
suunnittelumääräyksiä, jotka turvaavat lähialueen arvojen huomioon ottamisen.

Tuulivoima

Kaavaehdotuksessa on esitetty maakunnallisesti merkittävät tuulivoimaloiden alueet
osa-alueen erityisominaisuutta ilmaisevalla merkinnällä tv. Merkintään liittyy
suunnittelumääräys, jonka mukaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on a)
selvitettävä tuulivoimaloiden vaikutukset ilmavalvontatutkiin ja Puolustusvoimien
radioyhteyksiin ja otettava huomioon Puolustusvoimien toiminnasta aiheutuvat rajoitteet
sekä pyydettävä Puolustusvoimien lausunto, b) selvitettävä vaikutukset
liikenneturvallisuuteen sekä pyrittävä estämään tuulivoimaloiden kielteisten vaikutusten
synnyttäminen kohdekuvauksissa esitettyihin alueiden erityisominaisuuksiin.

Kaavaehdotuksessa on esitetty voimassa olevien kaavojen mukaiset tuulivoimaloiden
alueet lukuun ottamatta kahta tv-aluetta, joiden osoittamiselle kaavassa ei ole enää
perusteita. Suunnitteluratkaisun perustelujen mukaan maakuntakaavassa osoitetaan
vähintään viiden tuulivoimalan rakentamisen mahdollistavat alueet.

Kaavaehdotukseen sisältyy tv-alueisiin liittyvän suunnittelumääräyksen lisäksi
tuulivoimaa koskevia koko kaava-aluetta koskevia yleismääräyksiä. Niiden mukaan
tuulivoimaa suunniteltaessa tulee voimalat sijoittaa ensisijaisesti muualle kuin
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maakuntakaavassa osoitetuille taajamatoimintojen alueille, virkistysalueille tai
kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeille alueille. Tuulivoimaloita
suunniteltaessa on erityisesti selvitettävä asumisen, työnteon ja virkistyksen alueisiin
sekä kulttuuriympäristöön, maisemaan ja luontoarvoihin kohdistuvat vaikutukset.
Suunniteltaessa tuulivoimaloiden sijoittamista taajamatoimintojen läheisyyteen, tulee
selvittää tuulivoimatuotannon vaikutukset alueen maankäytön kehittämisvaihtoehtoihin.
Tuulivoimalat tulee sijoittaa keskitetysti.

Näiden jo vahvistettuun kaavaan sisältyneiden yleismääräysten lisäksi
kaavaehdotukseen on lisätty yleismääräys, jonka mukaan tuulivoimaa suunniteltaessa
on turvattava Puolustusvoimien toimintaedellytykset ottamalla huomioon
Puolustusvoimien toiminnasta, kuten tutkajärjestelmien ja radioyhteyksien
turvaamisesta aiheutuvat rajoitteet. Yli 50 metriä kokonaiskorkeudeltaan olevista
tuulivoimaloista tulee aina pyytää erillinen lausunto Puolustusvoimilta.

Ympäristöministeriö kiinnittää huomiota siihen, että maakuntakaavan oikeusvaikutusten
mukaan maakuntakaava ohjaa maakunnallisten ja seudullisten tuulivoimaloiden
yksityiskohtaisempaa suunnittelua. Maakuntakaavalla ei sitä vastoin voida ohjata
paikallisten tuulivoimaloiden sijaintia tai menettelyjä kuten lausunnon pyytämistä kaikista
kokonaiskorkeudeltaan yli 50 metriä olevista tuulivoimaloista. Kaavaehdotuksen
jatkovalmistelussa tämä tulee ottaa huomioon.

Kulttuuriympäristö ja maisema

Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeät alueet on osoitettu
kaavakartalla vihreällä viivamerkinnällä ja ma-kirjainyhdistelmällä. Valtakunnallisesti
arvokkaat ja merkittävät alueet erottuvat kartalla maakunnallisesti arvokkaista ja
merkittävistä alueista viivamerkinnässä olevasta reunaviivasta. Lisäksi
kirjainyhdistelmään ma liitetyllä indeksillä on ilmaistu tähän kuuluva tarkenne: ma/v -
valtakunnallisesti tärkeä, ma/e – valtakunnallisesti tärkeäksi esitetty, ma/m –
maakunnallisesti tärkeä. Ympäristöministeriö katsoo, että menettely on sinänsä riittävä.
Valtakunnallisesti arvokkaiden ja merkittävien alueiden rajaukset ympäristöministeriö
kehottaa vielä tarkistamaan niin, että ne ovat yhtenevät ympäristöhallinnon ja
Museoviraston paikkatietoaineistojen kanssa muun muassa Karhulan valtakunnallisen
teollisuusympäristön osalta.

Kuntien kaavoitusta ja muuta eri viranomaisten alueiden käyttöä koskevaa suunnittelua
ohjaava suunnittelumääräys on sama sekä valtakunnallisesti että maakunnallisesti
kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeillä alueilla. Maankäyttö- ja
rakennuslain mukaiset valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet koskevat kuitenkin vain
valtakunnallisten inventointien  (RKY 2009 ja valtakunnallisesti arvokkaat maisema-
alueet VN 1995) mukaisia kohteita ja alueita. Tämä on syytä tuoda selkeämmin esille
kaavaselostuksessa ja suunnitteluratkaisujen perusteluasiakirjassa.

Maakuntakaavaehdotuksessa ei ole osoitettu kansallisen kaupunkipuiston alueella
sijaitsevia kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti
tärkeitä alueita tai kohteita. Ympäristöministeriö toteaa, kansallisen kaupunkipuiston
alueella sijaitsevat valtakunnallisten inventointien kohteet ja alueet tulee sisällyttää
maakuntakaavaan joko osoittamalla ne maakuntakaavakartalla tai kaavan liitekartalla,
johon on viittaus kaavamääräyksessä. Kaavaselostusta ja suunnitteluratkaisujen
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perusteluja tulee myös korjata tämän mukaisesti.

Kaavaehdotukseen sisältyvien uusien tai kehitettävien väylien jatkosuunnittelussa on
huolehdittava, että valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen
arvot ja valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden arvot turvataan. Tällaisia ovat
esimerkiksi Elimäen kartanot ja viljelymaisemat –niminen RKY-alue ja sen sivuitse ja
osin myös läpi kulkeva kehitettävä tie. Vastaavia paikkoja on myös eri maisema-alueilla.
Kaavaehdotuksen kyseisiin väylämerkintöihin ei sisälly kulttuuriympäristön huomioivaa
suunnittelumääräystä, eikä kaavassa ole myöskään yleismääräystä, joka velvoittaisi
huomioimaan kulttuuriympäristön arvot. Ympäristöministeriö katsoo, että
kaavaehdotukseen sisältyvien uusien ja kehittävien väylien merkintään tulee lisätä
suunnittelumääräys, joka velvoittaa huomioimaan valtakunnallisten kulttuuriympäristöjen
ja maisema-alueiden arvot.

Luonnonarvot

Kaavaehdotuksessa on osoitettu suojelualueina (S) kaikki soidensuojelun
täydennysehdotuksen  (SSTE 2015) mukaiset valtakunnallisesti arvokkaat suokohteet
lukuun ottamatta valtion omistuksessa olevaa Kauriosuota, joka on osoitettu
luonnonsuojelualueena (SL). Luonnonsuojelualueisiin (SL) liittyy suunnittelumääräys,
jonka mukaan luonnonsuojelualueiksi osoitetuille alueille tai kohteille ei saa suorittaa
toimenpiteitä, jotka vaarantavat tai heikentävät niitä luonto- tai ympäristöarvoja, joiden
perusteella alueesta on muodostettu luonnonsuojelualue tai tavoitteena on perustaa
sellainen. Ympäristöministeriö katsoo, että suojelumääräys suunnittelumääräyksen
sijaan vastaisi paremmin määräyksen sisältöä ja selkeyttäisi määräyksen tulkintaa.
Ympäristöministeriöllä ei ole muuta huomautettavaa valtakunnallisesti arvokkaiden
suokohteiden osoittamisesta kaavaehdotuksessa.

Vedenalainen luonto on huomioitu kaavaehdotuksessa osoittamalla kolme vedenalaisen
luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeää aluetta (luo_v). Merkintään liittyy
suunnittelumääräys, jonka mukaan alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on
otettava huomioon merellisten elinympäristöjen luonnon monimuotoisuuden
ominaispiirteiden vaaliminen. Alueella ei saa suunnitella toimenpiteitä, jotka
merkittävästi heikentävät riuttojen tai muiden arvokkaiden merellisten elinympäristöjen
arvoja. Kaavaehdotuksessa on osoitettu maalla sijaitsevien arvokkaiden harjualueiden
tai muiden geologisten muodostumien (ge) lisäksi kolme arvokasta vedenalaista
geologista muodostumaa (ge_v). Merialueelle on kaavassa näiden lisäksi osoitettu
useita muita merkintöjä määräyksineen. Maakuntakaavan laadinnassa on näin ollen
kiinnitetty erityistä huomiota merialueiden suunnitteluun, mitä ympäristöministeriö pitää
myönteisenä ottaen huomioon kasvava kiinnostus merialueiden käyttöön.

Digitaalinen maakuntakaava

Digitaalisen maakuntakaavan laadinnassa on hyödynnetty maakuntien liitojen
yhteistyössä kehittämää tietomallia (HAME-tietomalli). Tietomalli harmonisoi
maakuntakaavojen sisältämän tiedon rakennetta. Ympäristöministeriö pitää tärkeänä,
että maakuntakaavojen laadinnassa otetaan Kymenlaakson liiton tapaan käyttöön
yhteinen tietomalli, joka parantaa maakuntakaava-aineistojen käytettävyyttä ja edistää
niiden yhteentoimivuutta.
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Lopuksi

Ympäristöministeriö katsoo, että edellä esitetyt näkökohdat tulee ottaa huomioon
Kymenlaakson maakuntakaavaa 2040 koskevan ehdotuksen viimeistelyssä siten, että
kaavaratkaisu täyttää maakuntakaavalle maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyt
sisältövaatimukset valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja muiden
ympäristöministeriön toimialaan liittyvien merkitykseltään valtakunnallisten asioiden
näkökulmasta.

Vastine:
Alue- ja yhdyskuntarakenne

Merkitään tiedoksi.

Vähittäiskaupan suuryksiköt

Vähittäiskaupan myymäläkeskittymien (kmk) suunnittelumääräyksessä on huomioitu
alueelle sijoittuva kaupan laatu. Suunnittelumääräyksen mukaan: “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 sellaisia seudullisesti merkittäviä kaupan
suuryksiköitä, joilla ei ole merkitystä päivittäiseen palvelujen saavutettavuuteen. Alueelle
ei saa sijoittaa seudullisesti merkittäviä päivittäistavarakaupan suuryksiköitä.” 
Kymenlaakson liitto katsoo, että suunnittelumääräys täyttää MRL 71 b §:n mukaiset
sisältövaatimukset.

Vaalimaalle sijoittuva vähittäis- ja rajakaupan kehittämisen kohdealue (kma_r) on
Suomen mittakaavassa erityinen kohde ja rajakaupan ominaispiirteet ovat hyvin
poikkeuksellisia muusta kaupasta. On perusteltua huomioida Vaalimaan ehdollinen 50
000 k-m2 mukaan alueen enimmäismitoitukseen siten, että enimmäismitoitus on 150
000 k-m2 huomioiden alueen toteutumisen vaiheistus. Täydennetään vaikutusten
arviointia tältä osin lausunnon mukaisesti.  

Kaavakartalle lisätään tunnukset kma sekä kma_r.

Liikenne

Maakuntakaavaehdotuksessa esitetään Helsingistä itään suuntautuvien ratojen osalta
useita eri vaihtoehtoja ohjeellisin linjausmerkinnöin tai yhteystarpeina yhteysvälistä
riippuen. Kymenlaakson liitto katsoo, että eri vaihtoehtojen esittäminen
maakuntakaavaehdotuksessa on perusteltua ja tarkoituksenmukaista.
Maakuntakaavassa tulee varautua pitkän aikavälin kehittämistarpeisiin siten, että niiden
toteutumiselle luodaan alueidenkäytöllisiä edellytyksiä.

Maakuntakaavan raideliikenteen suunnitteluratkaisujen pohjana on käytetty itään
suuntautuvien ratalinjauksien selvityksiä: HEPI-selvitys (Ratahallintokeskus 2008), Itä-
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Suomeen suuntautuvien ratalinjauksien tarkastelu (Väylävirasto 2019), Koskenkylä-
Koria -ratakäytäväselvitys (Kymenlaakson liitto 2019) ja Haminasta itään -
ratakäytäväselvitys ja Porvoo-Kotka yhteysvälin ajantasaisuusselvitys (Kymenlaakson
liitto 2019). Raideliikenteen tulevaisuuden kehittämiseksi laadittiin kolme eri vaihtoehtoa
yhteysväleille Kouvola-Koskenkylä ja Hamina-Luumäki. Kaikki esillä olleet vaihtoehdot
mahdollistavat uuden ratalinjauksen jatkosuunnittelun. Kymenlaakson maakuntahallitus
päätti 7.10.2019 raideliikenteen suunnitteluratkaisuista esitettyjen vaihtoehtojen pohjalta
ja päätöksenteon tukena oli saatavilla riittävä tietopohja. Kaavaratkaisulla on pyritty
hyvin erilaisten niin ylimaakunnallisten kuin maakunnallisten tavoitteiden
yhteensovittamiseen. Päätöksenteon yhteydessä on otettu huomioon valtakunnalliset
tavoitteet sovittaen ne yhteen alueiden käyttöön liittyvien maakunnallisten ja paikallisten
tavoitteiden kanssa (MRL 25 §).  Maakunnalla on oikeus osoittaa maakuntakaavalla
oma tavoitteensa rataverkon kehittämiseksi, vaikka laajalti vaikuttavien edistämis-,
suunnittelu- ja toteutuspäätösten teko ei ole mahdollista yhden maakunnan päätöksillä,
vaan laajemmalla valmistelulla. Maakuntahallitus ja -valtuusto päättää maakunnan
kehittämisen strategisista linjauksista ja luo maakunnan tahtotilan.
Maakuntakaavaratkaisu noudattaa maakuntahallituksen kokouksessa 7.10.2019
sovittuja ratkaisuja raideliikenteen osalta.   

Kymenlaakso on erityisasemassa Pietarin metropolialueen ja pääkaupunkiseudun
välissä. Tämän lisäksi Kymenlaakso toimii porttina pääkaupunkiseudun ja itäisten
maakuntien välillä niin logistiikan kuin henkilöliikenteen kannalta. Kymenlaaksolla on
myös tärkeä rooli EU:n TEN-T verkon keskeisenä kansainvälisenä logistiikkasolmuna.
Nämä seikat korostavat maakunnan tärkeää roolia liikkumisen välittäjänä useisiin
ilmansuuntiin.  Kokonaisuudessa on huomioitava myös tavarajunille erittäin ruuhkainen
Kouvola-Kotka+Hamina -yhteysväli. Väli on jo nyt koko Suomen vilkkain tavaraliikenteen
rataosuus.

Maankäytön suunnittelussa tulee huomioida Kymenlaakson asema rajamaakuntana.
Pietarin alueella ja sen lähiympäristössä asuu noin 7 miljoonaa ihmistä. Helsingin
seudulla asuu noin 1,5 miljoona ihmistä. Liikennetarpeet ja -volyymit voivat metropolien
vaikutuspiirissa kasvaa räjähdysmäisesti esim. viisumivapauden seurauksena.
Erikoisasemasta johtuen on perusteltu varautua siihen, että uusia raideyhteyksiä tulee
tarpeelliseksi sekä Pietarin että Itä-Suomen suuntaan.  

Maakunnan suunnittelussa ja muussa alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään
niiden toteuttamista (MRL 24 §). Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT)
mukaan tulee edistää valtakunnallisen liikennejärjestelmän toimivuutta ja
taloudellisuutta kehittämällä ensisijaisesti olemassa olevia liikenneyhteyksiä ja
verkostoja sekä varmistamalla edellytykset eri liikennemuotojen ja -palvelujen
yhteiskäyttöön perustuville matka- ja kuljetusketjuille sekä tavara ja henkilöliikenteen
solmukohtien toimivuudelle. Alueidenkäyttötavoitteissa todetaan kuitenkin myös, että
kansainvälisesti ja valtakunnallisesti merkittävien liikenne- ja viestintäyhteyksien
jatkuvuus ja kehittämismahdollisuudet sekä kansainvälisesti ja valtakunnallisesti
merkittävien satamien, lentoasemien ja rajanylityspaikkojen kehittämismahdollisuudet
tulee turvata. Kymenlaakso on logistiikka- ja rajamaakunta. Alueella sijaitsee mm.
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Suomen merkittävin yleissatama ja Kaakkois-Suomessa sijaitsevat vilkkaimmat
rajanylityspaikat. Raideyhteydet ovat maan sisäisen liikennejärjestelmän osalta
elintärkeitä. Venäjään ja Aasiaan suuntaan yhteyksillä on kansainvälistä merkitystä.
Maakuntakaavaratkaisulla turvataan täältä osin kansainvälisesti ja valtakunnallisesti
merkittävien liikenne- ja viestintäyhteyksien jatkuvuus ja kehittämismahdollisuudet
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti luomalla alueidenkäytöllisiä
kehittämisedellytyksiä.  Uusia yhteyksiä, palveluja ja teknologiaa tulee VAT:ien mukaan
kehittää liikenteellisten tarpeiden mukaisesti. Uusilla yhteyksillä on keskeinen merkitys
vähähiilisyyden edistämisessä.   

Maakuntakaavan tavoitevuosi on 2040, mutta tavoitteena on oltava mahdollistaa ja
varautua sitäkin myöhemmin toteutettaviin raidehankkeisiin pitämällä maastokäytävät
auki. Väylävirasto on päivittänyt vuonna 2019 valtakunnallisen näkemyksen siitä, miten
maankäytössä on tarve varautua mm. uusiin ratayhteyksiin. Kymenlaaksoa koskien
maakuntakaavoissa on varauduttava  Itärataan ja rannikkoa pitkin itään kulkevaan
rataan. Mikäli kehittämiseen ei varauduta, voi tarvittavien ratahankkeiden toteuttaminen
osoittautua myöhemmin hyvin vaikeaksi, merkittävän kalliiksi tai jopa mahdottomaksi.
Maakuntakaavassa turvataan valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti
kansainvälisesti ja valtakunnallisesti merkittävien liikenneyhteyksien jatkuvuus ja
kehittämismahdollisuudet. Raideliikenteen suunnitteluratkaisut tukevat ilmastopoliittisten
tavoitteiden saavuttamista. Alue- ja kansantalouden kannalta on edullista mahdollistaa
näiden seikkojen perusteella useita raideliikenteen vaihtoehtoja. Tältä osin
maakuntakaavaehdotuksen ratkaisu vastaa MRL 28 §:n sisältövaatimuksiin liittyen
ympäristön ja talouden kannalta kestäviin liikenteen ja teknisen huollon järjestelyihin,
maakunnan tarkoituksenmukaiseen alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, alueiden käytön
ekologiseen kestävyyteen sekä maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin

Ratakäytäväselvitykset on tehty yhteistyössä Uudenmaan liiton ja Väyläviraston kanssa.
Ne vastaavat tarkkuustasoltaan ohjeellisen maakuntakaavamerkinnän selvitykseltä
vaadittavaa tasoa. Ratakäytävien tarkastelussa on otettu huomioon nykyinen ja
suunniteltu maankäyttö sekä maiseman, kulttuuriympäristön ja luonnon arvokohteet.
Mahdollisen toteuttamisen vaikutuksia on arvioitua maakuntakaavatarkkuudella. Ratojen
liittymistä nykyiseen rataverkkoon on selvitetty tarkemmalla tarkkuudella, koska se on
edellytys uuden mahdollisen ratayhteyden toteutettavuudelle. Raideliikenteen
suunnitteluratkaisujen potentiaaliset haittavaikutukset on tunnistettu ja tuotu ilmi
vaikutusten arvioinnissa. Ratakäytäväselvitysten avulla on löydetty vähiten
haittavaikutuksia aiheuttavia sekä kestäviä ratakäytäviä ja niiden vaihtoehdot. Uudet
mahdolliset maastokäytävät sijoittuvat Kymenlaaksossa pääosin rakentamattomille
alueille ja alueille, joissa muut maankäytön paineet ovat vähäisiä.
Maakuntakaavaratkaisusta ei aiheudu maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle ei
aiheudu kohtuutonta haittaa huomioiden maakuntakaavan tarkoitus, tehtävä ja
mittakaava. Uusien ratalinjausten suunnittelu edellyttää aina ratalain mukaista
suunnittelua, joka sisältää mm. YVA-menettelyn ja maakuntakaavaratkaisun
päivityksen.

Kymenlaakson liitto korostaa, että kaikki kaavaehdotuksessa esillä olleet vaihtoehdot
mahdollistavat uuden ratalinjauksen jatkosuunnittelun. Lisäselvitystarpeita liittyy kaikkiin
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esitettyihin vaihtoehtoihin. Helsingistä itään suuntautuvan ratayhteyden kehittäminen
koskee useita maakuntia, minkä vuoksi tarvitaan pitkän aikavälin valtakunnallinen
linjaus lähtökohdaksi tulevalle maakuntakaavoitukselle. Eri vaihtoehtoja ja niiden
vaikutuksia on vertailtava yhtenäisin perustein, mukaan lukien olemassa olevan
rataverkon kehittämiseen perustuva vaihtoehto. Valtakunnallinen 12-vuotinen
liikennejärjestelmäsuunnitelma on käynnistynyt. Liikenne- ja viestintäministeriö on
käynnistänyt selvityksen ja vertailun itäisen nopean yhteyden linjauksesta. Selvitys
esitetään tehtäväksi vaiheittain, ja selvityksen ensivaiheessa liikenne- ja
viestintäministeriö on pyytänyt Väylävirastolta yhteenvetoa henkilöliikenteen matka-
aikojen nopeuttamisen vaihtoehdoista Helsingistä Itä-Suomeen 31.1.2020 mennessä.
Tarkasteltavat vaihtoehdot sisältävät niin nykyisen rataverkon parantamistoimenpiteitä
kuin myös uusia ratakäytävälinjauksia. Itäisen suunnan raideyhteyttä tullaan
selvittämään yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa ja yhteenvedon onkin tarkoitus
mahdollistaa laajat keskustelut taloudellisesti kestävistä ja kustannustehokkaista
raideliikenteen vaihtoehdoista. Päätöksiä asiassa voidaan tehdä, kun selvitys valmistuu
keväällä 2020 ja tuloksia voidaan hyödyntää mm. valtakunnallisen
liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelussa. Kymenlaakson liitto katsoo, että
valtakunnallisen liikennejärjestelmätyön linjausten ja valtakunnallisten selvitysten
perusteella tulee maakuntakaavaratkaisu tarpeen mukaan päivittää, ja mahdollisesti
poistaa ja/tai muuttaa raideliikenteen merkintöjä.  

Kymenlaakson liitto toteaa, että mahdollisista ratalinjauksista, niiden vaihtoehdoista ja
toteuttamisesta on keskusteltu vuoisikymmeniä. On mahdollista, ettei myöskään vuonna
2020 saada aikaan lopullisia päätöksiä tai periaateratkaisuja mahdollisista
raidehankkeista kaava-alueella. Tältä osin tulee maakuntakaavaratkaisuja tehtäessä
varautua kansallisen tason päätöksenteon epävarmuustekijöihin pitkäjänteisesti.  

Vaihtoehtoisen liikennelinjauksen merkintää käytetään maakuntakaavoissa silloin, kun
nähdään tarkoituksenmukaiseksi jättää maakuntakaavaan useampi linjausvaihtoehto
esimerkiksi tilanteessa, jossa linjauksen valinta on tarkoituksenmukaista päättää vasta
yksityiskohtaisemman suunnittelun yhteydessä. Vaihtoehtoisen linjauksen osoittamisen
edellytyksenä on, että linjausvaihtoehdon sijainti ja suhde alueen muuhun
maankäyttöön on selvitetty ja että vaihtoehdolla ei ole oleellista merkitystä kaavassa
esitettyyn muuhun maankäyttöön (Ympäristöministeriön opas 10
maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset). Kymenlaakson liitto katsoo, että em.
näkökohdat on selvitetty ja huomioitu kaavaratkaisua tehtäessä. Ohjeelliset ja
vaihtoehtoiset liikennelinjausten merkinnät sekä yhteystarvemerkinnät ovat luonteeltaan
kehittämisperiaatteellisia, eikä niihin suoraan lain nojalla liity MRL 33 §:n
mukaistarakentamisrajoitusta. Kaavaehdotuksessa ei ole annettu em. merkintöihin
liittyviä erillisiä rakentamisrajoitusmääräysiä. Kaavaa laadittaessa on pidetty MRL 33 §
mukaisesti silmällä alueiden käytön taloudellisuutta ja sitä, ettei maanomistajalle tai
muulle oikeuden haltijalle aiheudu kohtuutonta haittaa.

Edellä läpi käydyn perusteella voidaan todeta, että suunnitteluratkaisut eivät ole
ristiriidassa maankäyttö- ja rakennuslain 28 §:n ympäristön ja talouden kannalta
kestäviä liikenteen järjestelyjä koskevan sisältövaatimuksen näkökulmasta.  
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Maakuntakaavaehdotuksessa ei esitetä uusia ohjeellisia ratalinjauksia, jotka ulottuisivat
Natura 2000 –ohjelman alueisiin tai niiden läheisyyteen. Maakuntakaavan kaikkien
merkintöjen osalta yksin ja yhdessä muiden merkintöjen kanssa tarkasteltuna voidaan
selvitysten perusteella todeta, että Kymenlaakson maakuntakaava 2040 ei
todennäköisesti merkittävästi heikennä yksittäisten tai yhteis- ja kokonaisvaikutusten
osalta luonnonsuojelulain 10 luvun tarkoittamalla tavalla niitä luonnonarvoja, joiden
suojelemiseksi alueet on sisällytetty Natura 2000 -ohjelmanverkostoon. Raideliikenteen
ratkaisut edistävät valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti koko maan
monikeskuksista, verkottuvaa ja hyviin yhteyksiin perustuvaa aluerakennetta, ja tukevat
eri alueiden elinvoimaa ja vahvuuksien hyödyntämistä.  

Raideliikenteen suunnitteluratkaisujen osalta tehdään täydennyksiä sekä
kaavaselostukseen että kaavamerkinnät ja -määräykset asiakirjaan.

Pyhtään lentopaikka

Pyhtäälle on osoitettu kaavaehdotuksessa lentoliikenteen alue kohdemerkinnällä (ll).
Lentoliikenteen alueen kohdemerkinnän ympärille on kaavaehdotuksessa osoitettu
selvitysalue (se). Kaavaratkaisun linjauksesta päätettiin alustavasti
maakuntahallituksessa kaavalaadinnan luonnosvaiheessa. Kaavaratkaisu on
aiheuttanut jatkovalmistelussa kuitenkin tulkintavaikeuksia. Myös sen
ohjausvaikutuksesta yksityiskohtaisiin suunnitelmiin ja kaavoituksiin on käyty
keskustelua.   

Lentopaikan ja sen ympäristön maakuntakaavaratkaisut päivitetään ja selkeytetään.
Samalla päivitetään vaikutusten arviointia. Vaikutusarvioinnin perusteella annetaan
suunnittelumääräyksiä, jotka turvaavat lähialueen arvojen huomioon ottamisen.

Lentopaikka esitetään jatkossakin lentoliikenteen alue kohdemerkinnällä (ll), mutta
selvitysaluemerkinnästä luovutaan. Lentopaikan läheisyyteen osoitetaan työpaikka-
aluemerkintä suunnittelusuosituksineen.

Tuulivoima

Ympäristöministeriö kiinnittää huomiota siihen, että maakuntakaavan oikeusvaikutusten
mukaan maakuntakaava ohjaa maakunnallisten ja seudullisten tuulivoimaloiden
yksityiskohtaisempaa suunnittelua. Maakuntakaavalla ei sitä vastoin voida ohjata
paikallisten tuulivoimaloiden sijaintia tai menettelyjä kuten lausunnon pyytämistä kaikista
kokonaiskorkeudeltaan yli 50 metriä olevista tuulivoimaloista. Asiaan liittyvä koko
maakuntakaava-aluetta koskeva suunnittelumääräys poistetaan kaavaehdotuksesta.

Kulttuuriympäristö ja maisema

Karhulan valtakunnallisen teollisuusympäristön osalta rajaus on yhtenevä
ympäristöhallinnon ja Museoviraston paikkatietoaineistojen kanssa. Alue sisältyy sekä
Kansallisen kaupunkipuiston (kp) että kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen
kannalta valtakunnallisesti tärkeä alue (ma_v) osa-aluerajauksiin. Muilta osin rajausten
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yhteneväisyys on perusteltua tarkastaa.

Maakuntakaavan kannalta ohjausvaikutus koskien yksityiskohtaisempaa suunnittelua
sekä valtakunnallisesti että maakunnallisesti arvokkailla maisema-alueilla on sama. On
kuitenkin perusteltua tarkentaa suunnitteluratkaisuiden perusteluja valtakunnallisten
alueidenkäyttötavoitteiden osalta.

Maakuntakaavan selkeyden vuoksi kansallisen kaupunkipuiston alueella sijaitsevia
RKY-kohteita ei ole osoitettu omalla merkinnällään vaan ne sisältyvät kansallisen
kaupunkipuiston merkintään, kuten suunnitteluratkaisuiden perusteluissa on todettu.
Kaikki Kymenlaakson RKY-alueet ja kohteet on osoitettu kaavaselostuksen liitekartalla
1. On perustelua lisätä kansallisen kaupunkipuiston suunnittelumääräykseen viittaus
RKY-kohteisiin lausunnon mukaisesti. Kymenlaakson liitto katsoo kuitenkin, että
suunnittelumääräyksessä ei ole tarkoituksenmukaista viitata kaavaselostuksen
liitekarttaan vaan suoraan RKY-kohteisiin ja alueisiin, koska kohteiden rajaukset ja
määrä saattavat muuttua. 

On perusteltua lisätä uusien ja kehitettävien väylien suunnittelumääräykseen velvoite
valtakunnallisten kulttuuriympäristöjen ja maisema-alueiden arvojen huomioimisesta.

Luonnonarvot

On perusteltua muuttaa SL-alueen suunnittelumääräys suojelumääräykseksi
ympäristöministeriön lausunnon mukaisesti.  

Digitaalinen maakuntakaava

Merkitään tiedoksi.

Esitys Hallitus:
Poistetaan koko maakuntaa koskevista suunnittelumääräyksistä määräys koskien
lausunnon pyytämistä kaikista yli 50 m olevista tuulivoimaloista.

Muutetaan Vaalimaan vähittäis- ja rajakaupan kehittämisen kohdealueen (kma_r)
suunnittelumääräys kaupan määräyksen osalta: Alueelle saa sijoittaa maankäyttö- ja
rakennuslain 71 a §:ssä tarkoitettuja seudullisesti merkittäviä vähittäiskaupan
suuryksikköjä. Vähittäiskaupan myymälätilojen yhteenlaskettu kerrosala saa olla
enintään 150 000 k-m2. Kun alue on noin 80 000 k-m2 toteutunut ja selvityksiin
perustuen voidaan osoittaa tuleva kaupan rakentamisen merkittävä lisätarve, voidaan
kokonaismitoituksen 100 000 k-m2 ylittävä osa (50 000 k-m2) ottaa käyttöön. 

Raideliikenteen suunnitteluratkaisujen osalta tehdään täydennyksiä sekä
kaavaselostukseen että kaavamerkinnät ja -määräykset asiakirjaan.

Lentopaikan ja sen ympäristön maakuntakaavaratkaisut päivitetään ja selkeytetään.
Samalla päivitetään vaikutusten arviointia. Vaikutusarvioinnin perusteella annetaan
suunnittelumääräyksiä, jotka turvaavat lähialueen arvojen huomioon ottamisen.
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Lentopaikka esitetään jatkossakin lentoliikenteen alue kohdemerkinnällä (ll), mutta
selvitysaluemerkinnästä luovutaan. Lentopaikan läheisyyteen osoitetaan työpaikka-
aluemerkintä suunnittelusuosituksineen.

Muutetaan SL-alueen suunnittelumääräys suojelumääräykseksi.

Tarkastetaan kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti
tärkeä alue osa-alueiden rajaukset suhteessa ympäristöhallinnon ja Museoviraston
paikkatietoaineistoihin. Lisätään kansallisen kaupunkipuiston suunnittelumääräykseen:
Kansallisen kaupunkipuiston alueella on otettava huomioon alueella sijaitsevien
valtakunnallisesti arvokkaiden rakennetun kulttuuriympäristön kohteiden
ominaispiirteiden vaaliminen.
Lisätään uusien ja kehitettävien väylien suunnittelumääräykseen: Väylien
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon kulttuuriympäristöjen
ominaispiirteiden vaaliminen ja turvattava merkittävien maisema- ja kulttuuriarvojen
säilyminen.

2 Lausunto Kaakkois-Suomen Ely-keskus KL/737/1004000E/20
19

Pohjavedet ja vesihuolto 

Maakuntakaavalla on pyritty turvaamaan myös puolustusvoimien toimintaa.
Seurauksena on ollut mm, että puolustusvoimien EAHaluevaraukset pohjavesialueilla
ovat muuttuneet.

Selänpään pohjavesialueella kaavaehdotuksessa esitetyt EAH aluevaraukset laajenevat
merkittävästi aiemmasta. Toimintojen  laajentuessa on samalla huolehdittava, että
pohjavesialueelle ei silti tule uusia riskitoimintoja. Maakuntakaavan tulee ohjata
maankäyttöä siten, että harjoitusalueillakaan toiminta ei vesienhoidon mukaisesti
aiheuta  riskiä pohjavesien laadulle.

EL Y-keskuksen viittaa maakuntakaavan luonnosvaiheesta antamaan  lausuntoon ja
toteaa kaavaselostuksen kappaleen 6.3 (s.34) maininnan "Puolustusvoimat on
Kymenlaaksossa merkittävä toimija. Siihen  liittyvässä kaikessa toiminnassa on
huomioitava Natura 2000 -ohjelman alueiden ja muiden ympäristön kannalta tärkeiden
alueiden kuten luonnonsuojelualueiden ja geologisesti arvokkaiden alueiden arvoja."
osalta, että merkittävä osa puolustusvoimien harjoitus- ja toiminta alueista sijoittuu
vedenhankintaa varten tärkeille pohjavesialueille (Utti, Vekaranjärvi, Selänpää)
muodostaen samalla riskin pohjaveden  laadulle. EL Y-keskus pitää tärkeänä, että
edellä mainittuun tekstiin  lisätään luonnonsuojelualueiden ja geologisesti arvokkaiden
alueiden lisäksi myös maininta vedenhankintaa varten tärkeiden  pohjavesialueiden
arvojen huomioimisesta.

Maakuntakaavan luonnosvaiheessa antamassaan lausunnossa EL Ykeskus on tuonut
esiin, että kaavaselostuksen liitteessä 3 (s. 46)  esitetyllä yleispiirteisellä kartalla
Kymenlaakson puhtaan veden  pääverkosta, ei ole esitetty Kouvolan Vesi Oy:n
Haukkajärven  tekopohjavesilaitoksen vedenottamo-/imeytysaluetta, joka esitettyjen
Selänpään, Okanniemen ja Kuivalan vedenottamo- tai imeytysalueiden ohella voidaan
katsoa maakunnallisesti merkittäväksi. EL Y-keskus  viittaa luonnosvaiheen

23 / 154



lausuntoonsa ja toteaa/esittää edelleen, että  Haukkajärven tekopohjavesilaitos on tällä
hetkellä vedenottomääriltään (n. 6500 m3/vrk) Pohjois-Kymenlaakson vedenjakelun
kannalta  merkittävin vedenottoalue. Tämän seurauksena liitteen 3 kartan
vedenottamo- tai imeytysalueiden merkintää tulee edellä mainitulta osin tarkistaa.
Haukkajärven tekopohjavesilaitos on ehdotusvaiheen  kaavakartalle merkitty et-
alueena, mitä EL Y-keskus on luonnosvaiheen lausunnossaan esittänyt. Kaavamerkintä
on kuitenkin aluemaisen  merkinnän sijaan merkitty kohdemerkintänä (ympyrä), toisin
kuin muut edellä mainitut vedenottoalueet, jotka on merkitty aluemaisella ET
merkinnällä. Kohdemerkintä ET-alueen osalta ei kata Haukkajärven
tekopohjavesilaitoksen toista imeytysallasaluetta (kaksi imeytysallasta) eikä myöskään
vedenottokaivojen aluetta. EL Y-keskus pitää tärkeänä, että Haukkajärven
tekopohjavesilaitos merkitään kaavakartalle  aluemaisena ET-alueena, joka kattaa
molemmat tekopohjaveden  muodostamiseen käytetyt imeytysalueet (4 erillistä
imeytysallasta) sekä tekopohjavesilaitoksen kaivoalueet. Haukkajärven
tekopohjavesilaitos sijoittuu alueelle, joka on kaavakarttaan merkitty nyt EAH-alueeksi
eli Puolustusvoimien ampuma- ja harjoitusalueeksi. Eri toimintojen ja  intressien
yhteensovittamisen sekä pohjaveden suojelun ja  vedenhankinnan turvaamisen vuoksi
EL Y-keskus pitää tarpeellisena, että Haukkajärven tekopohjavesilaitos merkitään
omana ET aluevarauksenaan EAH-alueen rinnalle/sisälle.

Liikennealueiden (L) kaavamerkinnän suunnittelumääräyksen mukaan " Alueen
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ehkäistä  merkittävät ympäristöhäiriöt
teknisin ratkaisuin ja riittävin suoja-aluein. Mikäli alueella varastoidaan, käsitellään tai
valmistetaan polttonesteitä tai muita vaarallisia aineita, on alueen ja sen lähiympäristön
suunnittelussa huomioitava aineista aiheutuvat ympäristöriskit. Alueen
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee turvata puolustusvoimien Tykkimäen
ajoharjoitteluradan toiminta." EL Y-keskus viittaa  luonnosvaiheessa antamaansa
lausuntoon ja toteaa, että

luonnosvaiheen suojelumääräystä on täsmennetty puolustusvoimien Tykkimäen
ajoharjoitteluradan toiminnan turvaamista koskevalla lauseella, mutta suojelumääräystä
ei ole tarkennettu EL V-keskuksen aiemmassa lausunnossaan esitettyjen
pohjavesialueella pohjaveden pilaamiskiellon kautta tulevien erityisten rajoitteiden
osalta. Virolahden Harjun pohjavesialueelle sijoittuu punertavia aluevarauksia ilman
kirjainmerkintää. Kaavakartalta ei käy ilmi, mitä aluevarauksia  (EP, EAH/S, EAH, EO
vai EOt) pohjavesialueella on. Kaavakarttamerkintää tulee täsmentää.

 Arvokkaat geologiset muodostumat:

 Kaavamerkinnän ge osalta EL V-keskus viittaa luonnosvaiheessa antamaansa
lausuntoon ja toteaa, että maa-ainesasetuksen lausuntojen pyytämistä käsittelevässä 4
§:ssä säädetään myös lausunnon pyytämisestä muiltakin viranomaisilta kuin vain
maakunnan liitolta, jos se on asian käsittelyssä tarpeen. Säädöksen mukaan ge-alueille
sijoittuvista maa-aineslupahakemuksista voi olla tarpeen pyytää myös muilta,
muodostumien geologisia ja/tai luonnonsuojelullisia arvoja tuntevilta viranomaisilta
lausuntoa. Tämän vuoksi suojelumääräys on puutteellinen tai jopa harhaan johtava
sisältäessään lausuntopyyntövaatimuksen ainoastaan maakunnan liitolta.
Suojelumääräystä tulee tarkentaa tai muuttaa ajatukseltaan esimerkiksi seuraavasti:
Alueelle kohdistuvista maa-aineslupahakemuksista on pyydettävä lausunto maakunnan

24 / 154



liitolta ja tarvittaessa muilta asiaan liittyviltä viranomaisilta. (Maa-ainesasetus)

Maa-ainesten ottoalueet 

GTK on kartoittanut kolmivuotisessa projektissa (Kaakkois-Suomen Kivi -projekti 2017-
2020) laadukkaita mursketuotantoon ja rakennuskivituotantoon soveltuvia kallioalueita
Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa. Hankkeen loppuraportti julkistetaan helmikuussa
2020 Lappeenrannassa pidettävässä tilaisuudessa. Merkittävimmät laadukkaat
kiviainesalueet on jatkossa syytä varata maa-ainesten ottoalueiksi tulevissa
kaavaratkaisuissa (maakuntakaava, kuntien yleiskaavat).

 Liikenne

 Kaavatyö on tehty hyvässä vuorovaikutteisessa prosessissa ja kahdenkeskiset
tapaamiset EL V-keskuksen ja kaavavalmistelijoiden kanssa on mahdollistanut hyvän
asioiden yhteensovittamisen ja vähentänyt lausunnoissa kommentoitavien asioiden
määrää.  Kymenlaakson kaavassa on huomioitu hyvin naapurimaakuntien kanssa
yhtenevät liikenneverkot ja ne vastaavat naapurimaakuntien vastaavia merkintöjä.
Kymenlaakson kaava mahdollistaa Kymenlaakson alueen liikenneverkkojen riittävän
kehittämisen nykyisten suunnitelmien ja  nähtävissä olevien liikenneverkkojen
kehittämistarpeiden mukaan.

Rataverkon merkinnät mahdollistavat nykyisen rataverkon kehittämisen. Päärataverkon
ohjeelliset merkinnät mahdollistavat uusien  valtakunnallisten raideyhteyksien
kehittymisen tulevaisuudessa.

 Luonto, luonnonsuojelualueet, Natura-alueet

 Alle 2 ha:n suuruiset sekä uusimmat luonnonsuojelualueet puuttuvat  kaavasta. Niiden
osalta ei maakuntakaavan tarkkuus huomioon ottaen ole ristiriitoja. Natura 2000-
verkostoon kuuluva valtion omistama  Röykynmäen alue FI0424013 on kuitenkin syytä
osoittaa  luonnonsuojelualueeksi samaan tapaan kuin muutkin  taajamatoimintojen
alueelle sijoittuvat vastaavan kokoluokan Natura alueet (9 ha).  Määräaikaisia
luonnonsuojelualueita ei ole osoitettu kaavassa. Niiden osalta kaavassa ei ole osoitettu
suojelun kanssa ristiriidassa olevaa  maankäyttöä muutoin kuin Kouvolassa sijaitsevan
Mämmälän  maaosakaskunnan luonnonsuojelualueen osalta. Sen alueelle ulottuu
Vehkaojansuon turvetuotantoalueen EOt pohjoisin osa.  Turvetuotantoalueen rajausta
tulee tarkistaa siten, että suojelualueen  luonnonarvoja ei heikennetä.

Luonto, suot

 Maakuntakaavan ehdotuksessa on suojeltavaksi esitetty soidensuojelun
täydennysehdotuksen kohteet. Tämä on perusteltua, koska kaikki nämä suot ovat
valtakunnallisesti arvokkaita soita. Kaikki kohteet on inventoitu vuosina 2012 ja 2013.
Karttarajaukset tehtiin tuolloin hydrologisin  perustein, jotta oli mahdollista turvata
kohteiden vesitalous jatkossakin. Jo vuonna 2013 kaikilla kohteilla todettiin olevan
uhanalaista suolajistoa sekä uhanalaisia suotyyppejä. Vuonna 2018 uhanalaisten
suotyyppien määrä oli entuudestaan lisääntynyt. Nyt osa kohteiden yleisimmistä
suotyypeistä on muuttunut uhanalaisiksi.

Nykyinen hallitus on ohjelmassaan painottanut luonnon  monimuotoisuuden
huomioimista aiempaa enemmän. Valtiolla on halu suojella myös soidensuojelun
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täydennysehdotuksen suokohteet.  Ympäristöministeriö on varannut kyseisten soiden
suojeluun tarvittavat varat osana hallituksen käynnistämää Helmi-ohjelmaa. Suojeltavilla
soilla kritiikkiä kerännyt S-merkintä on muutettavissa siten, että valitaan merkintä, joka
paremmin turvaa suojelutavoitteen toteutumisen ja  maanomistajien oikeudet. 

Suoluonnon monimuotoisuuden säilyttämisen lisäksi suojeltavat ja ennallaan säilyvät
suot toimivat myös hiilen sitojina ja varastona. Suoalueet pidättävät vettä ja ravinteita
edesauttaen näin myös vesistöjen hyvän tilan säilymistä tukien
vesienhoitosuunnitemaa. Kymenlaakson arvokkaiden soiden huomioiminen
maakuntakaavassa on erittäin tärkeää.

 Luonto ja maakuntakaavan vaikutusten arvioiti

 Koko maakuntakaavaa koskevien suunnittelumääräysten vaikutusten arvioinnissa tulee
vielä edelleen tarkentaa Natura 2000-verkoston vaikutuksia talouteen ja
elinkeinoelämään koskevaa tekstiä. Tekstissä on todettu, että esimerkiksi Natura-
ohjelman alueiden ulkopuoliselle metsien käytölle aiheutuu rajoituksia. Tähän EL Y-
keskus tähdentää samaa kuin jo kaavaluonnoksesta antamassaan lausunnossa, että
Natura-alueiden ulkopuoliselle metsien käytölle aiheutuu rajoituksia vain
poikkeustapauksissa

.  Luonnonperintöön liittyvien merkintöjen vaikutusten arvioinnissa kohdassa
Vaikutukset talouteen ja elinkeinoelämään, on todettu, että Suojelualueiden,
luonnonsuojelualueiden ja Natura 2000 -alueiden osalta maa- ja metsätalouden sekä
turvetuotannon harjoittaminen ei ole lähtökohtaisesti mahdollista. Näin onkin useimmilla
alueilla, mutta esimerkiksi monella Natura-alueella suojeluarvojen säilyttäminen hyötyy
esimerkiksi laidunnuksesta ja osalla kohteista myös metsätalouden harjoittaminen on
mahdollista, kun alueen luonnonarvot otetaan huomioon metsätalouskäytössä.

Liikenteeseen liittyvien merkintöjen vaikutusten arvioinnissa vaikutuksia luontoon ja
ympäristöön käsittelevässä kohdassa on todettu, että Päärata,
ohjeellinen/vaihtoehtoinen ratakäytävät menevät kahden Natura 2000-alueen ylitse.
Näin ei ole, vaan Porvoo-Kotka rata menee kahdessa kohdassa yhden Natura-alueen
(Kymijoki) ylitse. Johtopäätös, että ratayhteydet ja luontoarvot voidaan sovittaa yhteen
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa, on EL Y-keskuksen näkemyksen mukaan
oikea.

Suunnitellun tai kehitettävän laivaväylän Kotka-Pietari osalta vaikutusten arviointi
Natura-alueeseen itäisen Suomenlahden saaristo ja vedet on epäselvä. Esimerkiksi.
mahdollisia vaikutuksia vedenalaisiin luontotyyppeihin ja lajistoon ei ole tarkasteltu.

Vaikutukset Natura 2000 -alueisiin on arvoitu melko yleispiirteisesti. Tärkeimpiä
yksittäisiä kohteita on kuitenkin käsitelty. Selkeintä olisi käsitellä jokainen Natura-alue ja
siihen liittyvät kaavamerkinnät ja niiden vaikutukset erikseen. 

Vesistöt 

Vesienhoidon tavoitteet on määritelty laissa ja ne sitovat kaikkia valtioita ja koskevat
kaikkia vesilain mukaisia vesistöjä. Tavoitteiden mukaisesti vesistöt tulee saattaa
hyvään tilaan viimeistään vuoteen 2027 mennessä. EL V-keskuksissa laaditut
vesienhoidon toimenpideohjelmat tavoitteisiin pääsemiseksi ja niiden asettamat
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toimenpiteet on otettava huomioon kaikessa alueen toiminnassa, suunnittelussa ja
päätöksissä. Kaakkois-Suomessa hyvän tilan tavoitteesta ollaan edelleen kaukana
suurimmassa osassa vesistöjä. Lisäksi herkät ja lähellä luonnontilaa olevat vesistöt ovat
mm. ruskettumisen ja näkösyvyyden heikkenemisen ja siitä johtuvien
ekosysteemimuutosten vuoksi vaarassa heiketä erinomaisesta hyvään tilaan. On
perusteltua antaa koko suunnittelualuetta koskeva yleinen määräys, jonka mukaan
kaikessa maankäytössä tulee muun ohessa edistää vesiensuojelua ja pyrkiä
parantamaan vesien ekologista tilaa.

Kaavaan on lisätty kuusi erinomaisessa tilassa säilynyttä, poikkeuksellisen kirkasvetistä
ja herkkää järveä. Näiden herkkien alueiden osalta on todettu, että
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon, ettei vesialueen tilaa
heikennetä ja vesialueen käyttöä vedenhankintaan vaaranneta. Kaakkois-Suomen EL
Y-keskus pitää aiheellisena esitettyä laajemman vesistöjoukon sisällyttämistä kaavaan
arvokkaaksi pintavesialueeksi (w) erityisherkkyytensä tai erityisten suojeluarvojensa
vuoksi. Kaavaehdotuksessa arvokkaiden pintavesialueiden joukkoon on valittu vain
kaikkein herkimmät järvivesistöt. Perusteluja olisi ollut huomattavasti laajemman
järvijoukon huomiointiin. Samalla valintakriteereihin olisi voinut vahvemmin sisällyttää
vaelluskalavesien huomioon ottamiseen. On silti tärkeää, että edes nämä, vielä jäljellä
olevat ja lähellä luonnontilaa olevat latvavesistöt sisällytetään kaavaan.

Maakuntakaavaehdotuksessa voidaan pitää erityisen myönteisenä vedenalaisen
luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeiden alueiden osoittamista ja niiden
laajuutta kaavakartalla. Kaavaasiakirjoissa tulee muistaa huolehtia kattavista
viittauksista vedenalaiseen luontoon liittyvistä ja saatavilla olevasta aineistosta.

Siniviheryhteystarvekartta on teemaansa liittyen tarpeellinen runko, joka tulee
huomioida maakunnan toimintojen suunnittelussa. Sitä voidaan hyödyntää esim.
neuvonnassa ja ohjauksessa suuntaamalla vapaaehtoista suojelua tai luontoarvojen
parempaa huomioon ottamista vihervyöhykkeellä kaikissa maankäytössä.

ltäsuuntaisen yhteyden lisääminen olisi voinut olla perusteltua. Lisäksi EL Y-keskus
viittaa asiasta luonnosvaiheessa antamaansa huomioon.

On hyvä, että osa vaelluskalavesistöistä on saatu mukaan siniviheryhteyskartoille.
Vaelluskalavesistöjen säilymiselle on tärkeää, että valuma-alueella tapahtuvassa
toiminnassa maankäytössä tullaan huomioimaan vesistöjen erityiset laatutavoitteet.

Tulvariski 

Maakuntakaavassa on esitetty tulvariskiasiat riittävästi.

Pyhtään lentopaikka 

Pyhtäälle on osoitettu Pyhtään kirkonkylän eteläpuolelle lentopaikka ja siihen
kytkeytyvää muuta maankäyttöä. Lentopaikka on osoitettu LLkohdemerkinnällä ja
lentopaikkaa ympäröivä alue selvitysalueena. Alueen maankäyttöä ei ole lentotoimintaa
lukuun ottamatta ratkaistu maakuntakaavan laadinnan yhteydessä, mutta
merkittävyytensä vuoksi se on osoitettu alueeseen kohdistuvien intressien vuoksi.
Maankäytön ratkaiseminen edellyttää lisäselvityksiä ja jatkosuunnittelua.

Lentopaikan liikennemäärät ja kentällä operoivien lentokoneiden tyypit vaikuttavat
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muodostuvaan lentomeluun sekä melualueen laajuuteen. Lentopaikan suunnitteluun
liittyvien epävarmuuksien takia myös melualueen määrittelyyn liittyy epävarmuuksia.
Lentopaikka on merkitty kaavaluonnokseen selvitysalueena, mutta selkeää käsitystä
siitä, miltä osin melualue sisältyy selvitysalueeseen ei ole. Selvitysaluetta koskeva
suunnittelumääräys voisi kuulua mm. seuraavasti (muutosehdotus kursiivilla):

Alueen suunnittelun ja toteutuksen tulee tukea Pyhtään lentopaikan toimintoja.
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee toimintojen sijoittumisen ohjauksella ja
rakentamisen mitoituksen määrittelyllä turvata alueen maisema- ja luontoarvot, otettava
huomioon melun alueelle aiheuttamat käyttörajoitukset sekä huolehtia alueen
saavutettavuudesta ja kytkeytymisestä Pyhtään kirkonkylän yhdyskuntarakenteeseen.

Alueella ei ole ollut aiemmin ilmailutoimintaa. Maakunnallista tai mahdollisesti
valtakunnallista vaikuttavuutta omaavan kentän perustaminen kyseiseen paikkaan jää
perusteiltaan avoimeksi. Kentän sijoittuminen esitettyyn paikkaan voi edellyttää
toimintojen yhteensovittamista mm seuraavien kanssa: luonnonsuojelu,
hulevesikysymykset, pohjavesiasiat, väyläverkosto, aluerakenne ja muut alueen
maankäyttökysymykset. Lentotoiminnan harjoittamisen ja lentopaikan toteuttamisen
edellytykset tulee käydä ilmi kaavan vaikutusten arvioinnissa. Merkinnän perusteita
tulee täydentää siten, että merkintä täyttää osaltaan maakuntakaavan
sisältövaatimukset.

 Kymenlaakson maakuntakaavan 2040, vaikutelma kaavaehdotuksesta 

 Vähäisiä tarkastustarpeita lukuun ottamatta kaavakartta ja siihen liittyvät määräykset
vaikuttavat käyttökelpoisille. Kaavaratkaisua perusteleva runsas aineisto on hyvin
jäsennelty ja haettu tieto löytyy kohtuudella. Maakuntakaavan esitystarkkuus on riittävä,
mutta toteuttaa samalla ideaa maakunnan strategisesta suunnitteluvälineestä.
Suunnittelutarkkuus jättää kuntatason suunnittelulle riittävän liikkumavaran.

Kaavaehdotuksesta on pääteltävissä, että maakuntakaava tulee toteuttamaan sille
asetettuja tavoitteita. Maakuntakaavassa on otettu huomioon valtakunnalliset
alueidenkäyttötavoitteet.

 

Vastine:
Pohjavedet ja vesihuolto 

On perusteltua lisätä kaavaselostuksen tekstiin s. 34, kappaleeseen 6.3 maininta
vedenhankintaa varten tärkeiden pohjavesialueiden arvojen huomioimisesta
Puolustusvoimien toiminnassa.

Haukkajärven tekopohjavesilaitos sijaitsee puolustusvoimien Utin ampuma- ja
harjoitusalueella (EAH). Aluevarausmerkinnällä osoitetaan maakuntakaavassa alueen
pääasiallista maankäyttöä. Haukkajärven tekopohjavesilaitos on maakunnallisesti
merkittävä yhdyskuntateknisen huollon alue. Myös Utin ampuma- ja harjoitusalue on
maakunnallisesti merkittävä puolustusvoimien ampuma- ja harjoitusalue. Näin ollen
merkinnät ovat rinnakkaisia pääasiallisen maankäytön muotoja. Kohdemerkintä on
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aluevarauksiin rinnastettava merkintä, jolla voidaan mm. osoittaa alueen muita
alueidenkäyttömuotoja. Koska Haukkajärven tekopohjavesilaitoksen alue on kooltaan
pienempi kuin Utin ampuma- ja harjoitusalue, on Kymenlaakson liitto päätynyt
osoittamaan sen sijaintia Yhdyskuntateknisen huollon kohdemerkinnällä erillisen
kaksoismerkinnän sijaan. Tällä on pyritty selkeyttämään kaavamerkintöjä ja kaavan
luettavuutta. On kuitenkin perusteltua tarkentaa suunnitteluratkaisun perusteluja
Haukkajärven tekopohjavesilaitoksen osalta.

Kullasvaaran liikennealueen osalta tärkeän pohjavesialueen suunnittelumääräys:
“Alueella tulee kiinnittää erityistä huomiota pohjaveden suojeluun. Aluetta koskevat
toimenpiteet on suunniteltava siten, että pohjaveden laatu ei niiden vaikutuksesta
heikkene, eikä pohjaveden määrä pysyvästi vähene. Pohjavedelle riskiä aiheuttavat
uudet toiminnot on sijoitettava ensisijaisesti pohjavesialueiden ulkopuolelle.” sekä
liikennealueen suunnittelumääräyksessä mainittu ympäristöriskien huomiointi ovat
riittäviä turvaamaan pohjavettä ympäristönsuojelulain 17 §:n pohjaveden pilaamiskiellon
lisäksi.

Virolahden Harjun pohjavesialueen merkinnät näkyvät digitaalisessa kaavassa.
Tarkennetaan merkinnän tunnisteet myös paperiseen kaavakarttaan.

Arvokkaat geologiset muodostumat

Lausunnossa puhutaan virheellisesti suojelumääräyksestä. Ge-aluetta koskee
suunnittelumääräys. 

On perusteltua muokata ge-alueen suunnittelumääräys lausunnossa esitetyn
mukaisesti.

Maa-ainesten ottoalueet

Merkitään tiedoksi.

Liikenne

Merkitään tiedoksi.

Luonto, luonnonsuojelualueet, Natura-alueet

Röykynmäen (FI0424013) luonnonsuojelualue on maakuntakaavaehdotuksen
karttapalvelussa virheellisesti jäänyt taajama-alueen aluevarauksen alle. Virallisessa
paperisessa maakuntakaavakartassa sekä PDF muotoisessa kartassa
luonnonsuojelualue on näkyvissä. Korjataan Kouvolan taajama-alueen rajausta tältä
osin, jotta virhe ei toistu karttapalvelussa.

Vehkaojansuon turvetuotantoalueen EOt rajausta on perusteltua tarkistaa siten, että
Mämmälän määräaikaisen suojelualueen luonnonarvoja ei heikennetä.
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Luonto, suot

Merkitään tiedoksi.

Luonto ja maakuntakaavan vaikutusten arviointi

On perusteltua tarkentaa vaikutusten arvioinnissa Natura 2000-verkoston vaikutuksia
talouteen ja elinkeinoelämään koskevaa tekstiä siten, että Natura-alueiden
ulkopuoliselle metsien käytölle aiheutuu rajoituksia vain poikkeustapauksissa.

On perusteltua tarkentaa vaikutusten arvioinnissa luonnonperintöön liittyvien
merkintöjen osalta kohdassa Vaikutukset talouteen ja elinkeinoelämään, että monella
Natura-alueella suojeluarvojen säilyttäminen hyötyy esimerkiksi laidunnuksesta ja osalla
kohteista myös metsätalouden harjoittaminen on mahdollista, kun alueen luonnonarvot
otetaan huomioon metsätalouskäytössä.

On perusteltua tarkentaa vaikutusten arvioinnissa liikenteeseen liittyvien merkintöjen
osalta vaikutuksia luontoon ja ympäristöön käsittelevässä kohdassa, että Porvoo-Kotka
rata menee kahdessa kohdassa yhden Natura-alueen (Kymijoki) ylitse.

On perusteltua tarkentaa Suunnitellun tai kehitettävän laivaväylän Kotka-Pietari osalta
mahdollisia vaikutuksia Itäisen Suomenlahden  Natura-alueen vedenalaisiin
luontotyyppeihin ja lajistoon sekä saaristoon ja ranta-alueisiin.

Vesistöt

Vedenalaisen luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeiden alueiden (luo v)
suunnitteluratkaisu pohjautuu vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden
inventointiohjelman (VELMU) ajankohtaisiin selvityksiin, tutkiushankkeiden tuloksiin ja
asiantuntija-arviointeihin. Vedenalaista monimuotoisuutta on arvotettu eliöiden
lajimäärän, vedenalaisten potentiaalisten monimuotoisuuden tihentymien
esiintymismallinnusten, lajiyhteisöjen sekä NANNUT-luontoarvoluokituksen ja HUB-
biotooppiluokittelujen avulla.  Suunnitteluratkaisujen perusteluja on avattu
erillisselvityksessä "Vedenalaisen luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät
alueet ja Kymenlaakson maakuntakaava 2040" (2019). Vedenalaisen luonnon
monimuotoisuuteen liittyviä tekijöitä on selvitetty myös Kymenlaakson maakuntakaavan,
kauppa ja merialue (Kymenlaakson Liitto 2013) perusselvityksissä. Näihin asiakirjoihin
on viitattu maakuntakaavaehdotuksen “Suunnitteluratkaisujen perustelut ja
kohdeluettelo” -asiakirjassa merkinnän Suunnitteluratkaisun perustelut –osiossa, mutta
tarkat tiedot puuttuvat lähdeluettelosta. On perusteltua lisätä em. asiakirjat
lähdeluetteloon.

Salpausselän pohjoispuolella kulkee itä-länsisuuntaisesti II Salpausselän sini-
viheryhteystarve. Itä-länsisuuntainen yhteys heti Salpausselän eteläpuolella ei noussut
esille sini-viheryhteyksien tunnistamiseen käytetyssä kustannusreititysanalyysissä. Itä-
länsisuuntaiset sini-viheryhteydet on Salpausselän eteläpuolella turvattu siten, että
Etelä-Kymenlaakson suovyöhykkeen sini-viheryhteystarve yhtyy Rannikon-itäisen
metsävyöhykkeen sini-viheryhteystarpeeseen, joka jatkuu Etelä-Karjalan maakunnan
rajalle ja tätä kautta Fennoskandian vihreään vyöhykkeeseen Suomen ja Venäjän rajalle
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asti.

Myös Väliväylän sini-viheryhteystarve ja Itäisen Suomenlahden sini-viheryhteystarve
ovat itä-länsisuuntaisia linkkejä Fennoskandian vihreän vyöhykkeen suuntaan. Uuden
itä-länsisuuntaisen sini-viheryhteyden lisääminen ei ole perusteltua.

Koko kaava-aluetta koskeva määräys vesien ekologisen tilan parantamisesta sekä
vaelluskalojen luontaisten lisääntymisedellytysten tukemisesta turvaavat osaltaan
vaelluskalavesistöjä.

Tulvariski

Merkitään tiedoksi. 

Pyhtään lentopaikka

Pyhtäälle on osoitettu kaavaehdotuksessa lentoliikenteen alue kohdemerkinnällä (LL).
Lentoliikenteen alueen kohdemerkinnän ympärille on kaavaehdotuksessa osoitettu
selvitysalue (se). Kaavaratkaisun linjauksesta päätettiin alustavasti
maakuntahallituksessa kaavalaadinnan luonnosvaiheessa. Kaavaratkaisu on
aiheuttanut jatkovalmistelussa kuitenkin tulkintavaikeuksia. 
Lentopaikan ja sen ympäristön maakuntakaavaratkaisut päivitetään ja selkeytetään. On
perusteltua tarkentaa vaikutusten arviointia Pyhtään lentopaikan toteuttamisen
edellytysten ja yhteensovittamisen tarpeiden osalta Vaikutusarvioinnin perusteella
annetaan suunnittelumääräyksiä, jotka turvaavat lähialueen arvojen huomioon
ottamisen. Lentopaikka esitetään jatkossakin lentoliikenteen alue kohdemerkinnällä
(LL), mutta selvitysaluemerkinnästä luovutaan. Lentopaikan läheisyyteen osoitetaan
työpaikka-aluemerkintä suunnittelumääräyksineen.

Kymenlaakson maakuntakaava 2040, vaikutelma kaavaehdotuksesta

Merkitään tiedoksi.

Esitys Hallitus:
 Pohjavedet ja vesihuolto:

Lisätään kaavaselostuksen tekstiin s. 34, kappaleeseen 6.3 maininta vedenhankintaa
varten tärkeiden pohjavesialueiden arvojen huomioimisesta Puolustusvoimien
toiminnassa.

Tarkennetaan suunnitteluratkaisun perusteluja Haukkajärven tekopohjavesilaitoksen
osalta.

Tarkennetaan Virolahden Harjun pohjavesialueen merkinnät paperiseen kaavakarttaan.

Arvokkaat geologiset muodostumat:

Muokataan ge-alueen suunnittelumääräys lausunnossa esitetyn mukaisesti.
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Luonto, luonnonsuojelualueet, Natura-alueet:

Korjataan Kouvolan taajama-alueiden virheellistä aluerajausta Röykynmäen
luonnonsuojelualueen osalta.

Tarkistetaan Vehkaojansuon turvetuotantoalueen EOt rajausta siten, että Mämmälän
määräaikaisen suojelualueen luonnonarvoja ei heikennetä.

Luonto ja maakuntakaavan vaikutuksen arviointi:

Tarkennetaan vaikutusten arvioinnissa Natura 2000-verkoston vaikutuksia talouteen ja
elinkeinoelämään koskevaa tekstiä siten, että Natura-alueiden ulkopuoliselle metsien
käytölle aiheutuu rajoituksia vain poikkeustapauksissa.

Tarkennetaan vaikutusten arvioinnissa luonnonperintöön liittyvien merkintöjen osalta
kohdassa Vaikutukset talouteen ja elinkeinoelämään, että monella Natura-alueella
suojeluarvojen säilyttäminen hyötyy esimerkiksi laidunnuksesta ja osalla kohteista myös
metsätalouden harjoittaminen on mahdollista, kun alueen luonnonarvot otetaan
huomioon metsätalouskäytössä.

Tarkennetaan vaikutusten arvioinnissa liikenteeseen liittyvien merkintöjen osalta
vaikutuksia luontoon ja ympäristöön käsittelevässä kohdassa, että Porvoo-Kotka rata
menee kahdessa kohdassa yhden Natura-alueen (Kymijoki) ylitse. Lisäksi tarkennetaan
Suunnitellun tai kehitettävän laivaväylän Kotka-Pietari osalta mahdollisia vaikutuksia
vedenalaisiin luontotyyppeihin ja lajistoon sekä saaristoon ja ranta-alueisiin.

Vesistöt:

Lisätään "Vedenalaisen luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät alueet ja
Kymenlaakson maakuntakaava 2040" (2019) ja Kymenlaakson maakuntakaavan,
kauppa ja merialue (Kymenlaakson Liitto 2013) perusselvitykset “Suunnitteluratkaisujen
perustelut ja kohdeluettelo” -asiakirjan lähdeluetteloon.

Pyhtään lentopaikka:

Lentopaikan ja sen ympäristön maakuntakaavaratkaisut päivitetään ja selkeytetään.
Tarkennetaan vaikutusten arviointia Pyhtään lentopaikan toteuttamisen edellytysten ja
yhteensovittamisen tarpeiden osalta. Vaikutusarvioinnin perusteella annetaan
suunnittelumääräyksiä, jotka turvaavat lähialueen arvojen huomioon ottamisen.
Lentopaikka esitetään jatkossakin lentoliikenteen alueen kohdemerkinnällä (LL), mutta
selvitysaluemerkinnästä luovutaan. Lentopaikan läheisyyteen osoitetaan työpaikka-
aluemerkintä suunnittelumääräyksineen.

Muilta osin merkitään tiedoksi.

2 Lausunto Uudenmaan Ely-keskus KL/718/1004000E/20
19

Uudenmaan ELY-keskuksella ei ole lausuttavaa Kymenlaakson maakuntakaavan 2040
ehdotuksesta.

Vastine:
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Merkitään tiedoksi.

Esitys Hallitus:
Merkitään tiedoksi.

3 Lausunto Haminan kaupunki KL/740/1004000E/20
19

Haminan kaupunki toteaa, että pääosiltaan sen antama luonnosvaiheen lausunto on
huomioitu nyt lausunnolla olevassa maakuntakaavaehdotuksessa. Summan
risteysalueen työpaikka-alueen rajausta ei kuitenkaan ole tarkistettu ehdotukseen, joten
Haminan kaupunki uusii luonnosvaiheen lausunnossa esittämänsä pyynnön rajauksen
tarkistamiseksi niin, ettei maakuntakaavaan osoitetun työpaikka-alueen laajuuden
tulkinnassa tule jatkossa epäselvyyttä. Työpaikka-alue esitetään levitettäväksi Summan
risteysalueella moottoritiemerkinnän itä- ja Haminan keskustan sisääntulotien
merkinnän pohjoispuolelle kulmaukseen.

Haminan kaupunki uusii myös jo luonnosvaiheen lausunnossa esittämänsä pyynnön
varmistaa, ettei kaavaan virkistysalueiksi osoitetuilla jo olemassa olevilla loma- ja
vakituisen asumisen alueilla rakentaminen jatkossakaan vaikeudu kaavamääräykseen
merkityn rakentamisrajoituksen (MRL 33§) johdosta.

Edelleen Haminan kaupunki korostaa, että nykyisiä ja uusia rautatieyhteyksiä tulee
ensisijaisesti ja aktiivisesti kehittää. Kuten Haminan kaupunginhallituksen
kokouksessakin (18.11.2019 199§) todettiin, Itäisellä rantaradalla on yhteiskunnallinen
tarve. Rantaradan kasvuvaikutukset ovat merkittävät, koska rata liittää täysin uuden
alueen pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueeseen, edesauttaa koko Suomen
vientiteollisuuden kasvua ja vahvistaa Suomen asemaa Venäjän
kauttakulkuliikenteessä. Suomen suurimman yleissataman toiminta- ja
kehittämisedellytykset tulee turvata, ja ratainvestoinneissa tämä myös huomioida.

Maakuntakaavaehdotukseen on olemassa olevien ratamerkintöjen lisäksi merkitty
seuraavia uusia ratayhteysmerkintöjä:

Päärata, ohjeellinen/vaihtoehtoinen. Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti,
maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävän uuden pääradan ohjeellinen sijainti tai sen
vaihtoehdot. Alueiden yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on säilytettävä
mahdollisuus ratayhteyden suunnitteluun ja toteuttamiseen. Ohjeellinen/vaihtoehtoinen
pääradan merkintä on esitetty yhteysväleille: Kotka – Helsinki, Hamina – Vehkjärvi sekä
kaksi vaihtoehtoista linjausta yhteysvälillä Kouvola – Koskenkylä.Raideliikenteen
yhteystarve. Merkinnällä osoitetaan mahdollisia ratayhteyksiä.

Ratayhteyden sijaintiin ja toteuttamiseen liittyy niin huomattavaa epävarmuutta, ettei
ohjeellisen tai vaihtoehtoisen linjauksen osoittaminen ole mahdollista. Tällä merkinnällä
on osoitettu yhteysvälit: Vehkjärvi – Luumäki sekä Hamina – Vaalimaa.Ratoja koskevat
merkinnät on ilmoitettu perustuvan kaavaehdotuksen perusteella seuraaviin eri
ajankohtina ja yksittäin laadittuihin selvityksiin:-Helsinki – Pietari -rautatieyhteyden
kehittäminen – Esiselvitys ja vaikutusten arviointi Suomen osalta (2008)-Itä-Suomeen
suuntautuvien ratalinjauksien tarkastelua (2019)-Koskenkylä – Koria ratakäytäväselvitys
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(2019)-Haminasta itään -ratakäytäväselvitys ja Porvoo – Kotka -ajantasaisuusarviointi
(2019)Koskenkylä – Koria -ratakäytäväselvitys (2019) sekä Haminasta itään -
ratakäytäväselvitys ja Porvoo – Kotka -ajantasaisuusarviointi (2019) onlaadittu
toisistaan erillisinä, mutta samalla tarkkuustasolla ja samoin menetelmin. Samanlaisesta
selvitystasosta huolimatta kaavaehdotuksessa on esitetty erilaiset ratkaisut.

Koskenkylä – Koria yhteysvälistä todetaan, että ”Merkinnällä osoitetaan
valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävän uuden pääradan
ohjeellinen sijainti tai sen vaihtoehdot”, kun taas esim. Vehkjärvi – Luumäki -
yhteysvälistä todetaan, että ”Merkinnällä osoitetaan mahdollisia ratayhteyksiä.
Ratayhteyden sijaintiin ja toteuttamiseen liittyy niin huomattavaa epävarmuutta, ettei
ohjeellisen tai vaihtoehtoisen linjauksen osoittaminen ole mahdollista”.

Haminan kaupungin kanta on, että merkinnät em. yhteysväleillä tulee olla samanlaiset,
koska myös niiden selvitystausta ja -tarkkuus on sama. Nyt kaavamerkinnät ja
merkintöjen selitykset ovat kaavaehdotuksessa ristiriitaiset niiden perusteluihin nähden.
Kaikkiin kaavaehdotuksessa esitettyihin ratalinjausvaihtoehtoihin liittyy epävarmuutta
tässä vaiheessa. Haminan näkemys on, ettei vaihtoehtoja ole tutkittu vielä riittävällä
tarkkuudella, jotta eri vaihtoehtolinjaukset voitaisiin kaavaan osoittaa eritasoisina
merkintöinä. Varsinkin kun kaavaehdotuksen vaikutusten arvioinnissa nimenomaan
todetaan, että raideliikenteen osalta mahdollistetaan eri vaihtoehtojen toteutuminen, sillä
päätöksiä Helsingistä itään suuntautuvista yhteyksistä ei ole vielä tehty.

Liikenne- ja viestintäministeriö on käynnistänyt selvityksen ja vertailun itäisen nopean
yhteyden linjauksista. Selvityksen arvioitu valmistumisaika on keväällä 2020. Päätöksiä
voidaan tehdä vasta kun selvitys on valmis. Ratayhteydet on selvitettävä
yhdenvertaisesti ja niiden vaikutusten arviointi on laadittava perusteellisesti, jotta
voidaan päättää mikä on valtakunnallisesti paras vaihtoehto. Merkintöjen tulee
mahdollistaa vaihtoehtojen suunnittelun tasapuolisen jatkamisen. Vaihtoehtojen
kaavamerkinnät tulisi myös tämän perusteella olla tässä vaiheessa samanlaisia. Kun
valtakunnallinen päätös Helsingistä itään päin suuntautuvasta ratahankkeesta on tehty,
ylimääräiset linjaukset poistetaan kaavasta.

Rata on suunniteltava yhtenä kokonaisuutena, eikä maakuntaliitto voi välittää
valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävän asian lisäselvitys- ja
edistämisvastuuta sekä niistä aiheutuvia kustannuksia kunnille. Lisäselvitys- ja
edistämisvastuu on nyt osoitettu riippuvaiseksi kaavaehdotuksen ratamerkinnästä.
Ohjeellisen tai vaihtoehtoisen linjauksen merkinnän kohdalla tulee rataratkaisua pyrkiä
yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tarkentamaan. Kun taas yhteystarvemerkinnän
kohdalla ehdotetaan ainoastaan asian toteamista yksityiskohtaisemman kaavan
kaavaselostuksessa. Kaiken kaikkiaan ehdotuksessa esitettyjen uusien ratamerkintöjen
ja määräysten ristiriitaisuudet ja eroavuudet vaikeuttavat kaavan tulkintaa ja
ohjausvaikutusta.

Epäselvien raideyhteysmerkintöjen arvioidaan aiheuttavan myös maanomistajille
kohtuutonta haittaa. Maanomistajat eri ratamerkintöjen piirissä joutuvat eriarvoiseen
asemaan. Ohjeellisella merkinnällä on suora vaikutus raidelinjauksilla olevien maiden
hyödyntämismahdollisuuksiin pitkällä aikavälillä. Merkintöjen tulkinnassa ei saisi olla
epäselvyyttä. Ohjeellisen ratalinjauksen merkintä näyttäisi edellyttävän sellaista
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selvitysten tarkkuustasoa, jolla päästäisiin eroon liian väljästä tulkintamahdollisuudesta
pitää ratakäytävät muusta maankäytöstä vapaana. Raideliikenteen yhteysmerkintöjä on
kaavaehdotukseen lisätty useita. Maakuntakaavanmerkintöjen tulkinnan,
yksityiskohtaisemman suunnittelun lähtökohtien selkeyden ja maaomistajien
oikeusturvan kannalta maakuntakaavassa tulisi kertoa tarkemmin ratakäytävien
laajuudet. Tavoitteena kokonaismaakuntakaavaa laadittaessa on ollut nimenomaan
parantaa kaavan selkeyttä ja helpottaa sen tulkintaa. Tämä ei valitettavasti toteudu
ratayhteysmerkintöjen ja -määräysten osalta.

Haminan kaupungin näkemys on, että joko eri raideyhteysmerkinnät ja -linjaukset tulee
maakuntakaavaehdotuksessa yhtenäistää samanlaiseen selvitystaustaan perustuen
selkeyttämällä myös niiden tulkintaa, tai pitäytyä ratalinjauksia koskien voimassa olevan
maakuntakaavan ratkaisussa, koska päätöksiä Helsingistä itään suuntautuvista
yhteyksistä ei ole vielä tehty. Jälkimmäisessä tapauksessa ei varata turhaan
ylimääräisiä ratakäytäviä muulta maankäytöltä eikä vaikutukset yksityisten
maanomistajien oikeusturvaan ja yhdenmukaiseen kohteluun tämän myötä laajene.
Valmisteilla olevassa Kymenlaakson kokonaismaakuntakaavassa raideyhteyden
toteuttamista ei viime kädessä ratkaista. Tarvitaan kattava selvitys itäisen radan
linjausvaihtoehdoista, jossa tulee huomioida henkilö- ja tavaraliikenteen sekä radan
taloudelliset, sosiaaliset ja ilmastovaikutukset.

Mikäli ohjeellisen ratalinjausmerkinnän käyttöön maakuntakaavassa kuitenkin
päädytään, tulisi myös ainakin Hamina – Luumäki osuus kokonaisuudessaan merkitä
ohjeellisena, ei yhteystarvemerkintänä.

Lisähuomiona Haminan kaupunki pyytää, että maakuntakaavan rataratkaisussa
tutkitaan ja huomioidaan myös strategisessa yleiskaavassa osoitetun yhteystarpeen
mukainen moottoritiekäytävää myötäilevä ratalinjaus asemapaikkoineen, joka
mahdollistaa koko seudun käyttäjäpotentiaalin toteutumisen.

Vastine:
Työpaikka-alueet

Summan risteysalueen työpaikka-alueen rajaus on yleispiirteistetty ehdotukseen
maakuntakaavatarkkuudelle. Rajaus pitää sisällään Vt7 ja Haminan sisääntulotien väliin
jäävän alueen. Alueesta itään sijaitseva alue on ehdotuksessa osoitettu
taajamatoimintojen alueeksi, joka pitää sisällään myös työpaikkatoimintoja. Työpaikka-
alueen rajaus tarkennetaan sisältämään lausunnon mukaisesti Vt7 ja Haminan
sisääntulotien väliin jäävän alueen ottaen kuitenkin huomioon maakuntakaavan
mittakaavan 1:100 000.

Virkistysalueet

MRL (1999/132) 33 § rakentamisrajoituksen mukaan maakuntakaavassa
virkistysalueeksi osoitetulla alueella on voimassa rakentamista koskeva rajoitus.
Alueella, jolla rakentamisrajoitus on voimassa, ei lupaa rakennuksen rakentamiseen saa
myöntää siten, että vaikeutetaan maakuntakaavan toteutumista. Lupa on kuitenkin
myönnettävä, jos maakuntakaavasta johtuvasta luvan epäämisestä aiheutuisi hakijalle
huomattavaa haittaa eikä kunta tai, milloin alue on katsottava varatuksi muun
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julkisyhteisön tarkoituksiin, tämä lunasta aluetta tai suorita haitasta kohtuullista
korvausta (ehdollinen rakentamisrajoitus).  Rajoitus ei koske jo olevaan asuntoon
kuuluvan talousrakennuksen rakentamista eikä maa- ja metsätalouden harjoittamista
varten tarpeellista rakentamista. Maakuntakaavassa on virkistysalueille
rakentamismääräys: Alueella sallitaan jo olemassa olevien rakennusten korjaus- ja
muutostyöt.

Raideliikenne

Maakuntahallituksen päätös suunnitteluratkaisusta raideliikenteen osalta

Kymenlaakson maakuntahallitus päätti 7.10.2019 raideliikenteen suunnitteluratkaisuista
esitettyjen vaihtoehtojen pohjalta. 

Kaavaratkaisulla on pyritty hyvin erilaisten tavoitteiden – niin ylimaakunnallisten kuin
myös maakunnan sisäisten tavoitteiden – yhteensovittamiseen. Päätöksenteon
yhteydessä on otettu huomioon valtakunnalliset tavoitteet sovittaen ne yhteen alueiden
käyttöön liittyvien maakunnallisten ja paikallisten tavoitteiden kanssa (MRL 25 §). 
Maakunnalla on oikeus osoittaa maakuntakaavalla oma tavoitteensa rataverkon
kehittämiseksi, vaikka laajalti vaikuttavien edistämis-, suunnittelu- ja toteutuspäätösten
teko ei ole mahdollista yhden maakunnan päätöksillä, vaan laajemmalla valmistelulla. 
Maakuntahallitus ja -valtuusto päättää maakunnan kehittämisen strategisista linjauksista
ja luo maakunnan tahtotilan. Maakuntakaavaratkaisu noudattaa maakuntahallituksen
kokouksessa 7.10.2019 sovittuja ratkaisuja raideliikenteen osalta.

On perusteltua todeta, että kaavaratkaisujen suunnitteluratkaisujen perusteluissa on
ristiriitoja ja tältä osin suunnitteluratkaisun perustelutekstit selvennetään kaava-
asiakirjoissa. 

Selvityspohja

Maakuntakaavan raideliikenteen suunnitteluratkaisujen pohjana on käytetty itään
suuntautuvien ratalinjauksien selvityksiä: HEPI-selvitys (Ratahallintokeskus 2008), Itä-
Suomeen suuntautuvien ratalinjauksien tarkastelu (Väylävirasto 2019), Koskenkylä-
Koria -ratakäytäväselvitys (Kymenlaakson liitto 2019) ja Haminasta itään -
ratakäytäväselvitys ja Porvoo-Kotka yhteysvälin ajantasaisuusselvitys (Kymenlaakson
liitto 2019). Raideliikenteen tulevaisuuden kehittämiseksi laadittiin kolme eri vaihtoehtoa
yhteysväleille Kouvola-Koskenkylä ja Hamina-Luumäki.

Kymenlaakson liitto katsoo, että ratakäyttävävaihtoehdot on tutkittu riittävällä
tarkkuudella huomioiden maakuntakaavan tarkoitus ja tehtävä.

Taustaselvitysten suhde kaavaratkaisuihin

Maakuntakaavan lähtötiedot ja selvitykset ovat perusteena kaavassa esitettävien
aluevarausten tarpeellisuuden ja lainmukaisuuden arvioinnille. Maakuntakaavaa
laadittaessa on otettava huomioon maakuntakaavan sisältövaatimuksissa mainitut
seikat ja näiden edellyttämät selvitykset siinä määrin kuin maakuntakaavan tehtävä
yleispiirteisenä suunnitelmana edellyttää (MRL 28 §).

Koria-Koskenkylä ja Haminasta itään -ratakäytäväselvitysten keskeinen tavoite oli
varmistaa, että mahdollisille uusille ratalinjauksille on löydettävissä maastokäytäviä ja
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alueidenkäytölliset edellytykset niiden toteuttamiselle. Nämä selvitykset on laadittu
tarkkuustasolla, joka mahdollistaa ratalinjausten osoittamisen jopa ohjeellisina
linjauksina. Selvityksissä ei oteta kuitenkaan kantaa maakuntakaavan lopullisiin
suunnitteluratkaisuihin ja merkintöihin. Selvitykset toimivat työkaluna
suunnitteluratkaisuja tehtäessä. Maakuntakaavan raideliikenteen suunnitteluratkaisut
perustuvat näiden kahden ratakäytäväselvityksen lisäksi myös yllä mainittuihin jo
aiemmin laadittuihin selvityksiin sekä maakuntahallituksen päättämiin maakunnan
kehittämisen strategisiin linjauksiin.

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 (MRL 25 §). Samalla
selvityspohjalla on mahdollista tehdä maakuntakaavan eri osa-alueilla erilaisia
suunnitteluratkaisuja em. tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti. Vastaavasti on
mahdollista osoittaa myös raideyhteyksiä maakuntakaavassa eri osa-alueilla eri
merkinnöillä, vaikka niiden selvitystausta onkin samankaltainen.  Linjauksia voi myös
jättää osin pois tai kokonaan osoittamatta. Päätösvalta kuluu täältä osin maakunnalle.

Kymenlaakson liitto korostaa, että kaikki kaavaehdotuksessa esillä olleet vaihtoehdot
mahdollistavat uuden ratalinjauksen jatkosuunnittelun. Lisäselvitystarpeita liittyy kaikkiin
esitettyihin vaihtoehtoihin. Helsingistä itään suuntautuvan ratayhteyden kehittäminen
koskee useita maakuntia, minkä vuoksi tarvitaan pitkän aikavälin valtakunnallinen
linjaus lähtökohdaksi tulevalle maakuntakaavoitukselle. Kymenlaakson liitto yhtyy
lausunnossa esitettyyn näkökohtaan, että eri vaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia on
vertailtava yhtenäisin perustein, mukaan lukien olemassa olevan rataverkon
kehittämiseen perustuva vaihtoehto. Valtakunnallinen 12-vuotinen
liikennejärjestelmäsuunnitelma on käynnistynyt. Liikenne- ja viestintäministeriö on
käynnistänyt selvityksen ja vertailun itäisen nopean yhteyden linjauksesta. Selvitys
esitetään tehtäväksi vaiheittain, ja selvityksen ensivaiheessa liikenne- ja
viestintäministeriö on pyytänyt Väylävirastolta yhteenvetoa henkilöliikenteen matka-
aikojen nopeuttamisen vaihtoehdoista Helsingistä Itä-Suomeen 31.1.2020 mennessä.
Tarkasteltavat vaihtoehdot sisältävät niin nykyisen rataverkon parantamistoimenpiteitä
kuin myös uusia ratakäytävälinjauksia. Itäisen suunnan raideyhteyttä tullaan
selvittämään yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa ja yhteenvedon onkin tarkoitus
mahdollistaa laajat keskustelut taloudellisesti kestävistä ja kustannustehokkaista
raideliikenteen vaihtoehdoista. Päätöksiä asiassa voidaan tehdä, kun selvitys valmistuu
keväällä 2020 ja tuloksia voidaan hyödyntää mm. valtakunnallisen
liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelussa. Kymenlaakson liitto katsoo, että
valtakunnallisen liikennejärjestelmätyön linjausten ja valtakunnallisten selvitysten
perusteella tulee maakuntakaavaratkaisu tarpeen mukaan päivittää, ja mahdollisesti
poistaa ja/tai muuttaa raideliikenteen merkintöjä.

Kymenlaakson liitto toteaa, että mahdollisista ratalinjauksista, niiden vaihtoehdoista ja
toteuttamisesta on keskusteltu vuosikymmeniä. On mahdollista, ettei myöskään vuonna
2020 saada aikaan lopullisia päätöksiä tai periaateratkaisuja mahdollisista
raidehankkeista kaava-alueella. Tältä osin tulee maakuntakaavaratkaisuja tehtäessä
varautua kansallisen päätöksenteon epävarmuustekijöihin pitkäjänteisesti.
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Maankäyttö- ja rakennuslain 27 §:n mukaan “Maakunnan liiton tulee huolehtia
tarpeellisesta maakuntakaavan laatimisesta, kaavan pitämisestä ajan tasalla ja sen
kehittämisestä.” Nyt valmisteilla olevan maakuntakaavan tavoitevuosi on 2040. Mikäli
kuitenkin maakunnan olosuhteissa tapahtuu sellaisia merkittäviä muutoksia, että
maakuntakaava ei joltain osin ole ajan tasalla, maakuntaliiton tulee MRL:n mukaisesti
ryhtyä kaavan muuttamiseen.

Maakuntakaavan tarkkuustaso ja vaikutukset maanomistajiin

Ratakäytäväselvitykset on tehty yhteistyössä Uudenmaan liiton ja Väyläviraston kanssa.
Ne vastaavat tarkkuustasoltaan ohjeellisen maakuntakaavamerkinnän selvitykseltä
vaadittavaa tasoa. Ratakäytävien tarkastelussa on otettu huomioon nykyinen ja
suunniteltu maankäyttö sekä maiseman, kulttuuriympäristön ja luonnon arvokohteet.
Toteuttamisen vaikutuksia on arvioitu maakuntakaavatarkkuudella. Raideliikenteen
potentiaaliset haittavaikutukset on tunnistettu ja tuotu ilmi vaikutusten arvioinnissa.
Ratakäytäväselvitysten avulla on löydetty vähiten haittavaikutuksia aiheuttavia sekä
kestäviä ratakäytäviä ja niiden vaihtoehdot. Uudet mahdolliset maastokäytävät
sijoittuvat Kymenlaaksossa pääosin rakentamattomille alueille ja alueille, jossa muut
maankäytön paineet ovat vähäisiä.

Vaikutukset yksittäisin maanomistajiin on mahdollista arvioida tarkemmin
ratasuunnittelun yhteydessä. Radan yleissuunnitelmassa esitetään selvitys rautatien
rakentamisen tai rataverkon kehittämisen tarpeellisuudesta sekä tutkituista
vaihtoehdoista, radan liikenteelliset ja tekniset perusratkaisut, sekä rautatiealueen ja
rautatieliikenteen arvioidut vaikutukset. Radan sijainti osoitetaan sellaisella tarkkuudella,
että maanomistajat ja muut asianosaiset pystyvät arvioimaan riittävällä luotettavuudella
hankkeesta heille aiheutuvat vaikutukset.

Maakuntakaavaratkaisusta ei aiheudu maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle
kohtuutonta haittaa huomioiden maakuntakaavan tarkoitus, tehtävä ja mittakaava.

Esitys Hallitus:
Tarkennetaan Summan risteysalueen työpaikka-alueen rajaus sisältämään Vt7 ja
Haminan sisääntulotien väliin jäävän alueen ottaen huomioon maakuntakaavan
mittakaava 1:100 000.

Ratamerkintöjen suunnitteluratkaisun perustelut selvennetään kaava-asiakirjoissa.

Muilta osin ei muutoksia kaavaan.

3 Lausunto Kotkan kaupunki KL/710/1004000E/20
19

ALUE-JA YHDYSKUNTARAKENNE

Maakuntakaavassa esitetty yhdyskuntarakenne tukee Kotkan kehittymistä osana
maakunnan keskusverkon ydintä. Kotkan kaupunki toteaa, että taajamatoimintojen alue
(A) tulee ulottaa Karhulan keskustassa Viirinkallion eteläpuolella kattamaan Karhulan
kaavarungossa (kaava numero 0613) esitetyt Hiomonlaakson ja Jokikaupungin alueet.
Lisäksi Räskin alue on osoitettu liian suppeana ja tulee laajentaa luoteeseen Pyhtään
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kunnan rajaa pitkin. Kehitettävä ja tiivistettävä kaupunkialue -rasteria tulee laajentaa
siten, että Mussalon Etukylän asemakaavoitettu alue sisältyy rasteriin.
Maakuntakaavaehdotus ja seudun strateginen yleiskaava eroavat Vähäniemen kohdalla
siten, että maakuntakaavassa niemi on osoitettu virkistysalueena ja seudun
yleiskaavassa uutena tiivistyvänä asuinalueena (A-1). Yleiskaavan oikeusvaikutteinen
merkintä ohjaa alueen suunnittelua.

Karhulan yhdyskuntarakenteen kehittämisen kannalta keskeisen ns. Karhulan Kanjonin
kattaminen on mahdollistettu maakuntakaavan merkinnällä liikennetunneli tai katettu tie.
Merkintä on joustava ja kanjonin osakattaminen tai muu ratkaisu on mahdollinen.

LUONNONPERINTÖ, LUONNONVARAT JA VIRKISTYS

Maakuntakaavan Kymenlaakson manner- ja merialueen kattava sini-viherrakenne
kytkee yhteen luonnon arvoalueet, edistävät ylimaakunnallisten ekologisten yhteyksien
toteutumista ja tukevat luontomatkailua, virkistystä, retkeilyä ja ulkoilua.
Maakuntakaavan aluevarausten ulkopuolinen alue ns. valkoinen alue on pääosin maa-
ja metsätalousvaltaista aluetta, joka on biotalouden kannalta keskeistä tuotantoaluetta.
Osa rannikon läheisistä saarista on luonnosvaiheen jälkeen poistettu
virkistysaluevaraus ja saaret on osoitettu ehdotuksessa valkoisena alueena. Kotkan
kaupunki katsoo, että merkintätapa on hyvä, koska se selkeyttää maakuntakaavan
tulkintaa saarilla, jotka ovat vapaa-ajan asuntojen alueita eivätkä siksi sovellu yleiseen
virkistyskäyttöön.

RATAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

Kymenlaakson maakuntakaava 2040 ehdotuksessa on olemassa olevien
ratamerkintöjen lisäksi merkitty uusia mahdollisia ratayhteyksiä seuraavin merkinnöin ja
määräyksin.

PÄÄRATA, OHJEELLINEN/VAIHTOEHTOINEN

Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävän
uuden pääradan ohjeellinen sijainti tai sen vaihtoehdot.

Suunnittelumääräys:  Alueiden yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on säilytettävä
mahdollisuus ratayhteyden suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Yhteysvälikohtainen suunnittelumääräys:

Kouvola-Koskenkylä yhteysvälin vaihtoehtoisen ohjeellisen linjauksen tarkka sijainti
tulee määritellä yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa.

Maakuntakaavaehdotuksessa on esitetty merkinnällä päärata,
ohjeellinen/vaihtoehtoinen yhteysvälit:

Kotka-Helsinki

Hamina-Vehkjärvi

Kaksi vaihtoehtoista linjausta yhteysvälillä Kouvola-Koskenkylä

RAIDELIIKENTEEN YHTEYSTARVE
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Merkinnällä osoitetaan mahdollisia ratayhteyksiä. Ratayhteyden sijaintiin ja
toteuttamiseen liittyy niin huomattavaa epävarmuutta, ettei ohjeellisen tai vaihtoehtoisen
linjauksen osoittaminen ole mahdollista.

Suunnittelumääräys: Ei kaavamääräyksiä. 

Tällä merkinnällä on osoitettu yhteysvälit

Vehkjärvi-Luumäki Hamina-Vaalimaa

Ratoja koskevat merkinnät perustuvat kaavaehdotuksen perusteella seuraaviin eri
ajankohtina ja yksittäin laadittuihin selvityksiin:

Helsinki-Pietari-rautatieyhteyden kehittäminen - Esiselvitys ja vaikutusten arviointi
Suomen osalta (2008)

Itä-Suomeen suuntautuvien ratalinjauksien tarkastelua (2019)

Koskenkylä-Koria -ratakäytäväselvitys (2019) sekä

Haminasta itään -ratakäytäväselvitys ja Porvoo-Kotka -ajantasaisuusarviointi (2019). 

Ratayhteyksiä koskevat merkinnät vietiin maakuntahallituksen päätöksentekoon
(7.10.2019) ennen kuin kaikki selvitykset olivat valmiit (Haminasta itään -
ratakäytäväselvityksen ja Porvoo-Kotka -ajantasaisuusarvioinnin väliraporttia käsiteltiin
sidosryhmätapaamisessa 18.10. ja raportin on arvioitu valmistuvan 15.11. mennessä).
Maakuntahallituksen kokouksessa 7.10.2019 ei siten ollut käytettävissä riittävä
tietopohja, jota päätöksenteko olisi edellyttänyt.

Koskenkylä-Koria -ratakäytäväselvitys (2019) sekä Haminasta itään -ratakäytäväselvitys
ja Porvoo-Kotka -ajantasaisuusarviointi (2019) on tehty toisistaan erillisinä, mutta
samalla tarkkuustasolla ja samoin menetelmin. Samanlaisesta selvitystasosta
huolimatta kaavaehdotuksessa on esitetty erilaiset ratkaisut. Koskenkylä-Koria -välistä
todetaan, että "Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja
seudullisesti merkittävän uuden pääradan ohjeellinen sijainti tai sen vaihtoehdot", kun
taas Vehkjärvi -Luumäki -välistä todetaan, että "Merkinnällä osoitetaan mahdollisia
ratayhteyksiä. Ratayhteyden sijaintiin ja toteuttamiseen liittyy niin huomattavaa
epävarmuutta, ettei ohjeellisen tai vaihtoehtoisen linjauksen osoittaminen ole
mahdollista". Miten samanlaiselta selvitystaustalta ja -tarkkuudesta voidaan tehdä
johtopäätös, että toisessa kohtaa selvitystarkkuus on riittävä, mutta toisessa kohtaa
tarkkuus ei olekaan riittävä? Merkintätapa tekee maakuntakaavan ristiriitaiseksi itsensä
kanssa. Lisäksi sanailut vaihtoehdoista ovat niin epäselviä tai epäloogisia, että on
mahdotonta tulkita mitä niillä tarkoitetaan.

Maakuntakaavaehdotuksen vaikutusten arvioinnissa korostetaan myös, että
"Raideliikenteen osalta mahdollistetaan eri vaihtoehtojen toteuttaminen, koska
päätöksiä Helsingistä itään suuntautuvista yhteyksistä ei ole vielä tehty. Kaavaratkaisu
mahdollistaa pitkän aikavälin kehittämistarpeet ja ratakäytävien avoimena pitämisen".
Jos kaavalla et haluta ottaa kantaa toteuttamiseen, miksi samanlaiselta selvitystaustalta
olevat merkinnät ovat erilaiset?

Kymenlaakson maakuntakaavaehdotuksen selostuksessa, kohdassa "Kaavan tulkinta ja
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ohjausvaikutukset - Alemman asteista kaavoitusta ohjaava vaikutus", korostetaan
seuraavaa:

"Jos liikenneväylä tai teknisen huollon johtolinja on esitetty ohjeellisen tai vaihtoehtoisen
linjauksen merkinnällä, tulee ratkaisua pyrkiä yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa
tarkentamaan. Jos väylän tai linjan tarve osoitetaan yhteystarvemerkinnällä, on asia
syytä todeta yksityiskohtaisemman kaavan kaavaselostuksessa.

"  Kuten edellä todettiin, maakuntakaavaehdotuksessa esitetyt ratamerkinnät ja -
määräykset perustuvat ratakäytäväselvityksiin, jotka on tehty toisistaan erillisinä ja ne
ovat yleispiirteisiä. Käytännössä niillä on tarkasteltu ovatko keskusteluissa esillä olleet
ratayhteydet jollakin tasolla toteuttamiskelpoisia.

Ohjausvaikutusmääräyksestä jää käsitys, että maakuntaliitto välittää valtakunnallisesti ja
maakunnallisesti merkittävän asian lisäselvitys- ja edistämisvastuun sekä niistä
aiheutuvat kustannukset kunnille, vaikka kyseinen tehtävä on valtakunnallisena asiana
selkeästi osoitettu maakuntaliiton tehtäviin (esim. MRL 25 ja 28 §). Voidaanko
yksityiskohtaisempaa kaavoitusta, eli tässä tapauksessa kuntien kaavoitusta, velvoittaa
tutkimaan asiaa tarkemmin, kun ratkaistava asia koskee selkeästi valtakunnallisesti
merkittävää asiaa? Rata on tekninen kokonaisuus, jonka jokainen yksityiskohta liittyy
siihen, miten rata jatkuu kumpaankin suuntaan, ja millaisin suunnitteluparametrein rataa
ollaan suunnittelemassa. Rata on siis suunniteltava kokonaisuutena, eikä ratalinjausta
ole mahdollista tarkentaa yksityiskohtaisessa kaavoituksessa, ellei maakuntakaavan
linjausmerkintä ole niin lavea, että kapeampikin käytävä jättää tilaa
toteutusvaihtoehdoille.  Mitkä siis ovat maakuntakaavan osoittamat ratakäytävien
laajuudet, jonka puitteissa yksityiskohtaisempaa tulkintaa tehdään?

Lisäksi maakuntakaavaehdotuksen selostuksessa kaavan aiheuttamaa
rakentamisrajoitusta täsmennetään seuraavasti:

"Jos liikenneväylä tai teknisen huollon johtolinja on esitetty yhteystarvemerkinällä tai
ohjeellisen linjauksen merkinnällä, ei alueelle tule MRL 33 §:n rakentamisrajoitusta.
Ohjeellinen liikenneväylän linjaus on luonteeltaan kehittämisperiaatteellinen merkintä ja
sen toteuttamisen edellytykset tulee turvata yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa.
Sini-viherrakenteen yhteystarvemerkintä ei aiheuta MRL 33 § mukaista
rakentamisrajoitusta, mutta yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ei saa vaarantaa
maakuntakaavan keskeisiä tavoitteita.

Mikäli hakijalle aiheutuu rakennusluvan epäämisestä huomattavaa haittaa, on lupa
rakentamiseen edellä mainituin edellytyksin myönnettävä. Haitan arvioinnissa otetaan
luonnollisesti huomioon vain sellainen este rakentamiselle, joka johtuu nimenomaan
maakuntakaavasta. Mikäli rakentaminen olisi estynyt, vaikka maakuntakaava ei
olisikaan voimassa, kyseessä ei ole maakuntakaavasta aiheutuva este."

 Vertauksen vuoksi voimassa olevassa maakuntakaavassa ohjeellinen päärata on
merkitty Suomenlahden rannikkoa mukaillen Kotkaan saakka. Määräys ja sen tulkinta
ovat seuraavat:

"PÄÄRATA, OHJEELLINEN

Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävän
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uuden pääradan ohjeellinen sijainti.

Suunnittelumääräys:

Alueiden yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on säilytettävä mahdollisuus
ratayhteyden suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Rataa suunniteltaessa on huolehdittava siitä, että liikenneväylä 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 veden laatuun tai vesialueen pohjaolosuhteisiin, eikä sellaisia
melu- tai  muita häiriöitä, jotka merkittävästi heikentävät alueen niitä luonnonarvoja,
joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää Natura 2000-
verkostoon."

Voimassa olevan maakuntakaavan ohjeellisen pääradan merkintä ja sen tulkinta ovat
konkreettisten tapausten ja niiden yhteydessä käytyjen keskustelujen ja lausuntojen
kautta vakiintunut viimeisten vuosikymmenten aikana. Tulkinta kuuluu yksinkertaistaen,
että merkitty pääradan ohjeellinen linjaus on pidettävä vapaana muulta maankäytöltä.

Maakuntakaavaehdotuksessa 2040 esitetty tulkinnan muutos ja uudet ohjeelliset
pääratalinjaukset heikentävät ohjeellisen päärata -merkinnän painoarvoa ja tulkintaa.
Riskinä on, että missään Kymenlaaksossa ei säily mahdollisuutta pääradalle
tulevaisuudessa, vaan kaikki linjausmahdollisuudet umpeutuvat. Esitetty kaavamääräys
siirtää ratkaisuvallan ratakäytävän avoimena säilyttämisestä maanomistajille. Tämän
vuoksi myös vaikutusten arvioinnin yhteydessä esitetty näkemys

"Kaavaratkaisu mahdollistaa pitkän aikavälin kehittämistarpeet ja ratakäytävien
avoimena pitämisen" on ristiriitainen.

Edelleen, ohjeellisen linjauksen rakentamisrajoituksen tulkinta siirtää myös tulkinta-,
selvitys- ja keskusteluvastuun kunnille. Mitä tarkoittaa, että ohjeellinen liikenneväylän
merkintä ei tarkoita MRL 33 §:n rakentamisrajoitusta, mutta toteuttaminen on turvattava
yksityiskohtaisemmassa, siis kuntatason, suunnittelussa? Etenkin, kun lupa on viime
kädessä myönnettävä, mikäli hakijalle aiheutuu rakennusluvan epäämisestä
huomattavaa haittaa.

Viitaten esimerkiksi yksityisten maanomistajien oikeusturvaan ja yhdenmukaiseen
kohteluun on erittäin huolestuttavaa, miten epäselvät ja monitulkintaiset
maakuntakaavaehdotuksessa esitetyt ratamerkinnät ja -määräykset ovat. Erityisen
huolestuttavaa se on myös siksi, että tehtyjen selvitysten toteuttamistavat ja
tarkkuustasot on tulkittu ristiriitaisina johtopäätöksinä maakuntakaavaehdotukseen.
Viime kädessä raidelinjausten merkintöjen tulkinta jää epäselväksi. Riskit niin
tulkintojen, niiden pitävyyden ja maanomistajien oikeudenmukaisen kohtelun vuoksi
ovat suuria.

Kotkan kaupunki huomauttaa, että epäselvät raideyhteysmerkinnät aiheuttavat
maaomistajille kohtuutonta haittaa.

Ohjeellisella merkinnällä on suora vaikutus raidelinjauksilla olevien maiden
hyödyntämismahdollisuuksiin hyvin pitkällä aikajänteellä. Merkintöjen tulkinnassa ei
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pitäisi olla pienintäkään epäselvyyttä. Ohjeellisen ratalinjauksen merkintä edellyttää
sellaista selvitysten tarkkuustasoa, jolla päästään eroon liian väljästä
tulkintamahdollisuudesta muusta maankäytöstä vapaana pidettävien ratakäytävien
suhteen.

Nyt laaditut selvitykset eivät ole riittävän yksityiskohtaisia, jotta niiden perusteella
voidaan riittävällä tarkkuudella perustella ohjeellisen pääradan linjaus. Raideliikenteen
yhteysmerkintöjä on lisätty maakuntakaava-ehdotukseen laajasti ja jokaisen esitetyn
linjauksen vaihtoehdot mukaan lukien raidelinjausten tulkinta ja vaikutukset esim.
maanomistajiin laajentuvat merkittävästi. Muun muassa maakuntakaavan merkintöjen
tulkinnan, yksityiskohtaisemman suunnittelun lähtökohtien selkeyden ja maanomistajien
oikeusturvan kannalta maakuntakaavassa pitäisi kertoa tarkemmin ratakäytävän
laajuudet, jonka puitteissa tulkintaa ylipäätään tehdään.

KOTKAN KAUPUNGIN NÄKEMYS RATAMERKINNÖISTÄ JA-MÄÄRÄ YKSISTÄ
TIIVISTETTYNÄ

Edellä esitettyyn perustuen maakuntakaavaehdotuksen taustaksi tehdyt selvitykset eivät
ole johdonmukaisia ja riittäviä suhteessa niistä tehtyihin johtopäätöksiin ja
kaavaratkaisuihin. Tästä syystä raideyhteyksien käsittely- ja merkintätavasta muodostuu
merkittävä valitusperuste. 

Maakuntakaavan ratalinjauksia koskevassa ratkaisussa tulisi pitäytyä voimassa olevan
maakuntakaavan ratkaisussa, jolla vältyttäisiin hajanaiselta, vaikutuksiltaan laajoilta,
laajasti myös yksityisten maanomistus-olosuhteisiin vaikuttavilta ja vaikeasti tulkittavilta
tilanteilta. Kaavamerkintöjen muuttaminen on turhaa, koska kuten
maakuntakaavaehdotuksen vaikutusten arvioinnissa sanotaan "Raideliikenteen osalta
mahdollistetaan eri vaihtoehtojen toteuttaminen, koska päätöksiä Helsingistä itään
suuntautuvista yhteyksistä ei ole vielä tehty''.

Parhaillaan keskustelussa olevan Helsingistä itään suuntautuvan raideyhteyden
toteuttamista ei ratkaista viime kädessä tässä maakunta kaavassa. Sen
mahdollistaminen toteutuu kaikkien esillä olevien yhteyksien osalta parhaiten
pitäytymällä voimassa olevan maakuntakaavan merkinnöissä. Muuttamalla merkintöjä ja
niiden tulkintaa voidaan pahimmassa tapauksessa jopa vaikeuttaa yhteyden
toteuttamista Kymenlaakson kautta.

Mikäli raideyhteysmerkintöjä päätetään kaikesta huolimatta muuttaa erilaiseksi kuin
voimassa olevassa maakuntakaavassa, niin on huolehdittava,  että samanlaisiin
selvityspohjiin ja yhteneviin tavoitteisiin perustuvat merkinnät ja määräykset ovat
yhtenevät. Lisäksi merkintöjen ja määräysten tulee olla niin selkeitä, että niiden
tulkinnasta ei ole epäselvyyttä ja että niitä tulkitaan eri yhteyksissä samalla tavoin.

Kotkan kaupunki myös edellyttää, että maakuntakaavan rataratkaisussa tutkitaan ja
huomioidaan asemapaikkoineen myös strategisessa yleiskaavassa osoitetun
yhteystarpeen mukainen moottoritiekäytävää mukaileva ratalinjaus, joka mahdollistaa
koko seudun käyttäjäpotentiaalin toteutumisen. Ei voi olla mahdollista, että
maakuntakaava, jonka tavoitteena on toteuttaa ratalinjaus Helsingistä rannikkoa pitkin
itään, jättää varmistamatta junien pysähtymismahdollisuuden Kotkassa.

Kotkan kaupunki vaatii, että ratayhteydet selvitetään yhdenvertaisesti ja niiden
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vaikutusten arviointi laaditaan perusteellisesti siten, että tarkastelujen pohjalta voidaan
päättää valtakunnallisesti paras vaihtoehto.

Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyy edellä esitetyn Kotkan kaupungin lausuntona
Kymenlaakson maakuntakaava 2040 ehdotuksesta kaupunginhallituksen päätettäväksi.
Kaupunkirakennelautakunta valtuuttaa valmistelijat täsmentämään lausuntoa ennen
kaupunginhallituksen päätöstä.

Vastine:
Alue- ja yhdyskuntarakenne

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. Alueiden käytön
suunnittelujärjestelmän periaatteena on, että yleispiirteisempi kaava on ohjeena
laadittaneessa tai muutettaessa yksityiskohtaisempia kaavoja. Maakuntakaavan
yleispiirteisyydestä ja ylikunnallisesta luonteesta johtuen, kunnilla on omassa
kaavoituksessa varsin suuri liikkumavara kunnan sisäisissä
alueidenkäyttökysymyksissä. 

Karhulan keskustassa keskustatoimintojen alue (C) on ulotettu maakuntakaavan
mittakaava ja yleispiirteisyys huomioiden Ahlmannintien eteläpuolelle siten, että sen
voidaan katsoa kattavan Hiomolaakson ja Jokikaupungin alueet, ja
alueidenkäyttöratkaisu tarkentuu kaupungin tarkemman tason kaavoituksen myötä. 

Kehitettävä ja tiivistettävä kaupunkialue -merkintä on osoitettu vastaaville alueille kuin
Kotkan-Haminan seudun strategisen yleiskaavan intensiivisen taajamatoimintojen alue
huomioiden kuitenkin maakuntakaavan mittakaava ja yleispiirteisyys. 

Maankäyttö- ja rakennuslain 28 §:n mukaan maakuntakaavaa laadittaessa on otettava
huomioon valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja kiinnitettävä huomiota maakunnan
oloista johtuviin erityisiin tarpeisiin. Virkistysalueiden osalta on lisäksi erityisesti
kiinnitettävä huomiota virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyyteen
maakuntakaavassa (Ympäristöministeriö, 2019).

Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa (2017) todetaan, että kaupungistuminen,
luonto- ja kulttuurimatkailun kasvu, ihmisten vapaa-ajan lisääntyminen sekä
luontoliikunnan tärkeä merkitys kansanterveydelle lisäävät virkistyskäyttöön soveltuvien
alueiden tarvetta. Alueiden käytössä onkin tarpeen kiinnittää huomiota laadultaan ja
tavoitettavuudeltaan hyvien virkistysalueiden riittävyyteen ja virkistysyhteyksien
jatkuvuuteen. Virkistysalueisiin liittyvien tavoitteiden toteutuminen tukee ihmisten
asuinympäristöjen viihtyisyyttä.

Kymenlaakson maakuntakaavassa 2040 virkistysalueiden tavoitteet kytkeytyvät sini-
viherverkostolle asetettuihin tavoitteisiin. Sini-viherverkostolla tarkoitetaan viheralueiden
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(mm. metsät, suot, suojelualueet, virkistysalueet, puistot) ja vesistöjen (mm. joet, järvet,
meri, pohjavedet) muodostamaa verkostoa (Kymenlaakson Liitto, 2016). Sini-
viherverkoston kehittämiseen liittyy vahvasti myös sen moninaiskäytön kehittäminen eli
luonnonperinnön, luontomatkailun ja virkistyskäytön yhdistäminen, jossa erityisesti
erilaiset suojeluun ja virkistykseen osoitetut alueet muodostavat verkoston kestävälle
luontomatkailun ja virkistyksen lisäämiselle turvaten samalla alueen luonnonperintöä.
Lisäksi matkailun tavoitteisiin liittyen on kirjattu tarve vahvistaa maakunnan matkailun
vetovoima-alueiden kehittämismahdollisuuksia ja luoda edellytykset laajalle vapaa-ajan
alueiden verkostolle.

Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 virkistykseen liittyvät merkinnät sekä niiden
muutokset suhteessa voimassa oleviin vaihekaavojen merkintöihin on käyty läpi
erillisselvityksessä (Virkistysalueet Kymenlaakson maakuntakaavassa 2040,
Kymenlaakson liitto, 2019). Maakuntakaavan 2040 virkistysalueille (V) sekä maa- ja
metsätalousvaltaisille alueille, joilla on ulkoilun ohjaamisen tarvetta (MU) on asetettu
maakunnalliset kriteerit, joiden perusteella kaikki kyseiset merkinnät on arvioitu. Myös
virkistyskohteiden ja ylimaakunnallisten reittien merkintäperiaatteita on tarkistettu.
Virkistysaluemerkinnät jaettiin lähivirkistyksen ja retkeilyn alueisiin. MU-alueet jaettiin
samankaltaisesti lähivirkistystä tukeviin lähiulkoilualueisiin sekä retkeilyn alueisiin.
Lähivirkistyksen arvo ihmisille korostuu Kymenlaakson sini-viherrakenne ja
ekosysteemipalvelut -selvityksessä. Kaikki kohteet yhdessä muodostavat tärkeän,
toiminnallisen virkistysalueverkoston.  

Räskin-Heinlahden virkistysalueen rajaus on tarkistettu verrattuna voimassaolevaan
maakuntakaavaan. Alue on Kotkan ja Pyhtään Siltakylän lähivirkistysalue Räskin ja E18
moottoritien välisellä alueella Kotkan Karhuvuoren ja Pyhtään Heinlahden välillä.
Alueella on runsaasti polkuja ja Karhuvuoren valaistu kuntopolku- ja latuverkko ulottuu
alueen itäosiin. Alueen pohjoisosasta on yhteys Valkmusaan kulkeville reiteille.
Lähivirkistysalue täydentää läheisten taajama-alueiden virkistysalueita ja se on
merkittävä osa Valkmusa-Räski siniviheryhteyttä. Näin ollen Räskin-Heinlahden
virkistysaluetta ei ole perusteltua supistaa. 

Luonnonperintö, luonnonvarat ja virkistys

Merkitään tiedoksi.

Ratamerkinnät ja -määräykset

Yleistä

Maakuntakaavaehdotuksessa esitetään Helsingistä itään suuntautuvien ratojen osalta
esitetään useita eri vaihtoehtoja ohjeellisin linjausmerkinnöin tai yhteystarpeina
yhteysvälistä riippuen. Kymenlaakson liitto katsoo, että eri vaihtoehtojen esittäminen
maakuntakaavaehdotuksessa on perusteltua ja tarkoituksenmukaista.
Maakuntakaavassa tulee varautua pitkän aikavälin kehittämistarpeisiin siten, että niiden
toteutumiselle luodaan alueidenkäytöllisiä edellytyksiä.

Maakunnan suunnittelussa ja muussa alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT) huomioon ottamisesta siten, että
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edistetään niiden toteuttamista (MRL 24 §). Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden
mukaan tulee edistää valtakunnallisen liikennejärjestelmän toimivuutta ja
taloudellisuutta kehittämällä ensisijaisesti olemassa olevia liikenneyhteyksiä ja
verkostoja sekä varmistamalla edellytykset eri liikennemuotojen ja -palvelujen
yhteiskäyttöön perustuville matka- ja kuljetusketjuille sekä tavara ja henkilöliikenteen
solmukohtien toimivuudelle. Alueidenkäyttötavoitteissa todetaan kuitenkin myös, että
kansainvälisesti ja valtakunnallisesti merkittävien liikenne- ja viestintäyhteyksien
jatkuvuus ja kehittämismahdollisuudet sekä kansainvälisesti ja valtakunnallisesti
merkittävien satamien, lentoasemien ja rajanylityspaikkojen kehittämismahdollisuudet
tulee turvata. Kymenlaakso on logistiikka- ja rajamaakunta. Alueella sijaitsee mm.
Suomen merkittävin yleissatama ja Kaakkois-Suomessa sijaitsevat vilkkaimmat
rajanylityspaikat. Raideyhteydet ovat maan sisäisen liikennejärjestelmän osalta
elintärkeitä. Venäjään ja Aasiaan suuntaan yhteyksillä on kansainvälistä merkitystä.
Maakuntakaavaratkaisulla turvataan tältä osin kansainvälisesti ja valtakunnallisesti
merkittävien liikenne- ja viestintäyhteyksien jatkuvuus ja kehittämismahdollisuudet
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti luomalla alueidenkäytöllisiä
kehittämisedellytyksiä. Uusia yhteyksiä, palveluja ja teknologiaa tulee VAT:ien mukaan
kehittää liikenteellisten tarpeiden mukaisesti. Uusilla yhteyksillä on keskeinen merkitys
vähähiilisyyden edistämisessä.

Maakuntakaavan tavoitevuosi on 2040, mutta tavoitteena on oltava mahdollistaa ja
varautua sitäkin myöhemmin toteutettaviin raidehankkeisiin pitämällä maastokäytävät
auki. Väylävirasto on päivittänyt vuonna 2019 valtakunnallisen näkemyksen siitä, miten
maankäytössä on tarve varautua mm. uusiin ratayhteyksiin. Kymenlaaksoa koskien
maakuntakaavoissa on varauduttava itärataan ja rannikkoa pitkin itään kulkevaan
rataan. Mikäli kehittämiseen ei varauduta, voi tarvittavien ratahankkeiden toteuttaminen
osoittautua myöhemmin hyvin vaikeaksi, merkittävän kalliiksi tai jopa mahdottomaksi.
Maakuntakaavassa turvataan valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti
kansainvälisesti ja valtakunnallisesti merkittävien liikenneyhteyksien jatkuvuus ja
kehittämismahdollisuudet. Raideliikenteen suunnitteluratkaisut tukevat ilmastopoliittisten
tavoitteiden saavuttamista. Alue- ja kansantalouden kannalta on edullista mahdollistaa
näiden seikkojen perusteella useita raideliikenteen vaihtoehtoja. Täältä osin
maakuntakaavaehdotuksen ratkaisu vastaa MRL 28 §:n sisältövaatimuksiin liittyen
ympäristön ja talouden kannalta kestäviin liikenteen ja teknisen huollon järjestelyihin,
maakunnan tarkoituksenmukaiseen alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, alueiden käytön
ekologiseen kestävyyteen sekä maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin.

Päätöksenteon tietopohja ja kaavaratkaisu

Maakuntakaavan raideliikenteen suunnitteluratkaisujen pohjana on käytetty itään
suuntautuvien ratalinjauksien selvityksiä: HEPI-selvitys (Ratahallintokeskus 2008), Itä-
Suomeen suuntautuvien ratalinjauksien tarkastelu (Väylävirasto 2019), Koskenkylä-
Koria -ratakäytäväselvitys (Kymenlaakson liitto 2019) ja Haminasta itään -
ratakäytäväselvitys ja Porvoo-Kotka yhteysvälin ajantasaisuusselvitys (Kymenlaakson
liitto 2019). Raideliikenteen tulevaisuuden kehittämiseksi laadittiin kolme eri vaihtoehtoa
yhteysväleille Kouvola-Koskenkylä ja Hamina-Luumäki. Kaikki esillä olleet vaihtoehdot
mahdollistavat uuden ratalinjauksen jatkosuunnittelun. Kymenlaakson maakuntahallitus
päätti 7.10.2019 raideliikenteen suunnitteluratkaisuista esitettyjen vaihtoehtojen
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pohjalta.

Kymenlaakson liitto katsoo, että maakunnanhallituksen kokouksessa on ollut
käytettävissä riittävä tietopohja päätöksenteon tueksi. Maakuntakaavaehdotuksen
ratalinjauksen vaihtoehtoihin liittyen valmistui väliraportti Haminasta itään sekä Porvoo-
Kotka -yhteysvälien selvityksestä viikolla 40, eli ennen maakuntahallituksen 7.10.2019
kokousta. Asiakirja toimitetiin kaikille maakuntahallituksen jäsenille kokouksen
lisäaineistona 4.10.2019 henkilökohtaisesti sähköpostitse.  Konsultilta oli saatu
keskeiset tiedot ratakäytävälinjausten vaihtoehdoista jo aiemmin kaavaehdotuksen
valmistelun pohjaksi.

Ko. raportti ei ollut selvityksen loppuraportti, koska oli sovittu tarkistuskommenttien
pyytämisestä valikoiduilta sidosryhmiltä ennen sen julkaisemista. Käytännössä
loppuraportti ei poikkea väliraportista. Raporttiin tehtiin vain pieniä tarkistuksia.   

Kaavaratkaisulla on pyritty hyvin erilaisten niin maakunnallisten kuin ylimaakunnallisten
tavoitteiden yhteensovittamiseen. Päätöksenteon yhteydessä on otettu huomioon
valtakunnalliset tavoitteet sovittaen ne yhteen alueiden käyttöön liittyvien
maakunnallisten ja paikallisten tavoitteiden kanssa (MRL 25 §).  Maakunnalla on oikeus
osoittaa maakuntakaavalla oma tavoitteensa rataverkon kehittämiseksi, vaikka laajalti
vaikuttavien edistämis-, suunnittelu- ja toteutuspäätösten teko ei ole mahdollista yhden
maakunnan päätöksillä, vaan laajemmalla valmistelulla.  Kymenlaakson liitto katsoo,
että laaditut selvitykset ovat riittävän yksityiskohtaisia huomioiden maakuntakaavan
tarkoitus ja tehtävä yleispiirteisenä suunnitelmana, eikä maakuntakaavaratkaisu estä
Helsingistä rannikkoa pitkin kulkevan ratalinjauksen osalta aseman sijoittumista
Kotkaan. 

On perusteltua todeta, että kaavaratkaisujen suunnitteluratkaisujen perusteluissa on
ristiriitoja ja tältä osin suunnitteluratkaisun perustelut selvennetään kaava-asiakirjoissa. 

Taustaselvitysten suhde kaavaratkaisuihin

Maakuntakaavan lähtötiedot ja selvitykset ovat perusteena kaavassa esitettävien
aluevarausten tarpeellisuuden ja lainmukaisuuden arvioinnille. Maakuntakaavaa
laadittaessa on otettava huomioon maakuntakaavan sisältövaatimuksissa mainitut
seikat ja näiden edellyttämät selvitykset siinä määrin kuin maakuntakaavan tehtävä
yleispiirteisenä suunnitelmana edellyttää (MRL 28 §).

Koria-Koskenkylä ja Haminasta itään -ratakäytäväselvitysten keskeinen tavoite oli
varmistaa, että mahdollisille uusille ratalinjauksille on löydettävissä maastokäytäviä ja
alueidenkäytölliset edellytykset niiden toteuttamiselle. Nämä selvitykset on laadittu
tarkkuustasolla, joka mahdollistaa ratalinjausten osoittamisen jopa ohjeellisina
linjauksina. Selvityksissä ei oteta kuitenkaan kantaa maakuntakaavan lopullisiin
suunnitteluratkaisuihin ja merkintöihin. Maakuntakaavan raideliikenteen
suunnitteluratkaisut perustuvat näiden kahden ratakäytäväselvityksen lisäksi myös yllä
mainittuihin jo aiemmin laadittuihin selvityksiin sekä maakuntahallituksen päättämiin
maakunnan kehittämisen strategisiin linjauksiin.

Maakuntakaavassa esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja
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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 (MRL 25 §). Samalla
selvityspohjalla on mahdollista tehdä maakuntakaavan eri osa-alueilla erilaisia
suunnitteluratkaisuja em. tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti. Vastaavasti on
mahdollista osoittaa myös raideyhteyksiä maakuntakaavassa eri osa-alueilla eri
merkinnöillä, vaikka niiden selvitystausta onkin samankaltainen.  Linjauksia voi myös
jättää osin pois tai kokonaan osoittamatta. Päätösvalta kuluu tältä osin maakunnalle. 

Vaihtoehtoisen liikennelinjauksen merkintää käytetään maakuntakaavoissa silloin, kun
nähdään tarkoituksenmukaiseksi jättää maakuntakaavaan useampi linjausvaihtoehto
esimerkiksi tilanteessa, jossa linjauksen valinta on tarkoituksenmukaista päättää vasta
yksityiskohtaisemman suunnittelun yhteydessä. Vaihtoehtoisen linjauksen osoittamisen
edellytyksenä on, että linjausvaihtoehdon sijainti ja suhde alueen muuhun
maankäyttöön on selvitetty ja että vaihtoehdolla ei ole oleellista merkitystä kaavassa
esitettyyn muuhun maankäyttöön. (Ympäristöministeriön opas 10
maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset) Kymenlaakson liitto katsoo, että em.
näkökohdat on selvitetty ja huomioitu kaavaratkaisua tehtäessä. Ohjeelliset ja
vaihtoehtoiset liikkenelinjausten merkinnät sekä yhteystarvemerkinnät ovat luonteeltaan
kehittämisperiaatteellisia, eikä niihin suoraan lain nojalla liity MRL 33 §:n mukaista
rakentamisrajoitusta. Kaavaehdotuksessa ei ole annettu em. merkintöihin liittyviä erillisiä
rakentamisrajoitusmääräysiä. Kaavaa laadittaessa on pidetty MRL 33 §:n mukaisesti
silmällä alueiden käytön taloudellisuutta ja sitä, ettei maanomistajalle tai muulle
oikeuden haltijalle aiheudu kohtuutonta haittaa.

Maakuntakaavaratkaisun suhde yksityiskohtaisempaan suunnitteluun

Maakuntakaava ohjaa kuntien kaavoitusta sekä viranomaisten muuta alueiden käytön
suunnittelua. Maakuntakaava tarkentuu kuntien yleis- ja asemakaavoissa. 

Maakuntakaavatyön yhteydessä tehdään maakuntakaavatason tutkimuksia ja
selvityksiä. Kuntatasolla tehdään yleis- ja asemakaavatason tutkimukset ja selvitykset.
Tehtävänjakoa ohjaa maankäyttö- ja rakennuslaki. Maakuntakaavaehdotuksessa ei ole
velvoitettu kuntia tai kaupunkia laatimaan sellaisia selvityksiä tai tutkimuksia, jotka eivät
niille MRL:n perusteella kuulu. Lausunnossa viitataan ohjausvaikutusmääräykseen.
Maakuntakaavassa annetaan MRL mukaisesti suunnittelumääräyksiä ja kaavan
ohjausvaikutukset ja toteutus -tekstillä täsmennetään mikkä tavoin maakuntakaavaa
toteutetaan. MRL 39 §:n mukaan yleiskaavaa laadittaessa on otettava maakuntakaavaa
huomioon sekä huomioitava mahdollisuudet liikenteen tarkoituksenmukaiseen
järjestämiseen. Nämä seikat on selvitettävä ja otettava huomioon sinä määrin kuin
yleiskaavan ohjaustavoite ja tarkkuus sitä edellyttävät.

Ratojen suunnittelu perustuu ratalakiin. Ratalain 8 §:n mukaan suunnitelmia tehtäessä
rataverkon haltija toimii yhteistyössä maakuntien liittojen, kuntien, elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskusten sekä muiden viranomaisten kanssa. Suunnittelun on perustuttava
rautatien kehittämisen tarpeisiin, valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin,
valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan, alueelliseen
liikennejärjestelmäsuunnitteluun sekä muuhun alueiden käytön suunnitteluun.
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Ratalain 8 a §:n mukaan Väyläviraston on laadittava merkittävää ratahanketta
koskevasta yleissuunnitelmasta ja ratasuunnitelmasta hankearviointi. Väyläviraston on
laadittava hankearviointi myös merkittävää ratahanketta koskevista ratasuunnitelman
vaiheittain toteutettavista ratkaisuista.

Hankkeesta vastaava laatii radan yleissuunnitelmaa ja ratasuunnitelmaa varten
tarvittavat selvitykset ja tutkimukset.

Ratalain 10 §:n mukaan rautatien rakentamista koskevan yleissuunnitelman ja
ratasuunnitelman tulee perustua maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen
oikeusvaikutteiseen kaavaan, jossa rautatiealueen sijainti ja suhde muuhun alueiden
käyttöön on selvitetty. Alueella, jolla on laadittavana tai muutettavana oikeusvaikutteinen
kaava, voidaan ryhtyä toimenpiteisiin kaavan tavoitteisiin perustuvan yleis- tai
ratasuunnitelman laatimiseksi.

Kotkan-Haminan seudun strategisessa yleiskaavassa on osoitettu raideliikenteen
selvitettävä yhteystarve ja kaavaan liittyvässä oikeusvaikutuksettomassa
kokonaissuunnitelmassa on osoitettu informatiivisina merkintöinä potentiaaliset asema-
ja seisakepaikat. Nämä merkinnät poikkeavat maakuntakaavan suunnitteluratkaisusta.
Strateginen yleiskaava on oikeusvaikutteinen Kotkan ja Haminan alueella ja ohjaa
kuntatason alueidenkäytön suunnittelua näiden kuntien alueella. Nyt käsillä olevan
maakuntakaavan yhteydessä ei ole tutkittu muita kuin aiemmin mainittujen selvitysten
mukaisia ratakäytäviä. Kaavajärjestelmän mukaisesti yleiskaava ei ohjaa
maakuntakaavoitusta, eikä se voi velvoittaa maakuntakaavoituksen selvitystarpeita.
Maakuntakaavassa on osoitettu maakuntahallituksen päättämät maakunnan
kehittämisen strategiset linjaukset raideliikenteen suunnitteluratkaisuiden osalta.

Maankäyttö- ja rakennuslain 27 §:n mukaan “Maakunnan liiton tulee huolehtia
tarpeellisesta maakuntakaavan laatimisesta, kaavan pitämisestä ajan tasalla ja sen
kehittämisestä.” Nyt valmisteilla olevan maakuntakaavan tavoitevuosi on 2040. Mikäli
kuitenkin maakunnan olosuhteissa tapahtuu sellaisia merkittäviä muutoksia, että
maakuntakaava ei joltain osin ole ajan tasalla, maakuntaliiton tulee MRL:n mukaisesti
ryhtyä kaavan muuttamiseen.  

Maakuntakaava voidaan laatia rinnan uuden radan YVA-menettelyn kanssa ja se antaa
hyvän hahmotelman alueidenkäyttöratkaisulle sillä alueella, johon rata vaikuttaa ja joka
vaikuttaa radan rakentamisen ja käytön reunaehtoihin.

Kymenlaakson liitto toteaa, että maakuntakaavaehdotuksessa esitetty ohjeellinen linjaus
on jo huomioitu Kotkan-Haminan seudun strategisessa yleiskaavassa.
Maakuntakaavaratkaisu ei tuo tältä osin muutoksia nykytilanteeseen. Näin ollen
maakuntakaavasta ei synny uusia velvollisuuksia.

Maakuntakaavan tarkkuustaso ja vaikutukset maanomistajiin

Ratakäytäväselvitykset on tehty yhteistyössä Uudenmaan liiton ja Väyläviraston kanssa.
Ne vastaavat tarkkuustasoltaan ohjeellisen maakuntakaavamerkinnän selvitykseltä
vaadittavaa tasoa. Ratakäytävien tarkastelussa on otettu huomioon nykyinen ja
suunniteltu maankäyttö sekä maiseman, kulttuuriympäristön ja luonnon arvokohteet.
Toteuttamisen vaikutuksia on arvioitu maakuntakaavatarkkuudella. Ratojen liittymistä
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nykyiseen rataverkkoon on selvitetty tarkemmalla tarkkuudella, koska se on edellytys
uuden mahdollisen ratayhteyden toteutettavuudelle. Raideliikenteen
suunnitteluratkaisujen potentiaaliset haittavaikutukset on tunnistettu ja tuotu ilmi
vaikutusten arvioinnissa. Ratakäytäväselvitysten avulla on löydetty vähiten
haittavaikutuksia aiheuttavia sekä kestäviä ratakäytäviä ja niiden vaihtoehdot. Uudet
mahdolliset yhteydet sijoittuvat Kymenlaaksossa pääosin rakentamattomille alueille ja
alueille, joissa muut maankäytön paineet ovat vähäisiä. Uusien ratalinjausten
suunnittelu edellyttää aina ratalain mukaista suunnittelua, joka sisältää mm. YVA-
menettelyn ja maakuntakaavaratkaisun päivityksen.

Vaikutukset yksittäisin maanomistajiin on mahdollista arvioida tarkemmin
ratasuunnittelun yhteydessä. Radan yleissuunnitelmassa esitetään selvitys rautatien
rakentamisen tai rataverkon kehittämisen tarpeellisuudesta sekä tutkituista
vaihtoehdoista, radan liikenteelliset ja tekniset perusratkaisut, sekä rautatiealueen ja
rautatieliikenteen arvioidut vaikutukset. Radan sijainti osoitetaan sellaisella tarkkuudella,
että maanomistajat ja muut asianosaiset pystyvät arvioimaan riittävällä luotettavuudella
hankkeesta heille aiheutuvat vaikutukset.   

Maakuntakaavaratkaisusta ei aiheudu maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle
kohtuutonta haittaa huomioiden maakuntakaavan tarkoitus, tehtävä ja mittakaava.

Esitys Hallitus:
Ratamerkintöjen suunnitteluratkaisun perustelut selvennetään kaava-asiakirjoissa.

Muilta osin lausunto merkitään tiedoksi.

3 Lausunto Kouvolan kaupunki KL/735/1004000E/20
19

Maakuntakaavan pinta-alasta ja merkinnöistä noin puolet sijoittuvat Kouvolan kaupungin
alueelle. Kouvolaa koskevien maankäyttömerkintöjen ja -määräysten runsaasta
määrästä johtuen tässä lausunnossa tarkastellaan maakuntakaavaehdotusta
aluekokonaisuuksina ja teemoittain. Lausunnossa nostetaan esille ja arvioidaan
merkittävimpiä muutoksia voimassa oleviin maakuntakaavoihin verrattuna ja otetaan
tarvittavilta osin kantaa kaavaratkaisuihin Kouvolan näkökulmasta katsottuna.
Lausunnossa arvioidaan vain juridisesti merkitseviä kaavakarttaa ja –määräyksiä,
muuhun maakuntakaava-aineistoon ei tässä yhteydessä oteta kantaa.

Kaavan esitystapa:

Kaavaehdotus noudattaa perusperiaatteiltaan voimassa olevaa maakuntakaavaa.
Merkinnät ja määräykset ovat luonteeltaan suojaavia, rajoittavia, mahdollistavia ja
määrääviä. Muutokset voimassa oleviin kaavoihin nähden ovat osin kohdekohtaisia ja
toisaalta myös laaja-alaisempia. Kohdemerkintöjä on kokonaan poistettu mm. johtuen
maakuntakaavan aikaisempaa strategisemmasta roolista. Pääpaino kaavassa on
lähinnä suurissa maankäytön linjoissa sekä kuntien ja maakuntien rajat ylittävissä
yhteyksissä. Kaavan esitystapa määrittää kaavamerkintöjen ja määräysten sisällön
ohella kaavan tulkintatarkkuutta ja –tapaa. Kaavan esitystapaa on eräiltä osin yleistetty
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verrattuna voimassa oleviin kaavoihin. Esitysteknisesti maakuntakaavan yleistämistä ei
kuitenkaan ole ulotettu kaikkiin kaavamerkintöihin tai asiakokonaisuuksiin. Kaavakartalla
on myös yksityiskohtaisia ja erittäin pienelle alueelle kohdistuvia merkintöjä. Mm. maa-
ainesten ottoalueiden ja suojelualueiden aluerajaukset ovat kaavan mittakaava
huomioiden paikoin liki mahdotonta havaita ilman suurennuslasia tai näytöllä
zoomaamista. Näiden hyvin suppea-alaisten merkintöjen osalta voisi harkita
kaavakartalla yleistystä tai kohdemerkintää ja tarkemmat rajaukset voisi esittää
liiteaineistona. Esitysteknisenä seikkana voisi mainita myös kaavassa käytetyn
aluevarausmerkinnän varjostustekniikan aiheuttavan paikoin väärintulkinnan
mahdollisuuden tieverkon kanssa. Varjostustekniikalla on ilmeisesti pyritty korostamaan
pienempiä kaavakohteita, koska ilman varjostusta niitä olisi hyvin pienialaisina
nykyistäkin mahdottomampaa havaita kaavakartalta. Maakuntakaavaehdotus on joka
tapauksessa erityisesti taajamarakennetta määrittäviltä osin yleisilmeeltään
aikaisempaa pelkistetympi, joten se helpottaa kaavan tulkintaa ja selkeyttää
maakuntakaavan tarkoitusta osana kaavoitusjärjestelmää.

Edellä kerrotut esitystekniset seikat saatetaan maakuntakaavoittajalle tiedoksi. Kaavan
esitystavasta ja yleislinjoista ei ole huomautettavaa.

 Alue- ja yhdyskuntarakenne:

 Alue- ja yhdyskuntarakennetta koskevat merkinnät ja määräykset muodostavat
kuntakaavoituksen kannalta tärkeimmän maakuntakaavan osa-alueen. Merkinnöillä
otetaan kantaa kuntien ja kaupunkiseutujen taajamarakenteeseen sekä maaseudun
tärkeimpiin asutuskeskittymiin. Aluevarausmerkinnöillä otetaan kantaa maakunnallisesti
tärkeiksi katsottuihin päämaankäyttömuotoihin tai kehityssuuntiin.

Taajamat: Kouvolan taajamat on kuvattu suurimmissa taajamissa pääasiassa
taajamatoimintojen, työpaikka-alueiden, teollisuusalueiden sekä niihin kytkeytyvien
virkistysalueiden muodostamina kokonaisuuksina yleistäen voimassa olevien
maakuntakaavojen maankäyttöratkaisuja. Taajamatoimintojen aluerajauksia on merkitty
Kouvolan isoimmille asemakaavoitetuille taajama-alueelle. Suurin taajama on Kouvolan
ja Kuusankosken kaupunkikeskustojen sekä niihin liittyvien muiden pienempien
taajamien muodostama kokonaisuus ja pienin taajama on Kaipiainen.

Kouvolan taajamat on rajattu pitkälti olemassa olevaa taajamarakennetta mukaillen,
mutta samalla on hieman kaupungin suunnitteluvaraa lisätty taajamien reuna-alueilla ja
myös sen sisäpuolella. Taajamarajaukset noudattavat pääpiirteissään kaupungin
yleiskaavoissa ja muissa suunnitelmissa suunniteltua sekä tavoiteltavaa kehitystä.
Pääpaino taajamarakenteen kehittämisessä on Kouvolassa ja myös maakuntakaavassa
sisäisessä kasvussa. Rakenteen eheyttämisen ja tiivistämisen ohella
maakuntakaavaehdotus mahdollistaa voimassa olevia kaavoja paremmin taajamien
kehittämissuuntien monipuolisen arvioinnin tulevassa kuntakaavoituksessa. Em.
näkökulma on huomioitu kaavaehdotuksessa aikaisemmin lausunnolla ollutta
kaavaluonnosta paremmin.

Kyläalueet: Asemakaavoitetuista taajamista Sippola, Tuohikotti ja Kääpälä on merkitty
kyläalueen kohdemerkinnällä. Asemakaavoittamattomista maaseutukylistä
maakuntakaavakartalle on merkitty vain Selänpää. Esitystavan yleistämisen ja
maakuntakaavatason kysymyksiin keskittymisen seurauksena pienempiä
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kyliä/asutuskeskittymiä ei ole maakuntakaavakartalle enää merkitty. Niihin liittyvät
suunnittelukysymykset ja kyläalueen mahdolliset rajaamiset on jätetty
kuntakaavoituksessa ratkaistaviksi. Osalle kyläalueita on merkitty mm.
matkailupalvelujen kehittämismerkintöjä, joiden myötä ne ovat maakunnallisesti tai
vähintään seudullisesti merkittäviä. Luonnosvaiheessa Kouvola ehdotti lausunnossaan
kyläaluemerkinnän kriteerien hienoista alentamista, mutta kaavaehdotukseen kyliä ei
ole kartalle otettu lisää. On toisaalta myönnettävä, että maaseudun kyläalueilla
tapahtuneen väestön ja palvelujen vähenemisen ja kaavan yleistämisen myötä vain
lähinnä pienimmät asemakaavoitetut taajamat enää täyttävät maakuntasuunnittelun
näkökulmasta kyläalueen statuksen. Kaavaehdotuksen linja vaikuttaa näiltä osin
loogiselta ja tasapuoliselta koko maakunnassa.

Kaavaratkaisusta koskien Kouvolan taajamarakennetta, taajamia tai kyliä ei ole
taajamarajaus- tai luokittelutasolla huomautettavaa.

Muut alue- ja yhdyskuntarakennetta kuvaavat aluevaraukset: Kouvolan
maaseutualueilla kaavaehdotus painottuu maa-ainesten ottoalueita, virkistystä ja
luonnonsuojelua koskeviin aluemerkintöihin, maisema-aluerajauksiin,
puolustushallinnolle tarkoitettuihin alueisiin, sekä eritasoisiin liikkumista ja liikennettä
koskevia viivamerkintöihin. Edellisten lisäksi kaavakartalle on merkitty joitakin
tärkeimpiä olemassa olevia matkailualueita sekä matkailun ja virkistyksen
kehittämisalueita. Kaavassa esitetyn perusrakenteen ohella on syytä lausua seuraavista
yksittäisistä aluevarauksista ja kaavamerkinnöistä:

Matkailu: Kouvolan alueella kaavassa on matkailualueina noteerattu Tykkimäen alue ja
Verla. Matkailun kohdemerkintöjä on Aurantolassa, Hillosensalmella ja Kirjokivessä.
Kaikki edellä luetellut ovat olemassa olevia matkailualueita.

Matkailun ja virkistyksen kehittämiskohteena (mv) on nostettu uutena Repoveden-
Verlan-Pyhäjärven-Kimolan yhdistävä matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealue.
Merkinnällä on osoitettu alueet, joihin kohdistuu vähintään maakunnallisia matkailun ja
virkistyksen kehittämistarpeita. Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on
huolehdittava siitä, että matkailun ja virkistyksen kehittämistarpeet sovitetaan alueen
luonto-, rakennusperintö- ja kulttuuriarvoihin niitä hyödyntäen.

Kaavaluonnosvaiheessa Kouvolan kaupunki esitti Kimolan kylän merkitsemistä
maakuntakaavakartalle, jotta kaava osaltaan tukisi alueen matkailuelinkeinoon liittyviä
kehittämispyrkimyksiä ja sitä tukevaa yleiskaavoitusta. Matkailupalvelujen alueena tai
kyläalueena Kimolaa ei kaavakartalle ole merkitty. Kimola on sen sijaan rajattu osaksi
laajaa Repoveden ja Kimolan välistä matkailun ja virkistyksen kehittämisaluerajausta.
Kyseinen merkintä osaltaan tukee rantayleiskaavan osatarkistusta Pyhäjärven alueella.
Merkintä edellyttää alueen rantayleiskaavojen tarkastelua myös muuna kuin
omarantaisen loma- tai pysyvän asumisen alueena. Yrittäjävetoisen matkailun ja
virkistyksen rooli on alueen yleiskaavoissa aikanaan jäänyt valitettavan pieneksi. Mm.
yleiseen käyttöön ja virkistys- ja matkailuveneilyyn liittyviä veneenlasku- ja
nostopaikkoja, rantautumispaikkoja sekä taukopaikkoa tulisi löytää kaavoihin lisää.
Kehittämiseen liittyvä kaavamerkintä tukee edellä mainittuja pyrkimyksiä.

Kaavaehdotuksen matkailualuevarauksista ja –merkinnöistä ei ole huomautettavaa.
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Puolustusvoimien ampuma- ja harjoitusalueet sekä melualueet: Kouvolassa on paljon
puolustusvoimien harjoitusaluetta ja useita ampumaratoja (EAH ja EAH/s). Alueet
sijoittuvat Vekaranjärven ja Utin ympäristöön.

Aluevaraukset on osoitettu pääosin vallitsevan kaavatilanteen mukaisina päivittäen niitä
valtion nykyisen omistustilanteen mukaisesti. Ampumatoiminta on vilkasta aiheuttaen
laajasti melua erityisesti Vekaranjärvellä, jonka ympärille on rajattu viivamerkinnällä
melualue (me). Myös Utin alueella on puolustusvoimien toiminnasta ja siviili-ilmailusta
aiheutuen melualuemerkintä. Merkinnällä on osoitettu alueet, joiden melutaso ylittää
valtioneuvoston päätöksellä ja asetuksella annetut melutason ohjearvot. Alueen
yksityiskohtaisessa suunnittelussa tulee ottaa huomioon valtioneuvoston päätöksellä ja
asetuksella annetut melutason ohjearvot. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on
huomioitava melun alueelle aiheuttamat käyttörajoitukset. Kyseinen kaavamääräys on
kirjoitettu nykyisestä maakuntakaavasta poiketen, tulee ottaa huomioon –muodossa.
Voimassa oleva maakuntakaava kieltää uuden asumisen osoittamisen melualueelle.
Voimassa oleva maakuntakaavamääräys on kieltämättä maakuntakaavan tarkoitus
huomioiden turhan tarkka ja jyrkkä, joten sen muuttaminen on perusteltua. Määräyksen
loivennettu muoto voisi helpottaa mm. Vekaranjärven suunnalla vireillä olevaa
rantayleiskaavoitusta, mahdollistaen harkinnan ja kompromissit alueen suunnittelussa.
Myös Utin alueen yleiskaavoitus on suunniteltu 2020-luvun alkupuoliskolle. Toisaalta
mikäli melualuetta koskevassa maakuntakaavamääräyksessä viitataan ainoastaan
valtioneuvoston ohjeistukseen, ei määräyksestä ole alueen tarkemmalle kaavoitukselle
varsinaisesti lisäarvoa. Valtioneuvoston ohjearvoja tulee soveltaa nimenomaisesta
maakuntakaavamääräyksestä huolimatta. Valtioneuvoston määräysten ohjeluonteisuus
aiheuttaa haasteita niiden soveltamiseen. Ohjearvoja sovelletaan melutyypistä ja
tilanteesta riippuen kaavoituksessa raja-arvoina, mutta toisaalta usein myös viitteellisinä
tavoiteohjearvoina. Vekaranjärven erityispiirre on se, että melua aiheuttavat
pienikaliiperisten aseiden ohella laajalle alueelle raskaat aseet. Utissa lentomelu on
ampumamelua merkittävämpi melunlähde. Melun vaikutuksia voidaan ehkäistä
sisätiloissa varsin tehokkaasti rakenteellisilla ratkaisuilla, mutta piha-alueet altistuvat
melulle. Todettakoon, että melun lähteitä ja melualueita on Kouvolassa myös muualla,
mutta niitä ei ole seudullisia ampumaratoja/ampumaratavarauksia lukuun ottamatta
merkitty maakuntakaavakartalle. Melulainsäädännön soveltaminen on kaavoituksessa
osoittautunut hankalaksi, sillä mm. kaupunkien keskustoissa uutta rakentamista voidaan
osoittaa liikenteen melualueelle ja siihen jopa lainsäädännössä sekä ohjeistukissa
kannustetaan. Maaseudulla mm. lentokenttien tai puolustusvoimien harjoitusalueiden
tuntumassa huomattavasti harvemmin toistuvan ja jopa alhaisemman melun äärellä se
ei olisi kuitenkaan mahdollista. Ristiriita johtunee osin siitä, että tavanomaisen
liikennemelun aiheuttajat eivät ole ympäristölupalainsäädännön piirissä, mutta
ampumatoiminnan ja lentoliikenteen harjoittajat ovat. Ampumatoimintaa ja lentomelua
säädellään ympäristöluvissa raja-arvoilla, joita ei saa ylittää. Kyseiset raja-arvot ovat
johtaneet mm. Vekaranjärvellä puolustusvoimien hakemuksesta kiinteän omaisuuden
lunastukseen. Hankaluutena ovat ampumaradoille valtioneuvoston päätöksellä annetut
tiukat ohjearvot ja erityisesti mm. ampumaratoja koskevissa päätöksissä ohjearvojen
tiukat tulkinnat aluehallintovirastoissa  (AVI). Lupapäätökset ovat yksittäisiä päätöksiä,
joten mm. Utin ampumamelulupa on Vekaranjärven vastaavaa lupaa sallivampi.

Puolustusvoimia koskevista merkinnöistä ei ole huomautettavaa. Maakuntakaavan
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Vekaranjärven ympäristöön sijoittuvan melualueen (me) tulkinnan helpottamiseksi
esitetään, että maakuntakaavan kaavamääräyksessä otettaisiin kantaa erityisesti
raskaiden aseiden aiheuttaman melun ja (loma-)asumisen välisen kysymyksen
ratkaisuvaihtoehtoihin tai liikkumavaraan asiassa.

Vaarallisia kemikaaleja valmistava tai varastoiva teollisuusalue (T/kem): Vaarallisia
kemikaaleja käsitteleville laitoksille on maakuntakaavaehdotuksessa ositettu useita
alueita Kouvolaan. Merkintä turvaa olemassa olevien kemikaalilaitosten toiminnan ja
mahdollistaa uusien sijoittumisen. Suurimmasta osasta aluemerkintöjä ei ole
huomautettavaa, mutta yksi olemassa oleva kohde on syytä nostaa esille ja yksi uusi
alue voisi soveltua kyseiseen toimintaan uutena alueena.    Kaipiaisten vaarallisia
kemikaaleja valmistava tai varastoiva teollisuusalue (T/kem) ja tärkeä pohjaveden
ottoalue:

Kaipiaisten taajaman yhteyteen on merkitty teollisuus- ja varastoalue, jolle saa sijoittaa
merkittävän vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen (T/kem).
Merkinnällä osoitetaan teollisuus- ja varastoalueet, joilla on tai joille saa sijoittaa
merkittävän, vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen. Kyseinen
aluevaraus sijoittuu maakuntakaavassa Kaipiaisten tärkeäksi pohjavesialueeksi
merkityn alueen sisäpuolelle. Pohjavesialuetta koskevassa suunnittelumääräyksessä
todetaan mm.: Pohjavedelle riskiä aiheuttavat uudet toiminnot on sijoitettava
ensisijaisesti pohjavesialueiden ulkopuolelle. Vaarallisia kemikaaleja käsittävää
teollisuusaluetta ja tärkeää pohjavesialuetta koskevat määräykset ovat ristiriitaisia tai
vähintään erityyppiseen maankäyttöön ohjeistavia. Epäselvyyttä luo kysymys siitä, että
kumpi määräyksistä on painavampi? Myös pohjavesialuetta koskevassa määräyksessä
sanan -ensisijaisesti tulkinta on hankalaa riippuen tulkitsijasta ja siitä mistä tai kenen
näkökulmasta asiaa tarkastellaan. Tulkintaepäselvyyksien ja väärinymmärrysten
välttämiseksi Kaipiaisiin sijoittuvan teollisuusalueen (T/kem) ja pohjavesialueen
kaavamääräystä tulee selkeyttää.

Tällä hetkellä vaarallisia kemikaaleja käsitteleviä laitoksia koskevat maakuntakaavan
T/kem aluevaraukset sijoittuvat mm. historiallisista syistä johtuen liki keskelle
asutuskeskuksia. Merkinnällä on osoitettu alueita Kaipiaisten ohella lähinnä lakanneiden
tai toiminnassa olevan paperiteollisuuden teollisuusalueille. Maakuntakaavassa tulisi
etsiä jo lakanneiden asutukseen nähden haitallisen lähellä sijaitsevien entisten T/kem
alueiden sijasta myös vähemmän asuttuja toimintaympäristöjä. Kouvolassa
Keltakankaan yritysalue (kaavassa EJ ja T-alueita) on profiloitunut keskeisestä, mutta
samalla asutukseen nähden syrjäisestä sijainnista johtuen mm. jätteiden käsittelyyn
soveltuvaksi teollisuusalueeksi. Ns. Hyötyvirran alue voisi ainakin sijaintinsa johdosta
soveltua myös vaarallisia kemikaaleja käsittelevään yritystoimintaan. Luomalla
kaavallisesti tarjontaa vaarallisia kemikaaleja käsittelevälle yritystoiminnalle myös
muualle, kuin taajamien keskustoihin, voisi se vähentää painetta uusien laitosten
sijoittumisessa asutuksen keskelle. Maakuntakaavassa tulisi tarkastella vielä
Keltakankaan alueen mahdollisuutta ja edellytyksiä T/kem ja  EJ/kem -toimintaan
soveltuvaksi alueeksi.

Virkistys:  Maakuntakaavassa osoitetaan maakunnan sisäinen ja maakunnan rajat
ylittävä virkistysalueverkosto sekä niihin liittyvät kulkuyhteydet, mm. patikointireittejä.
Virkistysalueet ovat tärkeä osa maakuntakaavassa osoitettavaa eri
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maankäyttömuotojen muodostamaa kokonaisuutta. Kouvolan kaupunki käsittää puoli
maakuntaa ja virkistysalueita on mm. aikaisemmasta tiiviistä kuntajaosta ja
runsaslukuisesta taajamarakenteesta johtuen suhteellisen paljon verrattuna mm. Etelä-
Kymenlaaksoon. Joidenkin yksittäisten virkistysalueiden osalta on vaikea nähdä niitä
ylimaakunnallisina saatikka maakunnallisina, vaan lähinnä paikallisina
kaupunginosatasoisina virkistysalueina. Kaavojen virkistysalueet on tarkoitettu lähinnä
kuntien toteutettavaksi, mikä asettaa haasteita tilanteessa, jossa alueet ovat paikoin
suurelta osin yksityisomistuksessa. Kouvolassa on historiallisista syistä johtuen erittäin
runsaasti vielä kaupungin omistukseen hankkimattomia asema- ja yleiskaavojen
mukaisia puisto- ja virkistysalueita maakuntakaavojen virkistysalueista puhumattakaan.
Maakuntakaavavaraukseen liittyy juridinen velvoite - lupa tai rahat periaatteella
ehdollisen rakentamisrajoituksen muodossa. On huomattava, että Kouvolan kaupungin
resurssit virkistysalueiden toteuttamiseksi ovat kuitenkin rajalliset. Kaupungin
taajamarakenteen sisäpuolella tai sen yhteydessä on runsaasti vielä
yksityisomistuksessa olevia virkistysalueita, joiden hankinta odottaa ensisijaisesti
vuoroaan. Osa maakuntakaavassa merkityistä virkistysalueista jäänee ikuisiksi ajoiksi
odottamaan toteuttamiseen liittyviä toimenpiteitä. Virkistykseen liittyviä ulkoilu- ja
patikointialueita yms. ei ole kaavassa liikaa, mutta niiden kaikkien merkitseminen
virkistysalueiksi (V) ei olisi tarpeen. Osa virkistykseen tarkoitetuista alueista olisi voitu
merkitä myös esimerkiksi, MU- tai MY-merkinnällä. Tällöin vain tärkeimmät alueet olisi
jätetty kaupungin toteuttamisvelvoitteen piiriin.

Edellä kerrotuista syistä johtuen olisi toivottavaa, että virkistysaluemerkintöjen määrää
ja sijoittumista harkittaisiin vielä rajaten ne vain keskeisimmille ja tärkeimmille
maakuntatason kriteerit täyttäville alueille.

Liikenne

Maakuntakaavassa on runsaasti erityisesti raideliikenteen kehittämiseen tähtääviä
merkintöjä. Kouvolan näkökulmasta kaavaehdotuksen merkittävin muutos koskien
liikennettä on Kouvolan ja Lapinjärven välille merkitty pääradan
ohjeellinen/vaihtoehtoinen merkintä. Merkintä koskee yhtä yhteysväliä mm. Kouvolan ja
laajemmin itäisen Suomen kaupunkien ja maakuntaliittojen ajamasta ns. Itäradasta.
Ratamerkintä noudattelee Kymenlaakson liiton teettämää ratakäytäväselvitystä, jossa
löydettiin Koskenkylä-Koria välille kaksi vaihtoehtoista ratakäytävälinjaa.
Ratakäytävävaihtoehdot ovat Elimäen ja Korian välillä identtiset, mutta haarautuvat
kahdeksi eri vaihtoehdoksi Elimäen ja Koskenkylän välillä. Voimassa olevassa
maakuntakaavassa kyseinen raideliikenteen merkintä on merkitty raideliikenteen
yhteystarpeena. Ohjeellinen päärata -merkintä vastaa Kouvolan kaupungin tavoitteita ja
aikaisemmissa kaupungin maakuntakaavaa koskevissa lausunnoissa ja neuvotteluissa
esille nostamaa ratayhteyden maakuntakaavallista edistämistavoitetta.

Edellä kerrotun uuden ohjeellisen pääratamerkinnän lisäksi maakuntakaavakartalle on
merkitty ohjeellisena pääratamerkintänä ns. rantarata Itä-Uudenmaan suunnalta
Haminaan asti sekä osin ohjeellinen päärata ja osin yhteystarvemerkinnällä ratayhteys
Haminasta Luumäen suuntaan ja yhteystarvemerkinnällä ratayhteys Virolahden
suuntaan. Jälkimmäinen on osa Helsingin ja Pietarin välille kaavailtua ns. HEPI-
ratayhteyttä. Muilta osin raide- ja tieliikennettä koskevat merkinnät ja määräykset
noudattavat pääperiaatteiltaan voimassa olevaa tilannetta.
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Kymenlaakson maakuntakaavassa osoitettujen uusien ratayhteyksien toteutumisen
edellytyksenä on Uudenmaan ja Etelä-Karjalan maakuntakaavoihin tehtävät vastaavat
merkinnät. Päärataverkkoa koskevat merkinnät mahdollistavat ratayhteyksiä koskevan
tarkemman ylimaakunnallisen suunnittelun (mm. YVA) aloittamisen ja myöhemmin
tarvittaessa vastaavat maakuntakaavakaavamuutokset. Kymenlaakson
maakuntakaavaehdotus kuvastaa maakunnan tahtotilaa ja luo osaltaan riittävän
kaavallisen valmiuden asioiden eteenpäin viemiseksi. Maakuntakaava on näiltä osin
mahdollistava ja maakunnan sekä laajemminkin itäisen Suomen kehitystä edistävä.

Maakuntakaavaehdotuksen liikennettä koskevista merkinnöistä tai määräyksistä ei ole
huomautettavaa. 

Rakennettu Kulttuuriperintö

Kulttuuriympäristö ja maisema: Kulttuuriympäristön tai maiseman kannalta tärkeät
alueet painottuvat Kouvolassa Kymijokilaaksoon, isoimmille Elimäen peltoalueille ja
Väliväylän alueelle. Pinta-alallisesti aluevarausmerkintä kattaa suhteellisen ison osan
maakuntakaavan pinta-alasta. Kyseinen merkintä sijoittuu pääasiassa maa- ja
metsätalouskäytössä oleville alueille. Kaavamääräyksessä edellytetään maisema-
arvojen turvaamista yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Kyseisille alueille ei
kohdistu erityisiä rakentamispaineita, joten niiltä osin arvojen turvaaminen muussa
suunnittelussa ei ole erityinen haaste. Merkittävin haaste maisema-alueilla lienee
peltoalueiden mahdollinen asteittainen metsittyminen ja metsien päätehakkuut.
Erityisesti peltojen mahdolliseen metsittämiseen tai pusikoitumiseen ei
maakuntakaavamerkinnällä, eikä muulla kaavoituksellakaan juurikaan voida vaikuttaa.
Päätehakkuisiinkaan ei voida käytännössä juurikaan vaikuttaa mm. viimeisimpien
yleiskaavoitusta koskeneiden lakimuutosten myötä. Toimenpiderajoitusten käyttöalaa
yleiskaavojen maa- ja metsätalousalueilla on aikaisempaan verrattuna supistettu. Herää
kysymys, että miten kuntakaavoituksessa maakuntakaavaa voidaan käytännössä näiltä
osin toteuttaa? Käytännössä metsäalueiden maisema-arvojen huomioonottaminen jää
Metsäkeskusten maakuntakaavaa koskevan valistuneisuuden sekä lähinnä metsälaista
johdettujen tulkintojen varaan. Toinen pohdittavaksi nostettava kysymys liittyy siihen,
että kokeeko merkintä myös aluevarausten laaja-alaisuudesta johtuen jopa inflaation ja
olisivatko vain merkittävimmät alueet syytä nostaa maakuntakaavaan? Tällöin niiden
arvo korostuisi ja mahdolliset toimenpiteen alueiden säilyttämiseksi saattaisivat olla
helpommin toteutettavissa.

Kulttuuriympäristö- ja maisema-alueisiin liittyen Kouvolan kaupunki pyytää kiinnittämään
huomiota kyseisten aluevarausmerkintöjen laaja-alaisuuteen sekä merkintöjen ja
määräysten tavoitteiden toteuttamiseen liittyviin haasteisiin kuntakaavoituksen
näkökulmasta.

Vastine:
Kaavan esitystapa

Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 strategisuutta on kaavakartalla korostettu
selkeyttämällä ja yleispiirteistämällä erityisesti merkintöjä, jotka kuuluvat
maakuntakaavan suunnittelun piiriin. Lisäksi maakuntakaavassa osoitetaan runsaasti
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maankäyttöä rajoittavia tai muutoin ohjaavia merkintöjä, joiden taustalla on esimerkiksi
jokin laki tai muu lupaprosessi, ja joiden aluerajauksista vastaa jokin muu taho kuin
maakunnan liitto. Näiden merkintöjen osalta rajausten yleispiirteistämistä on aina
harkittu merkintäkohtaisesti ja useimmiten päädytty siihen, ettei yleispiirteistäminen ole
perusteltua.

Kymenlaakson maakuntakaavassa 2040 luonnonsuojelualueina osoitetaan MRL 28 §
mukaisesti luonnonsuojelulain (1096/1996) 7 ja 77 §:ssä tarkoitetut
luonnonsuojeluohjelma-alueet, luonnonsuojelulailla toteutettavat Natura 2000-
verkostoon kuuluvat alueet sekä kansallispuistot. Lisäksi osoitetaan vähintään kahden
hehtaarin kokoiset yksityismaiden pysyvästi rauhoitetut luonnonsuojelualueet ja
Metsähallituksen suojeluun varaamat alueet. Nämä alueet osoitetaan Suomen
ympäristökeskuksen sekä Metsähallituksen rajausten mukaisesti eikä rajauksia ole
perusteltua maakuntakaavassa yleispiirteistää. 

Kymenlaakson maakuntakaavassa 2040 osoitetaan maa-aineistenottoalueina (EO)
ainoastaan Virolahden rakennuskivialueet. Lisäksi osoitetaan turvetuotantoalueet (EOt),
joiden koko maakuntakaavan turvetuotantoalueille asetettujen kriteerien mukaisesti
vähintään 50 ha.

Lausunnossa mainitulla varjostustekniikalla tarkoitettaneen PDF-muotoisella
maakuntakaavakartalla esiintyvää teknistä ongelmaa, joka varjostaa alueiden rajauksia.
Tämä on kaavakartan PDF muotoon muuntamisen yhteydessä tapahtunut tekninen
ongelma, joka pyritään poistamaan ehdotuksen tullessa nähtäville.
Maakuntakaavaehdotuksen karttapalvelussa tätä ongelmaa ei ole. Virallisen paperisen
tai PDF muotoisen maakuntakaavakartan tukena suosittelemme käyttämään digitaalista
maakuntakaavaehdotuksen karttapalvelua, jolloin myös yksittäisten kohteiden tarkastelu
helpottuu. Karttapalvelu on katsottavissa Kymenlaakson liiton paikkatietopalvelusta
(http://kyml.maps.arcgis.com/home/index.html).

Alue- ja yhdyskuntarakenne

Puolustusvoimien ampuma- ja harjoitusalueet sekä melualueet   Valtakunnallisten
alueidenkäyttötavoitteiden (Valtioneuvosto 14.12.2017) mukaan maakuntakaavassa on
otettava huomioon yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden tarpeet, erityisesti
maanpuolustuksen ja rajavalvonnan tarpeet ja turvattava niille riittävät alueelliset
kehittämisedellytykset ja toimintamahdollisuudet.

Melualue (me) -merkinnällä osoitetaan maakuntakaavaehdotuksessa alueita, joiden
melutaso ylittää valtioneuvoston päätöksellä annetut melutason ohjearvot.
Maakuntakaavassa nämä alueet liittyvät puolustusvoimien harjoittelutoiminnan
alueiseen sekä lento-, ampuma- ja moottoriurheilutoiminnan alueisiin.
Suunnittelumääräyksen mukaan alueen yksityiskohtaisessa suunnittelussa tulee ottaa
huomioon valtioneuvoston päätöksellä ja asetuksella annetut melutason ohjearvot sekä
melun aiheuttamat alueen käyttörajoitukset.

Alueilla on voimassa olevat ympäristöluvat, joissa on annettu määräyksiä melun
torjuntaan. Maakuntakaavan tarkastelutaso ei mahdollista sitä, että maakuntakaavan
kaavamääräyksessä otettaisiin kantaa erityisesti raskaiden aseiden aiheuttaman melun
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ja (loma-)asumisen välisen kysymyksen ratkaisuvaihtoehtoihin tai liikkumavaraan
asiassa. Nämä ratkaistaan tarkemman tason suunnittelussa ja lupaprosesseissa.
Kaavamääräystä ei tältä osin ole perusteltua muuttaa.

Vaarallisia kemikaaleja valmistava tai varastoiva teollisuusalue T/kem

Kaipiaisten T/kem-alueen osalta maakuntakaava on nykytilanteen toteava, ja aluetta on
rajattu pienemmäksi maakuntakaavaluonnoksessa esitettyyn alueeseen verrattuna.
Pohjavesialuemerkintää koskeva suunnittelumääräys ja pohjavesiä koskeva
lainsäädäntö, kuten pohjaveden pilaamiskielto (Ympäristönsuojelulaki 527/2014 17 §)
sekä alueella voimassa olevat ympäristöluvat määrittelevät tarkemmin, miten aluetta
tulee käyttää, jotta pohjaveden pilaantuminen ehkäistään.

T/kem-merkinnällä osoitetaan teollisuus- ja varastoalueet, joilla on tai joille saa sijoittaa
merkittävän, vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen.
Maakuntakaavassa ei kuitenkaan osoiteta mitään uutta toimintaa vaan se tarkentaa
olemassa olevien teollisuus- ja varastoalueiden käyttöä. Kemikaaliturvallisuuslain 17 §
mukaan: “Toiminnanharjoittajan on otettava huomioon suunnitellessaan vaarallisia
kemikaaleja tai räjähteitä valmistavien, käsittelevien tai varastoivien tuotantolaitosten
sijaintia, että tuotantolaitos on sijoitettava sellaiselle etäisyydelle asuinalueista,
yleisessä käytössä olevista rakennuksista ja alueista, kouluista, hoitolaitoksista,
teollisuuslaitoksista, varastoista, liikenneväylistä sekä muusta ulkopuolisesta
toiminnasta niin, että ennalta mahdollisiksi arvioitavat räjähdykset, tulipalot ja
kemikaalipäästöt eivät aiheuta henkilö-, ympäristö- tai omaisuusvahinkojen vaaraa
näissä kohteissa.“ Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) ohjeiden mukaan:
“Perusedellytyksenä uuden tuotantolaitoksen sijoitukselle on, että alueen kaavoitus
mahdollistaa sen. Alueen tulee olla varattu teollisuus- ja varastotoimintaan, jolloin sen
kaavamerkintä on esimerkiksi ”T”. Suuronnettomuusvaarallisille kohteille suositellaan
kaavamerkintää T/Kem (teollisuus- tai varastorakennusten alue, jolle saa sijoittaa
merkittävän, vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen).”
Keltakankaan alue sijoittuu aivan kiinni valtatiehen 15 sekä Keltakankaan ja Inkeroisten
taajamien läheisyyteen. Alueella ei ole nykytilanteessa suuronnettomuusvaaraa
aiheuttavia laitoksia.

Suuronnettomuusvaaraa aiheuttavat laitokset tarvitsevat Tukesin luvan. Lupaprosessin
yhteydessä arvioidaan, millainen onnettomuusvaara laitoksesta aiheutuu ja
vaikutusalueiden perusteella päätetään laitoksen sijoituspaikasta. Sijoittamisessa on
huomioitava rakennettu ympäristö, luontokohteet ja pohjavesialueet sekä alueen
kaavoitus. Kymenlaakson liitto korostaa, että Tukesin ohjeistuksen mukaisesti
“Perusedellytyksenä uuden tuotantolaitoksen sijoitukselle on, että alueen kaavoitus
mahdollistaa sen. Alueen tulee olla varattu teollisuus- ja varastotoimintaan, jolloin sen
kaavamerkintä on esimerkiksi ”T”.  Mikäli Keltakankaan alueelle tulevaisuudessa tulisi
suuronnettomuusvaaraa aiheuttava laitos, sen sijoittumismahdollisuudet arvioidaan
Tukesin lupaprosessin yhteydessä. Nykytilanteessa maakuntakaavan yhteydessä ei ole
mahdollista tehdä tämän kaltaisen laitoksen vaikutusten arviointia riittävästi
kaavamerkinnän T/kem-osoittamiseksi Keltakankaan alueelle. Näin ollen Keltakankaalle
ei ole perusteltua lisätä T/kem-merkintää maakuntakaavaan. Maankäyttö- ja
rakennuslain 27 § mukaan “Maakunnan liiton tulee huolehtia tarpeellisesta
maakuntakaavan laatimisesta, kaavan pitämisestä ajan tasalla ja sen kehittämisestä.”
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Nyt valmisteilla olevan maakuntakaavan tavoitevuosi on 2040. Mikäli kuitenkin
maakunnan olosuhteissa tapahtuu sellaisia merkittäviä muutoksia, että maakuntakaava
ei joltain osin ole ajan tasalla, maakuntaliiton tulee MRL mukaisesti ryhtyä kaavan
muuttamiseen.

 Virkistys

Maankäyttö- ja rakennuslain 28 §:n mukaan maakuntakaavaa laadittaessa on otettava
huomioon valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja kiinnitettävä huomiota maakunnan
oloista johtuviin erityisiin tarpeisiin. Virkistysalueiden osalta on lisäksi erityisesti
kiinnitettävä huomiota virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyyteen
maakuntakaavassa (Ympäristöministeriö, 2019).

Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa (2017) todetaan, että kaupungistuminen,
luonto- ja kulttuurimatkailun kasvu, ihmisten vapaa-ajan lisääntyminen sekä
luontoliikunnan tärkeä merkitys kansanterveydelle lisäävät virkistyskäyttöön soveltuvien
alueiden tarvetta. Alueiden käytössä onkin tarpeen kiinnittää huomiota laadultaan ja
tavoitettavuudeltaan hyvien virkistysalueiden riittävyyteen ja virkistysyhteyksien
jatkuvuuteen. Virkistysalueisiin liittyvien tavoitteiden toteutuminen tukee ihmisten
asuinympäristöjen viihtyisyyttä.

Kymenlaakson maakuntakaavassa 2040 virkistysalueiden tavoitteet kytkeytyvät sini-
viherverkostolle asetettuihin tavoitteisiin. Sini-viherverkostolla tarkoitetaan viheralueiden
(mm. metsät, suot, suojelualueet, virkistysalueet, puistot) ja vesistöjen (mm. joet, järvet,
meri, pohjavedet) muodostamaa verkostoa (Kymenlaakson Liitto, 2016). Sini-
viherverkoston kehittämiseen liittyy vahvasti myös sen moninaiskäytön kehittäminen eli
luonnonperinnön, luontomatkailun ja virkistyskäytön yhdistäminen, jossa erityisesti
erilaiset suojeluun ja virkistykseen osoitetut alueet muodostavat verkoston kestävälle
luontomatkailun ja virkistyksen lisäämiselle turvaten samalla alueen luonnonperintöä.
Lisäksi matkailun tavoitteisiin liittyen on kirjattu tarve vahvistaa maakunnan matkailun
vetovoima-alueiden kehittämismahdollisuuksia ja luoda edellytykset laajalle vapaa-ajan
alueiden verkostolle.

Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 virkistykseen liittyvät merkinnät sekä niiden
muutokset suhteessa voimassa oleviin vaihekaavojen merkintöihin on käyty läpi
erillisselvityksessä (Virkistysalueet Kymenlaakson maakuntakaavassa 2040,
Kymenlaakson liitto, 2019). Maakuntakaavan 2040 virkistysalueille (V) sekä maa- ja
metsätalousvaltaisille alueille, joilla on ulkoilun ohjaamisen tarvetta (MU) on asetettu
maakunnalliset kriteerit, joiden perusteella kaikki kyseiset merkinnät on arvioitu. Myös
virkistyskohteiden ja ylimaakunnallisten reittien merkintäperiaatteita on tarkistettu.
Virkistysaluemerkinnät jaettiin lähivirkistyksen ja retkeilyn alueisiin. MU-alueet jaettiin
samankaltaisesti lähivirkistystä tukeviin lähiulkoilualueisiin sekä retkeilyn alueisiin.
Lähivirkistyksen arvo ihmisille korostuu Kymenlaakson sini-viherrakenne ja
ekosysteemipalvelut -selvityksessä. Kaikki kohteet yhdessä muodostavat tärkeän,
toiminnallisen virkistysalueverkoston.

MRL (1999/132) 33 § rakentamisrajoituksen mukaan maakuntakaavassa
virkistysalueeksi osoitetulla alueella on voimassa rakentamista koskeva rajoitus.
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Alueella, jolla rakentamisrajoitus on voimassa, ei lupaa rakennuksen rakentamiseen saa
myöntää siten, että vaikeutetaan maakuntakaavan toteutumista. Lupa on kuitenkin
myönnettävä, jos maakuntakaavasta johtuvasta luvan epäämisestä aiheutuisi hakijalle
huomattavaa haittaa eikä kunta tai, milloin alue on katsottava varatuksi muun
julkisyhteisön tarkoituksiin, tämä lunasta aluetta tai suorita haitasta kohtuullista
korvausta (ehdollinen rakentamisrajoitus).  Rajoitus ei koske jo olevaan asuntoon
kuuluvan talousrakennuksen rakentamista eikä maa- ja metsätalouden harjoittamista
varten tarpeellista rakentamista. Maakuntakaavassa on virkistysalueille
rakentamismääräys: Alueella sallitaan jo olemassa olevien rakennusten korjaus- ja
muutostyöt.

 Virkistysaluemerkintöjen sijoittumista ja rajauksia ei ole perusteltua muuttaa.

Rakennettu kulttuuriperintö

Maakuntakaavassa osoitetaan kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta
tärkeinä alueina (ma/v, ma/e, ma/m) valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet
(Valtioneuvoston periaatepäätös 5.1.1995), valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-
alueiksi ehdotetut alueet (inventointi 2014) sekä maakunnallisesti arvokkaat maisema-
alueet (inventointi 2014). Vuoden 2014 inventoinnin perusteella maakuntakaavasta on
poistettu sellaisia maisema-alueita, jotka eivät enää täytä maakunnallisesti arvokkaan
maisema-alueen kriteerejä.Maakuntakaavan ma-merkintä on osa-alueiden
erityisominaisuuksia ilmaiseva merkintä. Alueella ei ole voimassa MRL 33 § mukainen
rakentamisrajoitus. Maisema-alueiden maankäytön suunnittelu on keskeinen väline
turvattaessa kulttuurimaisemaan ja rakennettuun kulttuuriympäristöön liittyvät arvot.
Kaavamerkinnästä ei aiheudu maanomistajaa sitovia maankäytön rajoituksia.

Muilta osin lausunto merkitään tiedoksi.

Esitys Hallitus:
Ratkaistaan PDF-muotoisen maakuntakaavakartan tekninen ongelma kaavaehdotuksen
nähtävillä oloon.

Muilta osin ei muutoksia kaavaan.

3 Lausunto Lahden kaupunki KL/702/1004000E/20
19

EU:n päätöksen mukaisen Euroopan laajuisen liikenneverkon, TEN-T-verkon,
rautatieliikenteen ydinverkko kulkee Turusta Helsingin, Lahden ja Kouvolan kautta
Vainikkalaan sekä Kouvolasta Hamina/Kotkan satamaan. Kouvolassa sijaitsee
ydinverkkoon kuuluva rautatieterminaali. Kymenlaakson maakuntakaavan 2040
tavoitteena on vahvistaa Kotka-Kouvola yhteysvälin kehittämistä, minkä näemme
tärkeänä koko TEN-T ydinverkon kannalta. Kouvolan, Kotkan ja Haminan välinen
päärata on kaavaehdotuksessa esitetty kehitettävänä pääratana ja Kouvolan
rautatieterminaalia esitetään laajennettavan.

Maakuntakaavaehdotuksessa on luonnosvaiheen lausunnosta annetusta vastineesta
poiketen esitetty Koskenkylä- Kouvola välille  ohjeellinen/vaihtoehtoinen päärata
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yhteystarvemerkinnän sijaan. Katsomme edelleen, että yhteystarvemerkintä on riittävä
laadinnassa olevaan maakuntakaavaan. Sen sijaan maakuntakaavaehdotuksen
merkinnät ohjeelliselle ratalinjaukselle maakunnan raja - Kotka ja yhteystarvemerkintä
Haminasta itään ovat perusteltuja.

Lahden kaupunki on sitoutunut edistämään nykyisen rataverkon kehittämiseen
tukeutuvia hankkeita ja Lahti – Mikkeli oikoradan toteuttamista. Lisäksi Lahti on mukana
lentoradan/Suomi-Radan valmistelussa yhdessä Helsingin, Vantaan ja Tampereen
kanssa ja katsomme, että Suomi-Rata palvelisi toteutuessaan koko Suomen yhteyksiä
Helsinki-Vantaan lentokentälle. Suomi-Radan toteuttaminen Helsinki-Vantaan
lentokentän kautta nopeuttaisi myös Kouvolan ja koko Itä-Suomen yhteyksiä
Pääkaupunkiseudulle.

Vastine:
Kymenlaakson maakuntahallitus päätti 7.10.2019 raideliikenteen suunnitteluratkaisuista
esitettyjen vaihtoehtojen pohjalta.  

Kaavaratkaisulla on pyritty hyvin erilaisten tavoitteiden – niin ylimaakunnallisten kuin
myös maakunnan sisäisten tavoitteiden – yhteensovittamiseen. Päätöksenteon
yhteydessä on otettu huomioon valtakunnalliset tavoitteet sovittaen ne yhteen alueiden
käyttöön liittyvien maakunnallisten ja paikallisten tavoitteiden kanssa (MRL 25 §). 
Maakunnalla on oikeus osoittaa maakuntakaavalla oma tavoitteensa rataverkon
kehittämiseksi, vaikka laajalti vaikuttavien edistämis-, suunnittelu- ja toteutuspäätösten
teko ei ole mahdollista yhden maakunnan päätöksillä, vaan laajemmalla valmistelulla. 
Maakuntahallitus ja -valtuusto päättää maakunnan kehittämisen strategisista linjauksista
ja luo maakunnan tahtotilan. Maakuntakaavaratkaisu noudattaa maakuntahallituksen
kokouksessa 7.10.2019 sovittuja ratkaisuja raideliikenteen osalta. 

Esitys Hallitus:
Ei muutoksia kaavaan. 

3 Lausunto Lapinjärven kunta KL/707/1004000E/20
19

Suomen ainoa TEN-T ydinverkon rautatie-maantieterminaali sijaitsee Kouvolassa. On
tärkeää varmistaa, että raideliikenneyhteyttä tähän vahvistetaan. Kymenlaakson
maakuntakaavassa on merkitty raideyhteys pääkaupunkiseudulta Lapinjärven kautta.
Tarkka linjaus pitää vielä toki perinpohjaisesti selvittää, tarkkoja linjauksia siitä, missä
junarata kulkisi, ei ole tehty. Kuten ehdotuksessakin todetaan, jos liikenneväylä tai
teknisen huollon johtolinja on esitetty yhteystarvemerkinnällä tai ohjeellisen linjauksen
merkinnällä, ei alueelle tule MRL 33 §:n rakentamisrajoitusta. Ohjeellinen liikenneväylän
linjaus on luonteeltaan kehittämisperiaatteellinen merkintä ja sen toteuttamisen
edellytykset tulee turvata yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. On kuitenkin tärkeää,
ohjeellinen että linjaus jää kaavakarttaa.

Raideliikennelinjaus on tärkeä yhteensovittaa Uudenmaan linjausten kanssa. Nykyinen
merkintä ei ole ristiriidassa Uudenmaan maakuntakaavan kanssa, mutta
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aikataulutukseltaan vaatisi yhteensovittamista Uudenmaan maakuntakaavan tähdätessä
vuoteen 2050. Joukkoliikenteen kehittäminen on tärkeää hiilineutraalin maakunnan
tavoitteiden saavuttamiseksi niin Kymenlaaksossa kuin Uudellamaalla.

Vastine:
Merkitään tiedoksi.

Esitys Hallitus:
Merkitään tiedoksi.

3 Lausunto Lappeenrannan kaupunki KL/708/1004000E/20
19

Kymenlaakson maakuntakaava 2040 on kokonaismaakuntakaava, joka lainvoiman
saadessaan kumoaa kaikki kaava-alueen aiempien maakuntakaavojen kaavamerkinnät
ja niihin liittyvät suunnittelumääräykset. Maakuntakaavan 2040 kaava-alue kattaa koko
Kymenlaakson lukuun ottamatta Iitin kunnan aluetta, johon jää voimaan aiemmat
voimassa olevat maakuntakaavat. Iitin kunta siirtyy Päijät-Hämeen maakuntaan.

Kymenlaakson läpi kulkee useita merkittäviä yhteyksiä Helsingin suunnasta
Lappeenrantaan. Merkittäviä raideyhteyksiä ovat Helsinki – Joensuu raideyhteys ja
Helsinki – Pietari raideyhteys, joka ylittää Venäjän rajan Lappeenrannan Vainikkalassa.
Merkittäviä tieyhteyksiä ovat valtatie 6 sekä tiepari valtatie 26 ja seututie 387, joka
kulkee Lappeenrannasta Virolahdelle.

Kymenlaakson maakunta rajautuu Lappeenrannan alueeseen kaupungin
lounaisosassa. Seututie 387 kulkee Kymenlaaksossa sijaitsevalta Virolahdelta
Lappeenrantaan. Kymenlaakson maakuntakaavassa ko. tie on osoitettu kehitettäväksi
seututieksi. Myös seututien 387 tiepari VT26 on osoitettu kehitettäväksi valtatieksi.
Lappeenrannan kaupunkisuunnittelu pitää hyvänä, että kyseiset tiet on osoitettu
kehittäviksi, sillä teiden kehittäminen parantaa myös yhteyksiä pääkaupunkiseudulta ja
Etelä-Kymenlaaksosta Lappeenrantaan.

Kymenlaakson maakuntakaavassa VT6 on osoitettu kehittäväksi valtatieksi. Valtatie 6:n
kehittäminen palvelee myös Helsingin ja Lappeenrannan välistä liikennettä.
Lappeenrannan kaupunkisuunnittelun mielestä on tärkeää, että yhteydet ovat sujuvia ja
turvallisia.

Kymenlaakson maakuntakaavassa on esitetty itäradan vaihtoehtoisia ratalinjauksia.
Nopea itärata parantaa yhteyksiä myös Lappeenrantaan ja muualle itäiseen Suomeen.
Lappeenrannan kaupunkisuunnittelu pitää tärkeänä, että maakuntakaavassa on esitetty
kaikki itäradan vaihtoehdot, sillä maakuntakaavan on oltava mahdollistava.

Lisäksi maakuntakaavassa on osoitettu Salpalinja ja Salpapolun patikointireitti, sekä
Virolahti-Ylämaa pyöräilyreitti, jotka jatkuvat Lappeenrannan kaupungin puolelle.

Lappeenrannan kaupunkisuunnittelulla ei ole vireillä Kymenlaakson maakuntakaavaan
vaikuttavia hankkeita.
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Lappeenrannan kaupunki katsoo, että Kymenlaakson maakuntakaavaehdotuksessa on
huomioitu hyvin maakunnan alueelle sijoittuvat päätieyhteydet sekä nopea itärata eri
linjausvaihtoehtoineen, jotka kaikki ovat ensiarvoisen tärkeitä koko Itä-Suomen
aluekehityksen kannalta.”

Vastine:
Merkitään tiedoksi.

Esitys Hallitus:
Merkitään tiedoksi.

3 Lausunto Miehikkälän kunta KL/744/1004000E/20
19

Lautakunta esittää Miehikkälän kunnanhallitukselle, että Miehikkälän kunnanhallitus
ilmoittaa Kymenlaakson Liitolle, että Miehikkälän kunnalla ei ole huomautettavaa
Kymenlaakson Maakuntakaava 2040 ehdotuksesta. Ehdotuksessa on otettu huomioon
Miehikkälän kunnan lausunto em. kaavaluonnoksesta.

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanhallitus päättää todeta lausuntonaan Kymenlaakson Maakuntakaava 2040
ehdotuksesta, että ehdotuksessa on huomioitu kunnanhallituksen lausunto
maakuntakaavaluonnoksesta.  Lisäksi kunnanhallitus toteaa, että
maakuntakaavaehdotukseen merkityn Virolahti-Ylämaa -pyöräilyreitin sijasta
maakuntakaavassa tulisi näyttää eurooppalainen Eurovelo13 -reitti (Iron Curtain Trail),
jolla on myös kansainvälistä merkitystä. Ehdotuksessa olevassa pyöräilyreitin
kuvauksessa mainitaan tämä reitti, mutta linjaus ei noudata tarkasti Eurovelo13-
reittiä(https://en.eurovelo.com/ev13/finland).

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Vastine:
Maakuntakaavaehdotuksessa osoitetaan ylimaakunnallisesti merkittävät pyöräilyreitit,
jotka perustuvat Ylimaakunnallisen ulkoilu- ja luontomatkailuhankkeen (2007)
selvitykseen. Virolahti-Ylämaa -pyöräilyreitti on osa Eurovelo10 Itämeren kiertävää
reittiä ja Eurovelo13 rautaesiripun rajaa myötäilevää reittiä. On perusteltua tarkastella
mahdollisuuksia täydentää maakuntakaavaehdotuksen pyöräilyreittiverkostoa
Kansainvälisen Eurovelo13-pyöräilyreitistön osalta niiltä osin kuin se ei ole
päällekkäinen maakuntakaavan ylimaakunnallisten pyöräilyreittien kanssa
rajanylitykseen liittyvän toiminnan ja erityisaseman sekä matkailun
kehittämispotentiaalin perusteella.

Esitys Hallitus:
Tarkastellaan mahdollisuutta täydentää maakuntakaavaehdotuksen
pyöräilyreittiverkostoa kansainvälisen Eurovelo13-pyöräilyreitistön osalta.
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3 Lausunto Pyhtään kunta KL/693/1004000E/20
19

Maakuntakaavaehdotuksessa on hyvin otettu huomioon Pyhtään kunnan lausunto
kaavaluonnoksesta.

Pyhtään kunnassa on vireillä kirkonkylän osayleiskaavan päivitys ja on tärkeää, että
maakuntakaavoitus mahdollistaa kirkonkylän alueen kehittämisen lentokentän ja sitä
ympäröivän alueen osaltakin. Kunta toivoo, että teknisluontoinen tarkastelu LL +
selvitysaluemerkinnän rajaviivoista voidaan vielä käydä kunnan ja maakuntaliiton
kesken kahdenvälisissä neuvotteluissa.

Lentokenttä:  Pyhtään kunta toivoo, että maakuntaliiton kanssa käytäisiin vielä
kahdenväliset neuvottelut, jossa koordinoitaisiin ja selvennetään, mitä Kymenlaakson
liitto selvitysaluemerkinnällä tarkoittaa. Kunnan tahtotila on, että kehityttyään
lentokenttäkiinteistö sekä Kirkonkylän osayleiskaavatyöllä (vielä kesken,
ehdotusvaiheessa) suunnitellut LL2, TP ja P alueet yhdessä muodostavat merkittävän
teknologiakeskittymän, jolla saattaisi tulevaisuudessa olla maakunnallista
merkittävyyttä. Neuvottelujen tavoitteena olisi siis vielä käydä läpi selvitysaluemerkinnän
tarkemmat määritykset ja ennen kaikkea se, että merkintä ei koske nykymuotoista,
luvanvaraista lentokenttätoimintaa. Kunta toteaa, että selvitysaluemerkintä ei voi estää
tulevaisuuden teknologiapuiston toteuttamista (Kunnan yleiskaavaehdotuksen LL2).
Kuva 1. Esimerkki teknisluonteisesta täsmennyksestä jo luvitetun LL alueen ja
selvitysalueen erottamiseksi toisistaan.

Itäinen rantarata:

Pyhtään kunnan näkemys on, että Rantaradan linjaus tulisi merkitä ohjeellisena
ratalinjauksena kaavaan myös Hamina-Luumäki osuudella.

Vastine:
Pyhtään lentopaikka

Pyhtäälle on osoitettu kaavaehdotuksessa lentoliikenteen alue kohdemerkinnällä (ll).
Lentoliikenteen alueen kohdemerkinnän ympärille on kaavaehdotuksessa osoitettu
selvitysalue (se). Kaavaratkaisun linjauksesta päätettiin alustavasti
maakuntahallituksessa kaavalaadinnan luonnosvaiheessa. Kaavaratkaisu on
aiheuttanut jatkovalmistelussa kuitenkin tulkintavaikeuksia. Myös sen
ohjausvaikutuksesta yksityiskohtaisiin suunnitelmiin ja kaavoituksiin on käyty
keskustelua. Suunnitteluratkaisuista on neuvoteltu Pyhtään kunnan kanssa.

Lentopaikan ja sen ympäristön maakuntakaavaratkaisut päivitetään ja selkeytetään.
Samalla päivitetään vaikutusten arviointia. Vaikutusarvioinnin perusteella annetaan
suunnittelumääräyksiä, jotka turvaavat lähialueen arvojen huomioon ottamisen.
Lentopaikka esitetään jatkossakin lentoliikenteen alue kohdemerkinnällä (ll), mutta
selvitysaluemerkinnästä luovutaan. Lentopaikan läheisyyteen osoitetaan työpaikka-
aluemerkintä suunnittelumääräyksineen.

Itäinen rantarata
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Hamina-Vehkjärvi -osuus on osoitettu ohjeellisena ratalinjauksena. Osuus Vehkärvi-
Luumäki on osoitettu yhteystarvemerkinnällä.

Maakuntakaavan raideliikenteen suunnitteluratkaisujen pohjana on käytetty itään
suuntautuvien ratalinjauksien selvityksiä: HEPI-selvitys (Ratahallintokeskus 2008), Itä-
Suomeen suuntautuvien ratalinjauksien tarkastelu (Väylävirasto 2019), Koskenkylä-
Koria -ratakäytäväselvitys (Kymenlaakson liitto 2019) ja Haminasta itään -
ratakäytäväselvitys ja Porvoo-Kotka yhteysvälin ajantasaisuusselvitys (Kymenlaakson
liitto 2019). Raideliikenteen tulevaisuuden kehittämiseksi laadittiin kolme eri vaihtoehtoa
yhteysväleille Kouvola-Koskenkylä ja Hamina-Luumäki. Kaikki esillä olleet vaihtoehdot
mahdollistavat uuden ratalinjauksen jatkosuunnittelun. Kymenlaakson maakuntahallitus
päätti 7.10.2019 raideliikenteen suunnitteluratkaisuista esitettyjen vaihtoehtojen pohjalta
ja päätöksenteon tukena oli saatavilla kaikki tarvittava tieto. Kaavaratkaisulla on pyritty
hyvin erilaisten tavoitteiden – niin ylimaakunnallisten kuten myös maakunnan sisäisten
tavoitteiden- yhteensovittamiseen.

Maankäyttö- ja rakennuslain 27 §:n mukaan “Maakunnan liiton tulee huolehtia
tarpeellisesta maakuntakaavan laatimisesta, kaavan pitämisestä ajan tasalla ja sen
kehittämisestä.” Nyt valmisteilla olevan maakuntakaavan tavoitevuosi on 2040. Mikäli
kuitenkin maakunnan olosuhteissa tapahtuu sellaisia merkittäviä muutoksia, että
maakuntakaava ei joltain osin ole ajan tasalla, maakuntaliiton tulee MRL:n mukaisesti
ryhtyä kaavan muuttamiseen.

Kaavaratkaisun kuvaukset ja perustelut tarkistetaan.

Esitys Hallitus:
Lentopaikan ja sen ympäristön maakuntakaavaratkaisut päivitetään ja  selkeytetään.
Samalla päivitetään vaikutusten arviointia.  Vaikutusarvioinnin perusteella annetaan
suunnittelumääräyksiä, jotka  turvaavat lähialueen arvojen huomioon ottamisen.
Lentopaikka esitetään  jatkossakin lentoliikenteen alue kohdemerkinnällä (ll), mutta
selvitysaluemerkinnästä luovutaan. Lentopaikan läheisyyteen osoitetaan  työpaikka-
aluemerkintä suunnittelumääräyksineen.

Raideliikenteen kaavaratkaisun kuvaukset ja perustelut tarkistetaan. Muilta osin ei
muutoksia kaavaan.

3 Lausunto Virolahden kunta KL/745/1004000E/20
19

Lautakunta esittää Virolahden ja Miehikkälän kunnanhallituksille, että kunnanhallitukset
antavat maakuntakaavan luonnoksesta seuraavansisältöisen lausunnon:

2040 tähtäävässä maakuntakaavaratkaisussa tulisi katse kääntää rohkeasti
tulevaisuuteen, ja osoittaa Vaalimaalle Virolahden kunnan aiemmin esittämä 300.000 k-
m2:n rakennusoikeus vähittäiskaupan suuryksiköille ja muille ajanvietetoiminnoille.

Vastine:
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan vähittäiskaupan suuryksiköiden ensisijainen
sijaintipaikka on keskusta-alue, ellei muu sijainti kaupan palvelujen saavutettavuus
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huomioon ottaen ole perusteltu. Merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan
suuryksikön sijoittaminen maakuntakaavan keskustatoiminnoille tarkoitetun alueen
ulkopuolelle edellyttää, että vähittäiskaupan suuryksikön sijoituspaikaksi tarkoitettu alue
on maakuntakaavassa erityisesti osoitettu tähän tarkoitukseen. Maakuntakaavassa
tulee lain mukaan osoittaa vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäismitoitus
osoitettujen keskustatoimintojen alueiden ulkopuolella riittävällä tarkkuudella.

Kaupan palveluverkon suunnittelun ja vähittäiskaupan suuryksiköiden ohjauksen
kannalta keskeisiä ovat maankäyttö- ja rakennuslain 28 §:n mukaiset maakuntakaavan
sisältövaatimukset, jotka koskevat maakunnan tarkoituksenmukaista alue- ja
yhdyskuntarakennetta ja ympäristön ja talouden kannalta kestäviä liikennejärjestelyjä.
Lisäksi maankäyttö- ja rakennuslain 71b § mukaisesti osoitettaessa maakuntakaavassa
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 niiden  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.

Vaalimaalle sijoittuva vähittäis- ja rajakaupan kehittämisen kohdealue (kma_r) on
Suomen mittakaavassa erityinen kohde ja rajakaupan ominaispiirteet ovat hyvin
poikkeuksellisia muusta kaupasta. Kaavaehdotuksessa esitetty Vaalimaan ehdollinen
50 000 k-m2 otetaan kaavan jatkovalmistelussa mukaan alueen enimmäismitoitukseen
siten, että enimmäismitoitus on 150 000 k-m2 huomioiden alueen toteutumisen
vaiheistus. Vaalimaan vähittäis- ja rajakaupan kehittämisen kohdealueen (kma_r)
suunnittelumääräys muutetaan kaupan määräyksen osalta: Alueelle saa sijoittaa
maankäyttö- ja rakennuslain 71 a §:ssä tarkoitettuja seudullisesti merkittäviä
vähittäiskaupan suuryksikköjä. Vähittäiskaupan myymälätilojen yhteenlaskettu kerrosala
saa olla enintään 150 000 k-m2. Kun alue on noin 80 000 k-m2 toteutunut ja selvityksiin
perustuen voidaan osoittaa tuleva kaupan rakentamisen merkittävä lisätarve, voidaan
kokonaismitoituksen 100 000 k-m2 ylittävä osa (50 000 k-m2) ottaa käyttöön.

Maakuntakaavalla ohjataan ensisijaisesti kuntatason yleiskaavoitusta. MRL 91a §
mukaan maankäyttösopimuksissa ei voida sitovasti sopia kaavojen sisällöstä.
Maankäyttösopimuksen käyttäminen suunnittelumääräyksessä lausunnossa tarkoitetulla
tavalla ei ole täten perusteltua. Suunnittelumääräyksellä annetaan kunnalle merkittävä
kaupan lisärakentamisen liikkumavara, kun Vaalimaan alue on toteutunut riittävästi.
Kuntatason kaavoituksessa tulee varmistua, että Vaalimaan alueella muut kuin kaupan
alueet, esimerkiksi palvelut ja matkailutoiminnot on kaavoitettu niihin soveltuvilla
kaavamerkinnöillä ja kaupan alueet kauppaa osoittavilla kaavamerkinnöillä ja -
määräyksillä.

Suunnittelumääräyksessä tarkoitettu selvitysvelvollisuus velvoittaa nimenomaan
yleiskaavoitusta. Näin ollen suunnittelumääräyksessä viitattu selvitys on tehtävä
yleiskaavoituksen yhteydessä kunnan toimesta.

Maankäyttö- ja rakennuslain 27 § mukaan “Maakunnan liiton tulee huolehtia
tarpeellisesta maakuntakaavan laatimisesta, kaavan pitämisestä ajan tasalla ja sen
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kehittämisestä.” Nyt valmisteilla olevan maakuntakaavan tavoitevuosi on 2040. Mikäli
kuitenkin maakunnan olosuhteissa tapahtuu sellaisia merkittäviä muutoksia, että
maakuntakaava ei joltain osin ole ajan tasalla, maakuntaliiton tulee MRL mukaisesti
ryhtyä kaavan muuttamiseen.

Esitys Hallitus:
Muutetaan Vaalimaan vähittäis- ja rajakaupan kehittämisen kohdealueen (kma_r)
suunnittelumääräys kaupan määräyksen osalta: Alueelle saa  sijoittaa maankäyttö- ja
rakennuslain 71 a §:ssä tarkoitettuja  seudullisesti merkittäviä vähittäiskaupan
suuryksikköjä. Vähittäiskaupan  myymälätilojen yhteenlaskettu kerrosala saa olla
enintään 150 000 k-m2.  Kun alue on noin 80 000 k-m2 toteutunut ja selvityksiin
perustuen  voidaan osoittaa tuleva kaupan rakentamisen merkittävä lisätarve,  voidaan
kokonaismitoituksen 100 000 k-m2 ylittävä osa (50 000 k-m2)  ottaa käyttöön.

4 Lausunto Etelä-Savon maakuntaliitto KL/712/1004000E/20
19

Savon radan osuus Kouvolasta pohjoiseen on osoitettu kaavaehdotuksessa merkinnällä
rp_s PÄÄRATA, SUUNNITELTU TAI KEHITETTÄVÄ, jolla osoitetaan valtakunnallisesti,
maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät pääradat, joihin liittyy merkittäviä
parantamisen tarpeita. Etelä-Savon maakunta pitää ratkaisua erittäin hyvänä, onhan
kyseisen rataosuuden merkitys ylimaakunnallisissa henkilö- ja tavaraliikenneyhteyksissä
huomattava.

Nykyisessä valtakunnallisessa suunnittelutilanteessa Etelä-Savon maakuntaliitto katsoo
Kymenlaakson maakuntakaavaratkaisun oikeaksi ja perustelluksi myös itäisen nopean
ratayhteyden vaihtoehtojen ja niiden jatkosuunnittelun osalta. Selvitysten perusteella
kaavaehdotuksessa on osoitettu yhteysvälille Kouvola-Koskenkylä vaihtoehtoinen
ohjeellinen linjaus, jonka tarkka sijainti tulee määritellä yksityiskohtaisemmassa
suunnittelussa. Vaihtoehdot on esitetty merkinnällä rp_o PÄÄRATA,
OHJEELLINEN/VAIHTOEHTOINEN. Kotka-Helsinki- ja Hamina-Vehkjärvi -yhteysvälit
on osoitettu samalla ohjeellisen pääradan merkinnällä. Radan jatko-osuudet Vehkjärvi-
Luumäki ja Hamina-Vaalimaa -yhteystarpeet on esitetty ryt RAIDELIIKENTEEN
YHTEYSTARVE -merkinnällä mahdollisina ratayhteyksinä, jotka edellyttävät tarkempia
selvityksiä ja linjauksia tulevaisuudessa.

Etelä-Savon maakuntaliitolla ei ole muuta huomautettavaa Kymenlaakson
maakuntakaavaehdotuksesta.

Vastine:
Merkitään tiedoksi.

Esitys Hallitus:
Merkitään tiedoksi.

4 Lausunto Hämeen liitto KL/719/1004000E/20
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19

Hämeen liitto on tutustunut kaava-aineistoon. Hämeeen liitolla  ei ole erityistä
lausuttavaa tai kommentoitavaa kaavaehdotuksesta ja siksi se ei anna erikseen muuta
lausuntoa.

Vastine:
Merkitään tiedoksi.

Esitys Hallitus:
Merkitään tiedoksi.

4 Lausunto Kainuun liitto KL/717/1004000E/20
19

Maakuntakaavaehdotuksessa Savorata Kouvolasta pohjoiseen on osoitettu
kaavamerkinnällä rp_s Päärata, suunniteltu tai kehitettävä, jolla osoiteaan
valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti merkittävät pääradat, joihin liittyy
merkittäviä parantamisen tarpeita. Alueella on voimassa MRL 33 § mukainen
rakentamisrajoitus. Suunnitteluratkaisun perusteluissa todetaan, että vaadittavia
toimenpiteitä osuuksista riippuen ovat mm. kaksoisraiteistaminen, tasoristeysten
poistaminen ja akselipainojen nostaminen. Kainuun liitto pitää
maakuntakaavaehdotuksen kaavaratkaisua hyvänä ja tarpeellisena, koska Savonradan
merkitys itäisen Suomen ylimaakunnallisissa henkilö-ja tavaraliikenneyhteyksissä on
erittäin merkittävä.

Maakuntakaavaehdotuksessa on osoitettu laadittuihin selvityksiin perustuvana itään
suuntautuvien ratalinjauksien kaavaratkaisu. Kaavaratkaisu sisältää kaavamerkinnällä
rp_o Päärata, ohjeellinen/vaihtoehtoinen Kotka-Helsinki, Hamina-Vehkjärvi ja Kouvola-
Koskenkylä yhteysvälit, joista Kouvola-Koskenkylä yhteysvälille ohjeellisen pääradan
vaihtoehtoiset linjaukset. Lisäksi on ryt Raideliikenteen yhteystarve -kaavamerkinnällä
osoitettu Vehkjärvi-Luumäki ja Hamina-Vaalimaa yhteysvälit mahdollisina
ratayhteyksinä, joiden sijaintiin tai toteuttamiseen liittyy niin huomattavaa epävarmuutta,
ettei ohjeellisen tai vaihtoehtoisen linjauksen osoittaminen ole mahdollista.
Maakuntakaavan kaavaratkaisu on, ottaen huomioon valtakunnalli-sen
liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelutilanneja LVM:n käynnistämä selvitystyö ja
vertailu itäisen nopean yhteyden linjauk-sesta, tässä vaiheessa perusteltua ja
tarkoituksenmukaista itäisen nopean ratayhteyden vaihtoehtojen ja jatkosuunnittelun
osalta.

Kaava-aineistossa todetaan, että Kymenlaakson liitolla on jatkossa mahdollisuus
tarpeen mukaan päivittää maakuntakaavaratkaisua vireillä olevien selvitysten ja
valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuun-nitelman linjausten perusteella.

Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 kaavaehdotuksessa on otettu riittävällä tavalla
huomioon Kainuun liiton aiemmin kaavan valmiste-luaineistosta antama mielipide.

Vastine:
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Merkitään tiedoksi.

Esitys Hallitus:
Merkitään tiedoksi.

4 Lausunto Pohjois-Karjalan maakuntaliitto KL/690/1004000E/20
19

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto kiittää saamastaan mahdollisuudesta antaa lausunto
Kymenlaakson maakuntakaava 2040 -kaavaehdotuksesta. 

Kuutoskäytävä on koko Itäisen Suomen merkittävä liikenteen kehittämiskäytävä, joka
käsittää maantie-, rautatie-, vesitie- ja lentoliikenneyhteydet ja jonka keskeisen rungon
muodostavat Karjalan rata sekä valtatie 6. PohjoisKarjalan maakuntaliitto korostaa
lausunnossaan Kuutoskäytävän ja siihen liittyvän itäisen nopean ratayhteyden vahvaa
huomioimista Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 ehdotuksessa. 

 

Karjalan radan osuus Kouvolasta itään on osoitettu Kymenlaakson kaavaehdotuksessa
päärata -merkinnällä, jolla osoitetaan valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja seudullisesti
merkittävän pääradan sijainti. Laajan ItäSuomen ja Venäjän yhteyksien kannalta
erityisen tärkeä valtatie 6 on osoitettu puolestaan Kouvolassa (Keitin ja Tykkimäen
välillä) kehitettävänä moottoriliikennetienä ja muilta osin kokonaisuutena kehitettävänä
kaksiajorataisena valtatienä. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto pitää ratkaisuja erittäin
hyvinä, onhan kyseisen rataosuuden ja valtatie kuuden merkitys ylimaakunnallisissa
henkilö- ja tavaraliikenneyhteyksissä huomattava.

 

Nykyisessä valtakunnallisessa suunnittelutilanteessa Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
katsoo Kymenlaakson maakuntakaavaratkaisun oikeaksi ja perustelluksi myös itäisen
nopean ratayhteyden vaihtoehtojen ja niiden jatkosuunnittelun osalta. Selvitysten
perusteella kaavassa on osoitettu yhteysvälille Kouvola-Koskenkylä selvitysten pohjalta
kaksi vaihtoehtoa, jotka mahdollistavat uuden ratalinjauksen jatkosuunnittelun ratalain
mukaisesti. Molemmat vaihtoehdot on esitetty kaavaehdotuksessa ohjeellisen pääradan
vaihtoehtoisilla merkinnöillä. Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti, maakunnallisesti
ja seudullisesti merkittävän uuden ohjeellisen pääradan vaihtoehtoiset sijainnit.
Yhteysväli Hamina-Luumäki on sen sijaan selvitysten perusteella osoitettu
alkumatkaltaan (HaminaVehkjärvi) ohjeellinen/vaihtoehtoinen päärata -merkinnällä ja
loppuosaltaan (Vehkjärvi-Luumäki) raideliikenteen yhteystarpeena, joka edellyttää vielä
tarkempia selvityksiä ja linjauksia tulevaisuudessa. 

 

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto näkee lausunnoilla olevan Kymenlaakson
maakuntakaavan 2040 kaavaehdotuksen ratkaisut oikeansuuntaisina ja erittäin hyvin ja
asianmukaisesti perusteltuina. 
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Vastine:
Merkitään tiedoksi.

Esitys Hallitus:
Merkitään tiedoksi.

4 Lausunto Pohjois-Savon liitto KL/701/1004000E/20
19

Savon radan osuus Kouvolasta pohjoiseen on osoitettu kaavaehdotuksessa merkinnällä
PÄÄRATA, SUUNNITELTU TAI KEHITETTÄVÄ, jolla osoitetaan valtakunnallisesti,
maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät pääradat, joihin liittyy merkittäviä
parantamisen tarpeita. Pohjois-Savon maakunta pitää ratkaisua erittäin hyvänä, onhan
kyseisen rataosuuden merkitys ylimaakunnallisissa henkilö- ja tavaraliikenneyhteyksissä
huomattava. Henkilö- ja tavaraliikennemäärät lähestyvät pääosin yksiraiteisen Savon
radan maksimikapasiteettia, jolla on myös merkitystä HaminaKotkan sataman
kehittämiselle.

Nykyisessä valtakunnallisessa suunnittelutilanteessa Pohjois-Savon maakuntaliitto
katsoo Kymenlaakson maakuntakaavaratkaisun oikeaksi ja perustelluksi myös itäisen
nopean ratayhteyden vaihtoehtojen ja niiden jatkosuunnittelun osalta. Selvitysten
perusteella kaavassa on osoitettu yhteysvälille Hamina-Luumäki yksi ja Kouvola-
Koskenkylä -välille kaksi tasavertaista vaihtoehtoa, jotka kaikki mahdollistavat uuden
ratalinjauksen jatkosuunnittelun. Vaihtoehdot on esitetty kaavaehdotuksessa
merkinnällä PÄÄRATA, OHJEELLINENNAIHTOEHTOINEN, jolla osoitetaan
valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävän uuden pääradan
ohjeellinen sijainti tai sen vaihtoehdot.

Jatkossa Kymenlaakson liitolla on mahdollisuus tarpeen mukaan päivittää
maakuntakaavaratkaisua vireillä olevien selvitysten ja valtakunnallisen
liikennejärjestelmäsuunnitelman linjausten perusteella.

Vastine:
Merkitään tiedoksi.

Esitys Hallitus:
Merkitään tiedoksi.

4 Lausunto Päijät-Hämeen liitto KL/694/1004000E/20
19

Jo luonnosvaiheessa Päijät-Häme nosti esiin molempien maakuntien elinvoimaan ja
kasvumahdollisuuksiin liittyviä yhteisiä tekijöitä, kuten Salpausselät, Kymijoen sekä
liikenneverkon, ja näitä Päijät-Häme pitää edelleen keskeisinä yhteisinä teemoina.

Kaavavaiheiden edetessä Iitin kunnan siirtyminen Kymenlaaksosta Päijät-Hämeeseen
on vahvistunut ja maakuntaraja muuttuu vuoden 2021 alkaessa. Tällöin maakuntarajalta
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löytyy molempien maakuntien elinvoiman kannalta tärkeitä kohteita: valtatie 12 ja
Kymiring etelässä sekä Kimolan kanava pohjoisessa. Lisäksi Päijät-Häme lähenee
erityisesti Kouvolan kaupungin kanssa ja valtatien 12 merkintä kehitettävänä valtatienä
sekä siihen välittömästi liittyvät muiden maanteiden kehittämismerkinnät ovat
molempien maakuntien kannalta tarpeellisia.

Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 ehdotuksessa on esitetty huomattava määrä
erilaisia ratayhteyksiä. Huomioiden kaavan tavoitevuoden 2040 esitetyt raideliikenteen
merkinnät vaikuttavat epärealistisilta. Ratayhteyksien suunnittelu on pitkä prosessi, eikä
maakuntakaavaan tule merkitä kaikkia avauksia uusiksi yhteyksiksi ilman kattavia
selvityksiä, jotka tukevat uusia raideyhteyksiä. Esitetyt selvitykset eivät tue tehtyjä
kaavamerkintöjä Kouvolan ja Koskenkylän sekä Haminan ja Luumäen/Virolahden välillä,
ja Päijät-Häme pitääkin tehtyjä selvityksiä riittämättöminä kaavamerkintöihin nähden.
Sisällöltään kevyen ratakäytäväselvityksen perusteella on kaavassa esitetty sekä
ohjeellisen/vaihtoehtoisen pääradan että yhteystarpeen merkintä, mitä voi pitää
epäjohdonmukaisena. Väyläviraston selvityksessä (Väyläviraston julkaisuja 15/2019)
Itä-Suomeen suuntautuvista ratalinjauksista mikään tutkituista linjauksista ei
osoittautunut hyöty-kustannussuhteeltaan kannattavaksi. Tämä arviointi tulisi huomioida
myös Kymenlaakson kaavaratkaisussa ja kannattamattomat uudet ratayhteydet jättää
merkitsemättä. Itäradan osuus Helsingistä itään Kotkan suuntaan on esitetty
aiemmassakin maakuntakaavassa ohjeellisena pääratana ja tällä yhteydellä olisi
Koskenkylän ja Kouvolan välistä rataa paremmat edellytykset nopeuttaa Helsingin ja
Pietarin välistä raideyhteyttä.

Päijät-Hämeen näkemyksen mukaan ratalinjauksen tarkempaa sijaintia ei voida jättää
tarkemman suunnittelun varaan, kuten Kouvola–Koskenkylä-välillä on esitetty, vaan
ratkaisu valtakunnallisesti merkittäviin yhteyksiin tulisi esittää maakuntakaava kartalla
riittävät selvitykset sekä valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnittelu huomioiden.
Ylimääräisten oikeusvaikutteisten merkintöjen esittäminen aiheuttaa kohtuutonta haittaa
maanomistajille rajoittamalla muuta maankäyttöä linjauksen kohdalla. Näillä perusteilla
Päijät-Häme esittää, että ratayhteyksien kehittämisessä painopisteen tulisi olla nykyisen
verkon parantamisessa.

Vastine:
Maakuntahallituksen päätös suunnitteluratkaisusta raideliikenteen osalta

Kymenlaakson maakuntahallitus päätti 7.10.2019 raideliikenteen suunnitteluratkaisuista
esitettyjen vaihtoehtojen pohjalta.  

Kaavaratkaisulla on pyritty hyvin erilaisten tavoitteiden – niin ylimaakunnallisten kuten
myös maakunnan sisäisten tavoitteiden - yhteensovittamiseen. Päätöksenteon
yhteydessä on otettu huomioon valtakunnalliset tavoitteet sovittaen ne yhteen alueiden
käyttöön liittyvien maakunnallisten ja paikallisten tavoitteiden kanssa (MRL 25 §). 
Maakunnalla on oikeus osoittaa maakuntakaavalla oma tavoitteensa rataverkon
kehittämiseksi, vaikka laajalti vaikuttavien edistämis-, suunnittelu- ja toteutuspäätösten
teko ei ole mahdollista yhden maakunnan päätöksillä, vaan laajemmalla valmistelulla. 
Maakuntahallitus ja -valtuusto päättää maakunnan kehittämisen strategisista linjauksista
ja luo maakunnan tahtotilan. Maakuntakaavaratkaisu noudattaa maakuntahallituksen
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kokouksessa 7.10.2019 sovittuja ratkaisuja raideliikenteen osalta.  

Selvityspohja

Maakuntakaavan raideliikenteen suunnitteluratkaisujen pohjana on käytetty itään
suuntautuvien ratalinjauksien selvityksiä: HEPI-selvitys (Ratahallintokeskus 2008), Itä-
Suomeen suuntautuvien ratalinjauksien tarkastelu (Väylävirasto 2019), Koskenkylä-
Koria -ratakäytäväselvitys (Kymenlaakson liitto 2019) ja Haminasta itään -
ratakäytäväselvitys ja Porvoo-Kotka yhteysvälin ajantasaisuusselvitys (Kymenlaakson
liitto 2019). Raideliikenteen tulevaisuuden kehittämiseksi laadittiin kolme eri vaihtoehtoa
yhteysväleille Kouvola-Koskenkylä ja Hamina-Luumäki.  

Kymenlaakson liitto katsoo, että ratakäytävävaihtoehtoja on tutkittu riittävällä
tarkkuudella huomioiden maakuntakaavan tarkoitus ja tehtävä.  

Taustaselvitysten suhde kaavaratkaisuihin

Maakuntakaavan lähtötiedot ja selvitykset ovat perusteena kaavassa esitettävien
aluevarausten tarpeellisuuden ja lainmukaisuuden arvioinnille. Maakuntakaavaa
laadittaessa on otettava huomioon maakuntakaavan sisältövaatimuksissa mainitut
seikat ja näiden edellyttämät selvitykset siinä määrin kuin maakuntakaavan tehtävä
yleispiirteisenä suunnitelmana edellyttää (MRL 28 §).

Koria-Koskenkylä ja Haminasta itään -ratakäytäväselvitysten keskeinen tavoite oli
varmistaa, että mahdollisille uusille ratalinjauksille on löydettävissä maastokäytäviä ja
alueidenkäytölliset edellytykset niiden toteuttamiselle. Nämä selvitykset on laadittu
tarkkuustasolla, joka mahdollistaa ratalinjausten osoittamisen, jopa ohjeellisina
linjauksina. Selvityksissä ei oteta kuitenkaan kantaa maakuntakaavan lopullisiin
suunnitteluratkaisuihin ja merkintöihin. Selvitykset toimivat työkaluna
suunnitteluratkaisuja tehtäessä. Maakuntakaavan raideliikenteen suunnitteluratkaisut
perustuvat näiden kahden ratakäytäväselvityksen lisäksi myös yllä mainittuihin jo
aiemmin laadittuihin selvityksiin sekä maakuntahallituksen päättämiin maakunnan
kehittämisen strategisiin linjauksiin.

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.  (MRL 25 §). Samalla
selvityspohjalla on mahdollista tehdä maakuntakaavan eri osa-alueilla erilaisia
suunnitteluratkaisuja em. tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti. Vastaavasti on
mahdollista osoittaa myös raideyhteyksiä maakuntakaavassa eri osa-alueilla eri
merkinnöillä, vaikka niiden selvitystausta onkin samankaltainen.  Linjauksia voi myös
jättää osin pois tai kokonaan osoittamatta. Päätösvalta kuluu tältä osin maakunnalle.  

Kymenlaakson liitto korostaa, että kaikki kaavaehdotuksessa esillä olleet vaihtoehdot
mahdollistavat uuden ratalinjauksen jatkosuunnittelun. Lisäselvitystarpeita liittyy kaikkiin
esitettyihin vaihtoehtoihin. Helsingistä itään suuntautuvan ratayhteyden kehittäminen
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koskee useita maakuntia, minkä vuoksi tarvitaan pitkän aikavälin valtakunnallinen
linjaus lähtökohdaksi tulevalle maakuntakaavoitukselle. Eri vaihtoehtoja ja niiden
vaikutuksia on vertailtava yhtenäisin perustein, mukaan lukien olemassa olevan
rataverkon kehittämiseen perustuva vaihtoehto. Valtakunnallinen 12-vuotinen
liikennejärjestelmäsuunnitelma on käynnistynyt. Liikenne- ja viestintäministeriö on
käynnistänyt selvityksen ja vertailun itäisen nopean yhteyden linjauksesta. Selvitys
esitetään tehtäväksi vaiheittain, ja selvityksen ensivaiheessa liikenne- ja
viestintäministeriö on pyytänyt Väylävirastolta yhteenvetoa henkilöliikenteen matka-
aikojen nopeuttamisen vaihtoehdoista Helsingistä Itä-Suomeen 31.1.2020 mennessä.
Tarkasteltavat vaihtoehdot sisältävät niin nykyisen rataverkon parantamistoimenpiteitä
kuin myös uusia ratakäytävälinjauksia. Itäisen suunnan raideyhteyttä tullaan
selvittämään yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa ja yhteenvedon onkin tarkoitus
mahdollistaa laajat keskustelut taloudellisesti kestävistä ja kustannustehokkaista
raideliikenteen vaihtoehdoista. Päätöksiä asiassa voidaan tehdä, kun selvitys valmistuu
keväällä 2020 ja tuloksia voidaan hyödyntää mm. valtakunnallisen
liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelussa. Kymenlaakson liitto katsoo, että
valtakunnallisen liikennejärjestelmätyön linjausten ja valtakunnallisten selvitysten
perusteella tulee maakuntakaavaratkaisu tarpeen mukaan päivittää, ja mahdollisesti
poistaa ja/tai muuttaa raideliikenteen merkintöjä.   

Kymenlaakson liitto toteaa, että mahdollisista ratalinjauksista, niiden vaihtoehdoista ja
toteuttamisesta on keskusteltu vuoisikymmeniä. On mahdollista, ettei myöskään vuonna
2020 saada aikaan lopullisia päätöksiä tai periaateratkaisuja mahdollisista
raidehankkeista kaava-alueella. Tältä osin tulee maakuntakaavaratkaisuja tehtäessä
varautua kansallisen tason päätöksenteon epävarmuustekijöihin pitkäjänteisesti.   

Maankäyttö- ja rakennuslain 27 §:n mukaan “Maakunnan liiton tulee huolehtia
tarpeellisesta maakuntakaavan laatimisesta, kaavan pitämisestä ajan tasalla ja sen
kehittämisestä.” Nyt valmisteilla olevan maakuntakaavan tavoitevuosi on 2040. Mikäli
kuitenkin maakunnan olosuhteissa tapahtuu sellaisia merkittäviä muutoksia, että
maakuntakaava ei joltain osin ole ajan tasalla, maakuntaliiton tulee MRL:n mukaisesti
ryhtyä kaavan muuttamiseen.   

Esitys Hallitus:
Ei muutoksia kaavaan.

4 Lausunto Suomen luonnonsuojeluliiton Kymenlaakson piiri ry KL/692/1004000E/20
19

Yleisesti: 

On myönteistä, että maakuntakaavaa on valmisteltu kattavasti ja myös luontoympäristö
koskien on käytetty laajasti aineistoja tehty niiden tarkastelua, erityisesti
siniviherrakenteen osalta. 

Kaava-aineisto on aiempaa enemmän digitaalinen ja käytettävämpi, mistä kiitos.
Käytettävyyden ohella aineiston selkeys mm. kaavakartan osalta on hyvää kehitystä.
Kaavaselostuksen tiivis johdantoteksti on varsin hyvä. Siinä tuodaan keskeisiä asioita
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esille ilman korulauseita. 

 

Merkittävästi lisääntynyt selkeys aiempaan esitystapaan vallitsee muuallakin
selostuksessa. Ne auttavat ymmärtämään paremmin mm. mihin tausta-asiakirjoihin ja
niiden ohjausvaikutukseen maakuntakaavatyö perustuu ja tukeutuu. 

 

On silti ilmeistä, että maakuntakaavatyön ensisijainen tarkoitus on elinkeinoelämän
tarpeet, jolle luontoympäristö on alisteinen, vaikka oikeasti elinkeinoelämä perustuu
luonnon tarjoamiin mahdollisuuksiin ja asettamiin reunaehtoihin. Mahdollisuuksien
hyödyntäminen ja reunaehtojen ylittäminen on vallitsevana toimintapana
yhteiskunnassa, ja sitä kaavaehdotuskin edustaa, olkoonkin, että luontoympäristöä on
monella tapaa pyritty huomioimaan elinkeinoelämän ja muiden instituutioiden
asettamassa raskaassa luonnonvarankäytön ja maankäytön paineessa kaavatyön
valmistelun vaiheissa. 

 

Vedenalaisen luonnon monimuotoisuus on huomioitu ansiokkaasti, hyödyntäen siinä
viimeisimpiä selvityksiä. Luontoympäristöä koskevaa valmisteluaineistoa on muutenkin
käytetty ja myös tuotettu melko kattavasti. Esimerkkinä soidensuojelun
täydennysohjelma-aineiston hyödyntäminen. Puutteena on metsäluontoa koskevan
ajantasaisen tiedon hyödyntäminen sekä tuottaminen kaavatyötä varten.
Olemassaolevia aineistoja yhdistelemällä olisi päästy jo melko pitkälle, kun esim. 2018
julkaistun valtakunnallisen luontotyyppien uhanalaisuusraportin sekä Kymenlaakson
metsävaratietoja olisi rinnastettu toisiinsa. Esimerkiksi metsien ikäluokkatarkastelun
perusteella olisi vanhat metsät voitu osoittaa ja niiden muodostamat ytimet ja niiden
väliset yhteydet tuoda selkeämmin esille.

 

Kaavaehdotuksessa nojataan metsäluonnon osalta voimakkaasti konsulttityönä tehtyyn
sini-viheryhteystarveselvitykseen. Sen tulokset ovat sinänsä hyviä ja toimivia
kaavasuunnittelun kannalta mm. vanhan metsän ydinalueiden ja niiden välisten
yhteyksien esillenostamisessa. Ongelmana tosin on, missä laajuudessa selvityksen
tuloksia on viety kaavatasolle ja suunnittelumääräyksiin. Näin ei ole tehty kuin jo
suojeltujen kohteiden osalta. 

 

Kaavan tulisikin ohjata selkeämmin ison mittakaavan luonnonympäristöä koskevien
kysymysten, ilmastonmuutoksen, monimuotoisuuden sekä vesiensuojelun toteuttamista:
-Ilmastonmuutoksen osalta tulisi tunnistaa maankäytön muodot ja alueet, joilla voidaan
ylläpitää ja lisätä hiilinieluja ja hiilivarastoja.

-Monimuotoisuuden osalta tulisi tunnistaa maankäytön muodot ja alueet, joilla voidaan
ylläpitää sekä lisätä luonnon monimuotoisuutta.

-Vesiensuojelun osalta tunnistaa maankäytön muodot ja alueet, joilla ehkäistä haittoja
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vesien ekologiselle ja kemialliselle tilalle.Voidaan tietysti väittää, että näihin tarpeisiin
vastataan muilla keinoin ehdotuksessa. Mutta kaavan 20 vuotta tulevaan ulottuva
aikajänne perustelee, että näiden asioiden kokonaisvaltaisempi hallinta ja
tulevaisuuteen suuntautuva näkökulma maankäytössä on tarpeen. 

 

Monimuotoisuuden osalta olisi ollut tarpeen osoittaa kaavassa myös alueita, joilla on
ennallistamistarvetta. Tämä ei palvelisi pelkästään monimuotoisuuden ja
ilmastonmuutoksen ja vesiensuojelun kysymyksissä, vaan vastaisi myös nousussa
olevaan kompensaatiomenettelyn tarpeeseen.   

 

Ilmastovaikutusten osalta jää myös pitkälti avoimeksi, miten kaavaehdotus kytkeytyy
Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 -tiekarttaan ja sen toteutukseen. Tiekartta on toki vasta
valmisteilla, mutta tähtää yhtä kauas kuin maakuntakaavaehdotuskin. 

Hiilineutraalisuuden saavuttamisessa keskeistä on päästöjen vähentämisen ohella 
sidonta, eli hiilinielujen muodostaminen, ylläpitäminen ja lisääminen. 

 

Maakuntakaava ohjaa erityisesti maankäyttöä, joka on ilmastonmuutoksenhallinnassa
keskeinen näkökulma kasvihuonekaasujen päästöjen synnyn, päästöjen sidonnan sekä
hiilen varastoinnin kannalta. Hiilineutraalisuutta tavoittelevassa tiekartassa - kuten
Suomen päästöjen sidonnassa yleensä -  nielujen toteutus perustuu keskeiseltä osin
metsiin. 

 

Maakuntakaavaehdotuksessa metsien hakkuita ei silti ohjata mitenkään. Sama koskee
myös muita keskeisiä keinoja luoda hiilinieluja, kuten peltoja ja soita sekä edistää
soiden ja turvemaiden ennallistamista. Soiden osalta toki poislukien soidensuojelun
täydennysohjelmaesityksen kohteiden S-merkinnät, joiden kautta säilytetään kyseisten
soiden kyky toimia hiilinieluna ja -varastona. 

 

Kaavaselostuksen arviossa kaavan merkittävimmistä vaikutuksista todetaan, että:

”Maakuntakaavaratkaisujen yhteis- ja kokonaisvaikutukset ovat pääosin myönteisiä
positiivisia kasvi- ja eläinlajeille, maa- ja kallioperälle, vedelle sekä ilmalle ja ilmastolle.” 

”Maakuntakaavan luonnonperintöön liittyvillä merkinnöillä turvataan lajien
elinympäristöjen ja luonnon monimuotoisuuuden säilymistä ja luonnon ydin- ja
arvoalueiden kytkeytyneisyyttä.” 

”Turvetuotantoalueet sijaitsevat maakuntakaavassa alueilla, jotka kuormittavat
mahdollisimman vähän vesistöjä ja pohjavesiä sekä aiheuttavat mahdollisimman vähän
haittoja asutukselle.” ”Ilmastonmuutos on huomioitu poikkileikkaavasti
kaavaratkaisussa.”
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Suomen luonnonsuojeluliiton Kymenlaakson piirin ei voi yhtyä mihinkään näistä
Kaavaehdotus ei joko ohjaa riittävästi tai se ei ohjaa ollenkaan em. vaikutuksia
aiheuttavia maankäytön muotoja. 

 

Samaten erilaisten tavoitteiden vaikutus toisiinsa olisi ollut tarpeen avata paremmin.
Esimerkkinä koko maakuntaa koskeva sinänsä hyvin tärkeä suunnittelumääräys
vaelluskalakannoista ja vesien ekologisesta tilasta. Esimerkiksi metsätalous ja
turvetalous ovat suoraan ristiriidassa tämän kaavan läpäisevän määräyksen kanssa. 

 

Maakuntakaavanäkökulmasta on mahdollisuus näiden toimintojen tarkempaan
sijainninohjaukseen. Tulisi osottaa mm. valuma-alueet, joilla maankäyttötoimenpiteet
ovat rajoitattuja, menetelmällisesti ohjattuja (mm. jatkuva kasvatus) tai niitä ei voi tehdä
ollenkaan (turvetuotanto). Pelkkien vesiensuojelurakenteiden (metsätaloudessa
vapaaehtoiset, turvetaloudessa pakolliset) tai toimialojen omatoimisuuden varaan ei
voida laskea. 

 

Onkin mielenkiintoista nähdä, miten koko maakuntakaavan läpäisevä
suunnittelumääräys vaelluskalakannoista ja vesien ekologisesta tilasta toteutuu
käytännössä. Sen tulisi nimittäin esimerkiksi estää vaelluskaloja sisältävän tai niille
soveltuvien vesistöjen rantametsien hakkuut, suometsien avohakkuun sekä
uudistusojituksen ja lannoituksen. Turvetuotanto ei sopisi tällaisille valuma-alueille
myöskään. Toisaalta maankuntakaava ei ohjaa metsätalouden eikä turvetalouden
sijoittumista mitenkään. Kaavaehdotuksessa ei ole minkäänlaisia merkintöjä(!)
metsätalousmaalle ja turpeenottoa voidaan kohdentaa muuallekin kuin kaavan EOt-
alueille. 

 

Toki aina voidaan perustella, että näitä maankäytön muotoja ohjataan tai toteutetaan
maakuntakaavasta riippumatta, ja sitä kautta maakuntakaavan tavoitteet
luontoympäristön kannalta toteutuvat jokatapauksessa. Samalla kuitenkin jätetään
käyttämätä mahdollisuus maakuntakaavamittakaavan tarjoamaan kokonaisvaltaiseen
ohjaukseen. 

 

Sini-viheryhteystarve: 

 

Sini-viheryhteystarpeen suunnittelumääräyksissä ja suunnitteluratkaisujen perusteluissa
tulisi mainita keinot, joilla sini-viheryhteystarvetta säilytetään. Muutoin merkintä jää
kuolleeksi kirjaimeksi.

 

On järjetöntä, että määräyksissä todetaan, ettei se ”aiheuta metsänhoidollisia
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rajoituksia”
tai ”rajoita maa- ja metsätalouden harjoittamista” metsätalouden harjoittamista, mutta ei
ohjaa miten yhteystarve säilytetään metsänhoidossa ja metsätaloudessa! Edes
lainmukaisia ja vapaaehtoisia keinoja, kuten METSO-suojelua ja eri-ikäisrakenteen
toteuttamista (jatkuva kasvatus) ei mainita.

Sini-viheryhteyden vesittämistä voikin pitää kaavavalmisteluun osallistuneiden
metsäalan
lobbareiden riemuvoittona ja osoituksena näiden tahojen vastuun välttelystä.

Sini-viheryhteystarve tulisi osoittaa Miehikkälän alueella selkeämmin ja laajempana.
Sen
tulisi kytkeytyä sekä Etelä-Karjalan suuntaan sekä Itärajan suuntaan Fennoskandian
vihervyöhykkeeseen, josta mm. kaavaselostuksessa mainitaan. Niinikään yhteys
Haminan
itäosan ja Miehikkälän välillä tulisi osoittaa. Alueella on sekä metsä-, että suoalueita,
joista
osa on suojeltu.

 

Samaten Etelä-Kymenlaakson suovyöhykkeen yhteystarvetta olisi luonteva jatkaa kohti
pohjoista, jossa on Natura 2000-ohjelmalla ja muuten suojeltuja suoalueita.
Sini-viheryhteystarve nojaa liian monessa kohtaa maaekosysteemien osalta
valumaalueiden
rantavyöhykkeisiin.

 

Metsät:

Kaavaehdotuksessa talousmetsäalueille ei ole osoitettu merkintää, vaan ne ovat
kaavankartalla ns. valkoista aluetta. Ratkaisu on monimuotoisuuden,
ilmastonmuutoksenhallinnan sekä vesiensuojelun kannalta huono, sillä nyt
maakuntakaavalla ei ohjata näiden kolmen keskeisen maankäytöstä johtuvien
ympäristökysymysten hallintaa niin tehokkaasti, kuin olisi tarpeellista ja nimenomaan
maakuntakaavainstrumentilla mahdollista.

Jatkuva kasvatus keinona siniviheryhteyksien säilyttämiseen on niinikään jätetty
huomiotta. Kaavavalmistelun aikana jatkuvaan kasvatukseen kohdistui suurta
mielenkiintoa ja myös painetta.

Nämä molemmat isot ratkaisut johtuvat oletettavasti metsätaloussektorin ankarasta
painostuksesta kaavaprosesin kulussa, mikä kertoo samalla metsäalan
sisäänrakennetusta lyhytnäköisyydestä ja haluttomuudesta vastuunkantoon.
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Viime vuonna hyväksytty Kotkan – Haminan seudun strateginen yleiskaava perusti
vastuunvälttelynsä luontoympäristöstä vetoamalla siihen, että nämä kysymykset
ratkaistaan maakuntakaavassa. No, ratkaistiin kyllä, ja lopputuloksena kaavoitus ei
ohjaa
millään tavalla maa- ja metsätalousmaiden käyttöä!
Todennäköisesti molemmista kaavoista on päättämässä samoja poliitikkoja.
Todennäköisesti nämä poliitikot eivät myöskään ymmärrä, että Kotkan – Haminan
strategisen yleiskaavatason ja maakuntakaavatason merkitystä alueiden maankäytön
kokonaisvaltaisessa suunnittelussa ja ohjauksessa. Mikäli tulevan 20 vuoden aikana
nousee suunnalta tai toiselta pakottava tarve hallita Kymenlaakson
monimuotoisuuspääomaa, hiilinielujen ja -varastojen pääomaa sekä vesientilaa
kokonaisvaltaisemmin, on tarkoituksella tehty maakuntakaava, jossa ei ole tähän
sisäänrakennettuja keinoja.

 

Suot:

On perusteltua, että kaikki valtakunnallisen soidensuojelun
täydennysohjelmaehdotuksen
kohteet Kymenlaaksossa on huomiotu kaavaehdotuksessa S merkinnällä. Merki nnän
suunnittelumääräys on myös hyvin muotoiltu.

On silti syytä punnita, tulisiko Kauriosuon ohella muidenkin soidensuojelun
täydennysohjelmaehdotuksen kohteiden kaavamerkintänä olla SL. Tämä voisi lisätä
suojelun hyväksyttävyyttä maanomistajien keskuudessa. On silti selvää, että
soidensuojelun täydennysohjelmaehdotuksen kohteiden luontoavot on selviyksen kautta
todettu, mikä vaikuttaa siihen, mitä kohteilla on mahdollista tehdä.

Kohteiden säilyminen ei ole silti itsestäänselvää niiden luontoarvojen osoittamisena
ja/tai
S merkinnän perusteella. Kohde voidaan aina ojittaa pelloksi tai riistapelloksi. Omistaja
voi
myös väittää tekevänsä alueella metsänhoidollisia toimenpiteitä, kuten ”ojien
kunnostamista”, vaikka kyse onkin uudisoji tuksesta, kuten tapahtui Kajasuon
eteläosassa.

 

Soiden hyödyntämisessä on myös alkanut maassamme yleistyä ns. pintasammalen
keruu, jossa suon pintaosa poistetaan 30 sentin syvyyteen. Keruu kohdistuu puuttomille
avosoille ja siltä ei edellytetä ympäristöl upaa eikä edes ilmoitusta toiminnan
aloittamisesta.
 

Samoin soidensuojelun täydennysohjelmaehdotustyössä esille tulleet, mutta itse
ehdotukseen ei sisältyvät kohteet olisi ollut perusteltua huomioida kaavaehdotuksessa S
merkinnällä. Näin, koska niiden luon toarvot on selvitetty ja kohteet todettu arvokkaiksi
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sisältäen uhanalaisia suoluontotyyppejä.

 

Turve:

Turvetuotantoon varatut alueet tulisi pois kaavaehdotuksesta. Perusteluna, että
kaavaehdotuksessa ei ole myöskään maa aineksenottoon varattuja kohteita , koska
merkinnät eivät ole ohjanneet toiminnan sijoittumista erityisen hyvin. Turvetuotannon
kohdalla ei perusteluksi käy se myöskään se, että turvetuotannon sijoittaminen tietyille
valuma alueille, estää toiminnan haittoja. Turvevarausalueena on esimerk iksi
Miehikkälän
Heinäsuo, joka purkaa vetensä meritaimenjoki Virojokeen.

Kaikkiaan turvevarausalueita esitetään maakuntakaavaan lisäänoin 2000 hehtaaria.
Kun
huomioidaan nykyiset tuotannossa olevat alueet (noin 1200 ha) on kyseessä merkittävä
lisäys to imialalle, jota ollaan ajamassa yhteiskunnassa jopa kokonaan alas ja
vähintäänkin
turpeenkaivun uskotaan olevan vähentymässä.

 

Mikäli maakuntakaavan 20 vuoden voimassaolon kuluessa luonnon hiilivarastojen
säilyttämiseen aletaan kiinnittää nykyistä enemmän huomiota, turvevarausalueiden
mukanaolo Kymenlaakson maakuntakaavassa ja luonnon hiilivarastoalueiden
puuttuminen
sekä metsistä, että soilta ei näytä hyvältä. Tästä hetkestä käsin katsoen asia ei tietysti
ole
mikään ongelma.

Kaavamääräyksistä tulee poistaa EOt alueiden kohdalta:

” --turvetuotannon osuus kokonaiskuormituksesta sekä tuotantopinta alan poistumat.”

 

Kumpikaan lause ei kerro siitä, millaisia vaikutuksia turvetuotannolla on verrattuna
valuma
alueen muulla kuormituksella. Turvetuotanto kuor mittaa vesistöä pinta alaansa nähden
enemmän kuin muu turvemaiden käyttö, samaten se lisää valuma alueen äärevyyttä
(aiheuttaa sekä kuivia jaksoja, että ylivalumajaksoja). Tuotantopinta alan poistuminen ei
lopeta näitä vaikutuksia, varsinkin kun tuotannost a poistuneet alat siirretään
vesienkäsittelyn ulkopuolelle viimeistään kahden vuoden kuluttua toiminnan
päättymisestä
alueella.
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On selvää, ettei tässä ajassa loppuunkaivetulle suolle ole syntynyt vettä sitovia ja
varastoivia pintoja ja kerroksia, mitä lu onnonsuojella on. Kuitenkin entisellä turvesuolla
on
jäljellä erityisen hienojakoista pohjaturvetta, joka mahdollisesti sekoittuu pohjamaalajiin,
kuten saveen, mikä siirtää alapuoliseen vesistöön sekä humusta, että kiintoainetta.
Paikoin
eroosio voi vielä paljastaa turpeen alta happamia sulfidimaita.

Entiset turvesuot vaikuttavat siten alapuoliseen vesistöön monella tapaa. Eikä
jälkikäyttökään ole ongelmatonta, jos alueelle perustetaan pelto tai metsä, jota
lannoitetaan. Näillä perusteilla entiset turvesu ot tulee lukea valuma alueen
turvetuotantoalaan, eikä käyttää perusteena uuden alan avaamiselle.

 

Pyhtään lentopaikka:

On myönteistä, että Pyhtään lentopaikan alue on merkitty kaavaehdotukseen
selvitysalueeksi. Pyhtään lentopaikan kaavallisen valmistelun farssimainen toteutus on
surullinen esimerkki maakunnan eräiden poliitikkojen toimintatavoista. Ensin lentopaikan
maakuntakaavallinen tarkastelu tarkoituksella ohitettiin väittämällä kohdetta
paikalliseksi,
vaikka samalla avoimesti kerrottiin s en mm. korvaavan osaksi Helsingin Malmin
lentotoimintaa. Kun lentopaikka on sittemmin saatu rakennettua (osin varsin
kyseenalaisilla keinoilla) se onkin yhtäkkiä kohde, joka tulisi sisällyttää
maakuntakaavaan.
 

Alueen merkitseminen selvitysalueeksi onkin ainut mahdollisuus. Maakunnallisesti
merkittävältä lentopaikalta edellytettävät kaikki suunnittelu ja valmistelu menettelyt tulee
tehdä ennenkuin lentopaikka voidaan merkitä maakuntakaavaan.

Vastine:
Johdanto:

Merkitään tiedoksi.

Maakuntakaava ja elinkeinoelämä:

Maakuntakaavan ensisijainen tarkoitus ei ole ainoastaan elinkeinoelämän tarpeisiin
vastaaminen. Maankäyttö- ja rakennuslaki (mm. 1 §, 5 § ja 28 §) velvoittaa järjestämään
alueiden käytön ja rakentamisen niin, että ne luovat edellytykset hyvälle
elinympäristölle. Kymenlaakson maakuntakaavassa on yhteensovitettu ja turvattu mm.
luonnonvarojen kestävä käyttö sekä luontoarvot.

Vedenalaisen luonnon monimuotoisuus:

Merkitään tiedoksi.

Metsäluontoa koskevan ajantasaisen tiedon hyödyntäminen:
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Kymenlaakson sini-viherrakenne ja ekosysteemipalvelut (2017) -taustaselvityksessä on
kartoitettu Kymenlaakson luonnon ydinalueet, ja ne on huomioitu
maakuntakaavaratkaisuja laadittaessa. Aineistossa on huomioitu myös puuston keski-
ikä ja tätä kautta vanhat metsät, mutta myös monia muita tekijöitä. Luonnon ydinalueita
ei ole osoitettu maakuntakaavakartalla, mutta niitä yhdistävät sini-viheryhteystarpeet on
osoitettu kaavaehdotuksessa.

Ilmastonmuutoksen huomioiminen:

Kymenlaakson sini-viherrakenne ja ekosysteemipalvelut -selvityksessä on selvitetty
maakunnan hiilivarastot. Hiiltä on varastoituneena mm. suoalueille. Maakuntakaavassa
on osoitettu turvetuotantoalueita huomioiden turpeen alati vähenevä käyttö sekä
turvetuotannon ympäristövaikutukset. Maakuntakaavan valkoiset alueet on tunnistettu
Kymenlaakson biotalousselvityksessä pääasiassa metsäalueiksi, jotka toimivat
hiilinieluina. Metsien hiilinielujen suuruus riippuu voimakkaasti hakkuutasosta.
Maakuntakaava ei ohjaa metsien käsittelyä, vaan se tapahtuu erillislainsäädännön
kautta.

Luonnon monimuotoisuuden huomioiminen:

Maakuntakaavassa luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät alueet ja yhteydet on
tunnistettu ja niitä on turvattu osoittamalla luonnonsuojelualueet, Natura 2000 -alueet,
suojelualueita, vedenalaisen luonnon monimuotoisuuden sekä  geodiversiteetin
kannalta erityisen tärkeitä alueita, arvokkaita pintavesialueita, sini-viheryhteystarpeita,
maa- ja metsätalousvaltaisia alueita joilla on ympäristöarvoja sekä vaelluskalojen
luontaisiin lisääntymisedellytyksiin ja vesien ekologisen tilan parantamiseen liittyvillä
koko kaava-aluetta koskevilla määräyksillä.

Vesiensuojelu:

Koko kaava-aluetta koskee määräys vesien ekologisen tilan parantamiseen
pyrkimisestä. Lisäksi kaikissa kaavaratkaisuissa ja -määräyksissä on huomioitu pinta- ja
pohjavesien suojelu.

Ennallistaminen:

Alueiden ennallistaminen on yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ratkaistava asia.

Maakuntakaavaehdotuksen kytkeytyminen Hiilineutraali Kymenlaakso 2040
–tiekarttaan:

Maakuntakaavan valmistelun aikana oli voimassa Kymenlaakson Ilmasto- ja
energiastrategia 2011-2020, jonka tavoitteet on huomioitu valmistelussa.
Ilmastonmuutoksen hillintään, sopeutumiseen ja varautumiseen vaikuttavia
kaavamerkintöjä ja -periaatteita on useita, ja niitä on avattu maakuntakaavaehdotuksen
vaikutusten arvioinnissa luvussa 4, s. 80.

Hiilinielut:

Maakuntakaava ei ohjaa metsien käsittelyä, peltoviljelyä tai soiden ennallistamista.
Metsien käyttöä ohjaa metsälaki.

Vaikutusten arviointi:
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Merkitään tiedoksi.

Metsätalouden ja turvetuotannon sijainninohjaus:

Maakuntakaava ei ohjaa metsien käyttöä ja hoitoa, vaan se ratkaistaan
erillislainsäädännössä. Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 tavoitteisiin kuuluu esittää
ennakoituun turpeen käytön tarpeeseen perustuen ympäristöluvan saaneet
turvetuotantoalueet sekä joitakin potentiaalisia turvetuotantoalueita, joiden luonnontila ja
vesistövaikutukset on yleispiirteisesti arvioitu. Tavoitteiden mukaan maakuntakaavassa
turvetuotannon ja soidensuojelun suhteen tulee olla tasapainossa.

Vesistöt:

 Koko kaava-aluetta koskevan määräyksen ohjausvaikutus: Yksityiskohtaisemman
suunnittelun yhteydessä on otettava huomioon ajantasaiset vesienhoitosuunnitelmat ja
pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat sellaisten toimintojen osalta, jotka kuormittavat
vesistöjä, erityisesti herkkien ja erinomaisessa tilassa säilyneiden sekä vedenhankinnan
kannalta arvokkaiden vesistöjen valuma-alueilla. Tällaisia toimintoja ovat esimerkiksi
jätevesilaitokset, kaatopaikat, teollisuuslaitokset, kalankasvatuslaitokset, maa-
aineksenottoalueet tai muut ympäristölupavelvolliset toiminnot. Maa- ja metsätaloutta
toteutetaan erillislainsäädännön kautta, eikä määräys siis vaikuta suoraan esim. maa- ja
metsätalouden toimenpiteisiin.

Maakuntakaavan valkoisiksi jätetyille alueille ei ole todettu mitään valtakunnallisesti,
maakunnallisesti eikä seudullisesti merkittävää käyttötarkoitusta. Siksi niille ei ole
maakuntakaavassa osoitettu mitään aluevarausmerkintää. Alueet ovat enimmäkseen
maa- ja metsätalousalueita maaseudulla ja saaristossa. Maakuntakaavan koko
suunnittelualuetta koskevat suunnittelumääräykset koskevat myös valkoisia alueita.

Valkoisten alueiden käytöstä päättäminen jää paikalliselle tasolle, kunnalle. Kunta voi
sijoittaa näille alueille mitä tahansa paikallista toimintaa. Maakuntakaavan muut
merkinnät voivat kuitenkin ohjata kunnan päätöksiä, jotka koskevat valkoisten alueiden
käyttöä.

Sini-viheryhteystarve:

Sini-viheryhteystarvemerkinnän ohjausvaikutuksia ja totetutuskeinoja on kuvattu
asiakirjassa "Suunnitteluratkaisujen perustelut ja kohdeluettelo". Merkintä on
luonteeltaan kehittämisperiaatteellinen, eikä se siis ole aluevarausmerkintä. Sini-
viheryhteystarvemerkinnän ohjausvaikutus kohdistuu erityisesti kuntatason
kaavoitukseen ja liikenneväylien suunnitteluun. Lopullinen sijainti sekä leveys
tarkennetaan yksityiskohtaisemman suunnittelun tasoilla. Toteutus ja mittakaava
poikkeavat toisistaan taajama-alueilla ja niiden ulkopuolella sekä vesistöalueilla johtuen
näiden keskinäisistä olosuhde-eroavaisuuksista. Yhteystarve on kuitenkin tärkeaa turvat
riittävän leveänä, jotta se voi palvella sekä ihmisten että eliölajien liikkumista.

Sini-viheryhteystarpeet on mahdollista toteuttaa väylien ja ratojen yli esimerkiksi
vihersiltoina tai alikulkutunneleina sekä erilaisina vesistöratkaisuina. Toteutumista on
mahdollista tukea myös vapaaehtoisin toimenpitein sekä metsälain mahdollistamin
keinoin. Metsälain mahdollistamiin keinoihin sisältyy lausunnossa mainittu jatkuva
kasvatus.Sini-viheryhteystarpeita voi tukea lisäksi edistämällä linjausten alueella
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virkistys- ja matkailutoimintaa sekä terveysliikuntamahdollisuuksia, kuten ulkoilureittejä.
Joissa ja merialueella toteutumista edistää kalojen vaellusesteiden poisto esimerkiksi
kalatieportailla ja muilla vesien kunnostustoimenpiteillä.

Sini-viheryhteystarvemerkinnät perustuvat kattavaan "Kymenlaakson sini-viherrakenne
ja ekosysteemipalvelut" -selvitykseen. Selvityksen tulosten perusteella ei ole perusteltua
osoittaa yhteystarvetta Miehikkälän suuntaan tai jatkaa Etelä-Kymenlaakson
suovyöhykkeen yhteystarvetta kohto pohjoista.

Metsät:

Maakuntakaavassa on huomioitu ilmastonmuutoksen, vesiensuojelun sekä
monimuotoisuuden näkökulmat monin eri keinoin ja yhteensovitettu eri toimintoja
valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävissä asioissa.

Maa- ja metsätaloutta ohjataan erillislainsäädännöllä, eikä maakuntakaavalla ohjata
metsien hoitoa. Metsien jatkuvan kasvatuksen menetelmä sisältyy metsälain
mahdollistamiin keinoihin, mikä on avattu vyt-merkinnän ohjausvaikutukset ja toteutus -
osiossa.

Suot:

Luontoarvot:

Maakuntakaavaa laadittaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota luonnonarvojen
vaalimiseen (MRL 28 §). Valtakunnallisiin luonnonsuojeluohjelmiin sisältyvien
suojelualueiden osoittamisen lisäksi maakuntakaavoituksen tehtävänä on myös
valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävien luonnonarvojen
vaaliminen ja siten myös tätä tarkoitusta palvelevien alueiden osoittaminen.
Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 tavoitteena on mm. varmistaa, että
soidensuojelun ja turvetuotannon suhde on tasapainossa. Turvetuotantoalueista on
laadittu erillisselvitys, ja niitä varataan maakuntakaavaan vuoteen 2040 asti.
Kymenlaakson suoluonnon monimuotoisuus on uhattuna ja vaatii toimia sen
turvaamiseksi

Suojelualueiksi (S) esitetään valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja seudullisesti
arvokkaita alueita tai kohteita. Kaikki Kymenlaakson soidensuojelun
täydennysehdotuksen (SSTE) kohteet ovat luontoarvoiltaan valtakunnallisesti
arvokkaita. Kaikilla Kymenlaakson SSTE-kohteilla on äärimmäisen ja/tai erittäin
uhanalaisia luontotyyppejä ja/tai erittäin uhanalaisia lajeja. Jokaisen Kymenlaakson
soidensuojelun täydennysehdotuksen kohteen luontoarvot on tarkistettu ja esitetty
erillisselvityksissä ("Soidensuojelun täydennysehdotuksen kohteet ja Kymenlaakson
maakuntakaava 2040m sis. mm. Kohdekortit (Kymenlaakson Liitto, 2019) ja
"Kymenlaakson arvokkaat suot" (Kymenlaakson Liitto, 2017)). Erillisselvitysten
perusteella on todettu, että Kymenlaakson SSTE-alueet ovat luonnonarvojensa puolesta
valtakunnallisesti arvokkaita. Erillisselvitysten mukaan Kymenlaakson SSTE-kohteilla on
äärimmäisen ja/tai erittäin uhanalaisia luontotyyppejä ja/tai niillä elää erittäin uhanalaisia
lajeja. Erillisselvityksessä on todettu myös, että Kymenlaakson SSTE-alueet eivät
sovellu turvetuotantoon, eikä niillä ole merkittäviä metsätaloudellisia arvoja. Alueet eivät
myöskään sovellu rakentamiseen.
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Suojelualue S

Suojelualuetta tarkoittavat S- ja SL-aluevarausmerkinnät osoittavat alueen
pääkäyttötarkoituksen.  Suojelualue (S) -merkinnällä turvataan valtakunnallisten
alueidenkäyttötavoitteiden edellyttämällä tavalla merkittävien luontoarvojen säilyminen
silloin, kun ei ole kyse selvästi tietyn erityislainsäädännön mukaisesta suojelutarpeesta
(esim. luonnonsuojelulaki) tai jos on kyse kokonaisuudesta, joka voidaan toteuttaa
useamman lainsäädännön perusteella tai voidaan toteuttaa MRL:lla ja sen mukaisilla
määräyksillä.

Maakuntakaavaehdotuksen suojelualueet soidensuojelun täydennysohjelmaehdotuksen
alueiden osalta ovat valtakunnallisten luontoarvojensa perusteella ensisijaisesti
luonnonsuojelulain kautta toteutettavaksi soveltuvia, mutta koska soidensuojelun
täydennysohjelman ehdotusta ei ole vahvistettu, mutta kohteiden luontoarvot ovat
valtakunnallisesti arvokkaita, on suojelualuemerkintä (S) soveltuvin vaihtoehto
kohteiden luontoarvojen turvaamiseen. S-merkintä ei estä maanomistajien korvauksen
saamista.

Vaikutukset maanomistajiin:

Merkintään ei liity MRL 30 §:n mukaisia suojelumääräyksiä, vaan kyseessä on
suojelualuevaraus (S) ja sitä koskeva suunnittelumääräys. Maakuntakaavan
suojelualuemerkintä (S) ei velvoita maanomistajaa aktiivisiin toimenpiteisiin. S-alueella
ei ole voimassa metsälaki (2 §).

Maanomistajien kanssa asiasta erikseen sopiminen tai neuvottelu ei ole
maakuntakaavoituksen yhteydessä perusteltua koska suojelualueiden toteutuksesta ja
korvauksista sovitaan maanomistajien kanssa yksityiskohtaisemman suunnittelun
yhteydessä, eikä yksittäiselle maanomistajalle aiheudu hakkuurajoituksia ennen
suojelualueen toteutusta. Osallisten määrä on maakuntakaavoituksen yhteydessä niin
suuri, että kaikkien osallistumismahdollisuus kaavan laadintaan voidaan varmistaa vain
asettamalla valmisteluaineisto nähtäville ja varaamalla tilaisuus esittää mielipide
määräajassa kirjallisesti (Osallistuminen ja vaikutusten arviointi
maakuntakaavoituksessa, Opas 8, ympäristöministeriö, 2002).

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että soidensuojelun täydennysohjelman toteuttamista
jatketaan. Ympäristöministeriö on varannut kyseisten soiden suojeluun tarvittavat varat
osana hallituksen käynnistämää Helmi-ohjelmaa. Tältä osin ohjelman toteutuksesta ja
sen rahoituksesta on jo sovittu. Ympäristöviranomainen päättää luonnonsuojelualueiden
perustamisesta. Maakuntakaavan suojelualuemerkinnän raja on sikäli yleispiirteinen,
että suunnittelumääräyksen suojaamat arvot määritellään tarkemmin luonnonsuojelulain
mukaisen toteuttamisen sekä yksityiskohtaisemman suunnittelun kautta. Niiden
yhteydessä tarkennetaan rajaus luonnonsuojelualuepäätöksen kautta ja ohjataan, millä
tavoin luontoarvoja voidaan muutoin ottaa huomioon.

Suojelualuemerkintöjä käytettäessä on kiinnitettävä huomiota siihen, etteivät ne ole
maanomistajan kannalta kohtuuttomia ja että kaava-asiakirjoista käy riittävän
seikkaperäisesti ilmi suojeluarvot ja suojelun toteuttamistapa ja tätä kautta
suojelumerkinnästä aiheutuvat alueen käyttöä koskevat rajoitukset.
Ympäristöministeriön oppaan (Maakuntakaavan oikeusvaikutukset. Maankäyttö ja
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rakennuslaki 2000 -sarja. Opas 7. Ympäristöministeriö 2002) mukaan kohtuuton haitta
maakuntakaavan tapauksessa voi konkretisoitua lähinnä tilanteissa, joissa on kyse
maanomistajan tai oikeudenhaltijan muun toiminnan ja erityisesti elinkeinotoiminnan
estymisestä tai muodostumisesta kohtuuttoman hankalaksi tai kalliiksi. Maakuntakaavan
taustaselvityksissä on todettu, ettei suojelualuemerkintä ja sen toteutus ole yksittäisen
maanomistajan kannalta kohtuuton, erityisesti koska suojelualueiden
perustamiskorvauksiin on varattu resurssit, ja suojelu toteutuu vasta, kun siitä on sovittu
maanomistajan ja alueellisen ympäristöviranomaisen kesken. Lisäksi suhteellisen
pienillä alueilla on suuri joukko maanomistajia, joten yksittäiselle maanomistajalle ei
aiheudu kohtuutonta haittaa. Erillisselvityksessä on todettu myös, että Kymenlaakson
SSTE-alueet eivät sovellu turvetuotantoon, eikä niillä ole merkittäviä metsätaloudellisia
arvoja.

Merkintään liittyy MRL 33§:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus.  Suoalueet eivät
sovellu rakentamiseen, joten maanomistajille aiheutuvan haitan ei voida arvioida olevan
rakentamisrajoituksen osalta kohtuuton. Kymenlaakson SSTE-kohteilla ei ole myöskään
arvoa turvetuotannon kannalta, koska turvetuotantoa ohjataan vain selvästi
luonnontilaltaan muuttuneille kohteille. SSTE-alueet eivät myöskään täytä
Kymenlaakson maakuntakaavassa 2040 turvetuotantoalueille asetettuja kriteereitä
(Kymenlaakson Liitto, 2019).

Uusina maakuntakaavassa osoitettujen suojelualueiden perustaminen edellyttää aina
maanomistajan hakemusta tai suostumusta. Alueellinen ympäristöviranomainen ei saa
antaa perustamispäätöstä, elleivät maanomistaja ja viranomainen ole sopineet alueen
rauhoitusmääräyksistä ja aluetta koskevista korvauksista. Kymenlaaksossa
ympäristöviranomaisella on tarvittavat valmiudet toteuttaa kaikki maakuntakaavaan
merkittävät uudet suojelualuevaraukset. Kunkin kohteen osalta tullaan
toteuttamisvaiheessa vielä tarkemmin tapauskohtaisesti tarkastelemaan rajausta ja LSL
10 §:n edellytysten täyttymistä.

Maanomistajien kuuleminen ja suojelun toteutuksesta sopiminen on siis
yksityiskohtaisemman suunnittelun ja ympäristöviranomaisten asia. S-aluevaraus ei
velvoita yksittäisiä maanomistajia, vaan viranomaisia.

Maakuntakaavassa osoitetaan soidensuojelun täydennysohjelmaehdotukseen sisältyvät
suot, joiden suojeluarvot ovat erittäin merkittäviä ja kiistattomia, ja joiden toteuttamiseen
on valtakunnan tasolla varauduttu. Muiden soidensuojeluehdotuksen valmistelutyössä
esille tulleiden, mutta itse ehdotukseen ei-sisältyvien kohteiden huomioiminen S-
merkinnällä kaavaehdotuksessa ei näin ollen ole riittäviä perusteita.

Turve:

Turvetuotanto ja Kymenlaakson maakuntakaava 2040 -selvityksen mukaan
turvetuotantoalueet sijoittuvat melko hyvin maakuntakaavassa osoitetuille
turvetuotantoalueille.  Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 tavoitteena on
luonnonvarojen kestävä käyttö, ja että soidensuojelun ja turvetuotannon suhde on
tasapainossa.

Lausunnossa esitetään virheellisesti, että maakuntakaavaehdotukseen esitetään
aiempaa enemmän turvetuotantoalueita. Näin ei ole, vaan
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maakuntakaavaehdotuksessa on yhteensä noin 750 hehtaaria vähemmän osoitettua
turvetuotantoalaa. Osa alueista on uusia (ympäristöluvallisia ja maakuntakaavan
kriteeristön täyttäviä alueita), osa on poistettu ja osaa rajattu pienemmäksi kriteeristön
perusteella. Mitoituksessa on huomioitu turpeen käytön jatkuva väheneminen mutta
myös turvetuotannon tarve.

Turvetuotantoalueen suunnittelumääräyksellä turvataan se, että turvetuotannon
yhteisvaikutukset vesistöihin huomioidaan. Ei ole perusteltua muokata
turvetuotantoalueen kaavamääräystä lausunnossa esitetyn mukaisesti.

Pyhtään lentopaikka:

Merkitään tiedoksi.

Esitys Hallitus:
Ei muutoksia kaavaan.

4 Lausunto Uudenmaan liitto KL/695/1004000E/20
19

Kymenlaakson maakuntakaava 2040 lausuntovaiheen ehdotusta varten on tehty mm.
Koskenkylä-Koria -ratakäytäväselvitys ja kaupan selvitys Vaalimaan rajakaupan
mitoituspotentiaalista.

Ratakäytäväselvityksellä on ollut vaikutusta Koskenkylä-Koria linjauksen merkintätavan
muuttamiseen, mutta sen sijaan kaupan selvitys Vaalimaalle ei ole muuttanut kaupan
kokonaismitoitusta.

Kaavaehdotukseen on osoitettu uusina merkintöinä Pyhtään lentoliikenteen alue ja sen
ympäristö selvitysalueena.

Kouvola-Koskenkylä raidelinjaus

Uusimaa-kaava 2050 ehdotuksessa on osoitettu liikenteen pitkän aikavälin yhteystarve
Kouvolan suuntaan. Kotkan suuntaan on osoitettu pitkällä aikavälillä toteutettavan
pääradan ohjeellinen linjaus. Molemmat on esitetty Uusimaa-kaava 2050 ehdotuksen
oikeusvaikutuksettomassa liikenteen toteuttamisohjelmassa kolmannen vaiheen
hankkeina.

Itä-Uudenmaan vaihemaakuntakaavassa esitettäväksi linjausvaihtoehdoksi valittiin
Kotkan kautta kulkeva linjaus, koska se tuottaa enemmän aluetaloudellisia hyötyjä
kytkiessään Kotkan ja Haminan seudut suoraan pääkaupunkiseutuun ja koska linjaus
vastaa paremmin tarvetta osoittaa linjaus tulevaisuuden suurnopeusradalle Pietarin
suuntaan. Porvoon ja Kouvolan välisestä linjausvaihtoehdosta ei ole olemassa
suunnitelmaa, jonka perusteella linjaus olisi mahdollista esittää Itä-Uudenmaan
vaihemaakuntakaavassa. Suunnittelun tässä vaiheessa on kuitenkin perusteltua esittää
se liikenteen pitkän aikavälin yhteystarpeena, joka jättää tilaa valtakunnallisessa
liikennejärjestelmäsuunnitelmassa tehtäville ratkaisuille.

Kymenlaakson maakuntakaava 2040 luonnoksessa Kouvolasta Uudellemaalle ollut
raideliikenteen yhteystarve on muutettu ehdotusvaiheessa "päärata,
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ohjeellinen/vaihtoehtoinen"-merkinnäksi. Merkinnän muuttamisen tueksi on tehty
Uusimaa-kaavan ratkaisun jälkeen maakuntatasoinen selvitys Loviisan Koskenkylän ja
Kouvolan Korian välisistä ratakäytävävaihtoehdoista. Tarkkuustaso riittää selvityksen
mukaan ohjeellisen merkinnän osoittamiseen. Selvityksen perusteella Uudenmaan
alueelle ei löytynyt yksiselitteistä linjausta. Koskenkylä-Koria -ratakäytäväselvityksen
jatkosuosituksena on, että molemmista tutkituista ratakäytävävaihtoehdoista tehdään
ympäristövaikutusten arviointimenettely. Sen yhteydessä radan linjauksia tulee
tarkentaa ja selvittää myös linjauksien liittyminen mahdolliseen itärataan.

Uudenmaan liitto toteaa, että Kymenlaakson Koskenkylä-Kouvola ohjeelliset merkinnät
ja Uudenmaan pitkällä aikavälillä toteutettava yhteystarvemerkintä eivät ole toisiaan
poissulkevia.

Kauppa

Kymenlaakson maakuntakaava 2040 selostuksen mukaan "kaupallisella ratkaisulla
tuetaan nykyisen aluerakenteen kehittymistä rakenteen sisällä, missä palvelut ja
joukkoliikenne ovat jo olemassa tai saavutettavuus on muutoin hyvä".

Kymenlaakson liiton teettämän "Vaalimaan rajakaupan mitoituspotentiaali"  -selvityksen
mukaan Vaalimaan vähittäis- ja rajakaupan kehittämisen kohdealueen mitoitus on
erittäin suuri suhteessa olemassa oleviin, selvityksen vertailuina käytettyihin Outlet-
kohteisiin ja suomalaisiin keskustojen ulkopuolisiin kaupan kohteisiin. Bentchmark-
kohteet olivat hyvin saavutettavissa joukkoliikenteellä ja sijaitsivat lähellä metropolia
ja/tai lentoasemaa. Vaalimaan alue on sen sijaan heikosti saavutettavissa kestävin
kulkumuodoin ja lisäksi alueen lähiostovoima on vähäinen.

Kohdealueen suuri mitoitus vaatii ostosmatkailun lisäksi merkittävästi myös kotimaista ja
paikallista ostovoimaa. Todennäköisin vähimmäiskävijämäärävaatimus on yllä olevan
selvityksen mukaan n. 7-8 miljoonaa vuosittain. Se on selkeästi enemmän kuin Outlet-
keskuksissa keskimäärin kansainvälisellä tasolla ja kävijämäärä on erittäin suuri myös
verrattuna suomalaisiin kauppakeskuksiin. Vaalimaan Outlet-alueelle tarvitaan
kotimaista ostovoimaa paljon, sillä Vaalimaalla olevia rajanylityksiä on nykyisin n. 2,4
miljoonaa ja sen kehitys on epävarmaa mm. lisääntyvän verkkoasioinnin seurauksena.
Kotimaisen ostovoiman tarve lisää myös henkilöautolla tehtyjä asiointimatkoja
laajemmalta alueelta.

Vaalimaan vähittäis- ja rajakaupan kehittämisen kohdealueen kuvausta ja
suunnittelumääräystä on tarkistettu tehdyn selvityksen mukaan, jolloin vähittäis- ja
rajakaupan kehittämisen kohdealue esitetään matkailukohteena eikä niinkään seudun
kaupallisten palvelujen verkoston osana. Uudenmaan liitto toteaa, että aluetta tulisi
kehittää toiminnoiltaan laajana kokonaisuutena. Vaalimaalle esitetyn vähittäiskaupan
kohdealueen läheisyydessä ei ole nykyisin kaupallista aluetta tukevaa matkailutarjontaa.
Tällöin kohdemerkinnän alue on täysin riippuvainen ulkomaisesta ja kotimaisesta
ostosmatkailusta.

Pyhtään lentopaikka

Kymenlaakson maakuntakaavaan on lisätty ehdotusvaiheessa lentoliikenteen (LL) alue
Pyhtäälle. Lisäksi tähän alueeseen tukeutuva ympäristö on osoitettu selvitysalue-
merkinnällä (se), jolla osoitetaan lentopaikkaan tukeutuvien toimintojen alue. Alue on
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selvitysalueena, koska maakuntakaavatasoisia selvityksiä lentoliikenteen vaikutuksista
ei ole ollut saatavilla ja alueen kehittymisen ennakointi on ollut vaikeaa. Pyhtään
lentoliikenteen alue on kuitenkin merkitty maakuntakaavaan, koska alueeseen
kohdistuneiden intressien on todettu olevan merkittäviä. Lentopaikan ympäristön
alueidenkäytön ratkaiseminen edellyttää jatkosuunnittelua ja -selvityksiä.

Pyhtään lentopaikkaan tukeutuvalla elinkeinotoiminnan alueella voi olla merkitystä myös
Uudenmaan puolella oleville lähialueille. Pyhtään lentopaikan jatkosuunnittelu ja
vaikutusten arvioinnit tuleekin laatia riittävän laajalle alueelle.

Uudenmaan liitto toteaa, että ennen Pyhtään lentopaikan yksityiskohtaisempaa
suunnittelua tulee alueen maankäyttö ratkaista maakuntakaavoituksessa.
Selvitysalueen merkintä tulee tarkistaa tältä osin.

Vastine:
Pyhtäälle on osoitettu kaavaehdotuksessa lentoliikenteen alue kohdemerkinnällä (ll).
Lentoliikenteen alueen kohdemerkinnän ympärille on kaavaehdotuksessa osoitettu
selvitysalue (se). Kaavaratkaisun linjauksesta päätettiin alustavasti
maakuntahallituksessa kaavalaadinnan luonnosvaiheessa. Kaavaratkaisu on
aiheuttanut jatkovalmistelussa kuitenkin tulkintavaikeuksia. Myös sen
ohjausvaikutuksesta yksityiskohtaisiin suunnitelmiin ja kaavoituksiin on käyty
keskustelua.

Lentopaikan ja sen ympäristön maakuntakaavaratkaisut päivitetään ja selkeytetään.
Samalla päivitetään vaikutusten arviointia. Vaikutusarvioinnin perusteella annetaan
suunnittelumääräyksiä, jotka turvaavat lähialueen arvojen huomioon ottamisen.

Lentopaikka esitetään jatkossakin lentoliikenteen alue kohdemerkinnällä (ll), mutta
selvitysaluemerkinnästä luovutaan. Lentopaikan läheisyyteen osoitetaan työpaikka-
aluemerkintä suunnittelusuosituksineen.

Muilta osin lausunto merkitään tiedoksi.

Esitys Hallitus:
Lentopaikan ja sen ympäristön maakuntakaavaratkaisut päivitetään ja  selkeytetään.
Samalla päivitetään vaikutusten arviointia.  Vaikutusarvioinnin perusteella annetaan
suunnittelumääräyksiä, jotka  turvaavat lähialueen arvojen huomioon ottamisen.

Lentopaikka esitetään jatkossakin lentoliikenteen alue  kohdemerkinnällä (ll), mutta
selvitysaluemerkinnästä luovutaan.  Lentopaikan läheisyyteen osoitetaan työpaikka-
aluemerkintä  suunnittelusuosituksineen.

Muilta osin lausunto merkitään tiedoksi.

5 Lausunto Kymenlaakson museo KL/728/1004000E/20
19

Maakuntakaavan Suunnitteluratkaisujen perusteluissa ja kohdeluettelossa on huomioitu
rakennetun kulttuuriympäristön kaavaratkaisujen perustuminen aiempaan
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vaihemaakuntakaavaan. Lisäksi on mainittu, että uudempaa rakentamista ja sotien
jälkeistä arkkitehtuuria ei ole arvotettu ja niiden osalta arvottaminen ja suojeluarvot tulee
selvittää yksityiskohtaisemman suunnittelun yhteydessä. Nämä huomiot tulisi nostaa
esiin myös Kaavaselostuksessa kappaleessa 4.2.3 Kulttuuriperintö.

Kaavaselostuksen kappaleen 4.2.3 otsikko on Kymenlaakson museon edellisen
lausunnon mukaisesti muutettu muotoon Kulttuuriperintö, joka näin ollen vastaa hyvin
kappaleen sisältöä. Kuitenkin kappaleessa 9.3 käsitellään muinaismuistoja ja
rakennettua kulttuuriympäristöä otsi-kolla Rakennettu kulttuuriympäristö. Tämänkin
kappaleen sisältöä vastaa paremmin otsikko Kulttuuriympäristö.

Selostusluonnoksen liitteeseen 6 on koottu lailla ja sopimuksilla suojellut kohteet.
Otsikossa on nyt huomioitu valtion omistamien rakennusten asetuksella suojelu
(480/1985) Kymenlaakson museon aikaisemman lausunnon huomautuksen mukaisesti.

Vastine:
Päivitetään kaavaselostuksen kappale 4.2.3.

Korjataan luvun 9.3 otsikko Kulttuuriperintö.

Esitys Hallitus:
Päivitetään kaavaselostuksen kappale 4.2.3.

Korjataan luvun 9.3 otsikko Kulttuuriperintö.

5 Lausunto Metsähallitus KL/703/1004000E/20
19

Metsähallituksen vastuualueet ovat tutustuneet Kymenlaakson maakuntakaava 2040
kaavaehdotukseen ja taustaselvityksiin. Metsähallitus esittää kaavaehdotuksesta
seuraavaa:

Suunnitteluratkaisujen perustelu ja kohdeluettelossa kohdassa 6. Virkistys on
virheellisesti ki1jattu: "Kirkonmaan virkistysalueen olevan rakentamaton, lähes
luonnontilainen kallioinen ranta-alue puolustusvoimilta vapautuneessa Kirkonmaan
saaressa. Reheviä korpia ja tervaleppämetsiköitä."  Edellä mainitun alueen länsirannalla
Voikallion alueella on 6 kpl suuria osin uudehkoja hyväkuntoisia puolustusvoimien
käyttöön rakennettuja halleja, sekä tie- ja sähköverkosto. Ranta-alueen kallioalueilla on
erilaisia puolustusvoimien louhimia, kaivamia, osin peittämiä alueita esim. suoja-aidattu
alue, jonka sisällä on kallioon louhittu juoksuhauta ja bunkkeri.  Kaavassa
virkistysalueeksi merkityn alueen itärannalla on myös rakenteita mm. entinen
ampumarata, suojavallirakenteet, ampumakatokset ja niihin liittyviä rakennuksia ja teitä.
Metsähallitus on varannut edellä mainitut alueet liiketoiminnan käyttöön kaavoitettavaksi
matkailupalvelua tukevaan rakentamiseen, millä tuetaan entisen varuskunta-alueen
toimintaa matkailun käytössä. Metsähallitus esittää edellä mainittuja osin jo rakennettuja
ranta-alueita merkittäväksi maakuntakaavaan MU-, tai M-merkinnällä alla olevan kartan
mukaisesti.
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Metsähallitus hallinnoi valtion omistamia luonnonsuojelualueita ja
luom1onsuojelutarkoitukseen varattuja alueita. Nämä valtion omistamat alueet on
pääosin merkitty kaavaan SL-merkinnässä, kuten on tarkoituksen mukaista.
Maakuntakaavan voimassaoloaikana luonnonsuojelutarkoitukseen varatut alueet on
tarkoitus perustaa lakisääteisiksi luonnonsuojelualueiksi. Tämä työ on käynnistymässä
Kymenlaakson maakunnan alueella. Tämän lisäksi Suomen nykyinen hallitus on
asettanut tavoitteeksi luonnonsuojeluverkoston laajentamisen mm. olemassa olevia
kansallispuistoja mahdollisesti laajentamalla. Ympäristöministeriön toimeksiannosta
Metsähallitus on tehnyt vuonna 2014 selvityksen, jossa tarkastellaan Suomenlahden
meri- ja saaristoalueiden lisäsuojelun mahdollisuuksia ja tarpeita. Tässä tarkastelussa
on nähty tarpeellisena mm. Itäisen Suomenlahden kansallispuiston laajentaminen,
liittämällä siihen maa- ja vesialueita. Näitä laajennusalueiksi ehdotettuja maa- ja
vesialueita ei ole merkitty kaavaan millään luonnonsuojelumerkinnällä. Ehdotettujen
vesialueiden suojelu tavalla tai toisella saattaa kuitenkin tulla tarkasteltavaksi nyt
laadittavan maakuntakaavan voimassaoloaikana.  Metsähallitus on 1.10.2018
päivätyssä, Kymenlaakson maakuntakaavan luonnoksesta antamassaan lausunnossa
tuonut esille tarpeen laajentaa kaavaan merkittyjä vedenalaisen luonnon
monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä alueita. Kaavaehdotuksessa näitä alueita
onkin laajennettu, mutta Metsähallituksen näkemyksen mukaan ei kuitenkaan kaikilta
osin riittävästi. Metsähallituksen tekemien vedenalisten inventointien perusteella
Haapasaaristoa ympäröivää vedenalaisen monimuotoisuuden kamrnlta tärkeää aluetta
tulisi laajentaa lännen suuntaan siten, että alueen rajaus kulkisi Kalourin, Reiskerin,
Auskarin ja Lupin saarten länsipuolelta. Metsähallituksen esittämä rajaus on kuvattu alla
olevassa kartassa.

Vastine:
Kirkonmaan virkistysalue

On perusteltua muuttaa Kirkonmaan virkistysalue MU-alueeksi.

Itäisen Suomenlahden kansallispuiston laajentaminen

Maankäyttö- ja rakennuslain 27 §:n mukaan “Maakunnan liiton tulee huolehtia
tarpeellisesta maakuntakaavan laatimisesta, kaavan pitämisestä ajan tasalla ja sen
kehittämisestä.” Nyt valmisteilla olevan maakuntakaavan tavoitevuosi on 2040. Mikäli
kuitenkin maakunnan olosuhteissa tapahtuu sellaisia merkittäviä muutoksia, että
maakuntakaava ei joltain osin ole ajan tasalla, maakuntaliiton tulee MRL:n mukaisesti
ryhtyä kaavan muuttamiseen. Itäisen Suomenlahden kansallispuiston laajentaminen
edellyttää kansallispuistolain avaamista, jonka jälkeen laajennettu alue voidaan osoittaa
maakuntakaavassa.

Vedenalaisen luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä alue luo_v

On perusteltua tarkentaa Haapasaaristoa ympäröivää luo_v –aluetta esitetyn
mukaisesti. Rajausmuutosta tukevat myös joulukuussa 2019 julkaistut valtakunnallisesti
ekologisesti merkittävien merialueiden, EMMA-alueiden rajaukset.

Esitys Hallitus:
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Tarkennetaan Haapasaaristoa ympäröivää luo_v –aluetta Metsähallituksen lausunnon
mukaisesti.

Muutetaan Kirkonmaan virkistysalue MU-alueeksi.

5 Lausunto Museovirasto KL/700/1004000E/20
19

Museoviraston Kymenlaakson maakuntakaava 2040 -luonnoksesta 4.10.2018 antama
lausunto on otettu vain osittain huomioon kaavaehdotuksessa. Museovirasto toistaa
aiemmin esittämänsä seikat, joita ei ole otettu huomioon kaavaehdotuksessa.

KAAVASELOSTUKSEN SELKEYTTÄMINEN

Koska maakuntakaavan luvussa 9.3. käsitellään rakennetun kulttuuriympäristön rinnalla
myös arkeologista kulttuuriperintöä ja kulttuurimaisemaa, tulee luvun otsikko
Rakennettu kulttuuriperintö muuttaa Kulttuuriperinnöksi tai Kulttuuriympäristöksi.

KAAVAMÄÄRÄYKSET

Yhtenä koko maakuntaa koskevana suunnittelumääräyksenä on kiinteiden
muinaisjäännösten huomioiminen alueiden käytön suunnittelussa siten, ettei niiden
arvoa heikennetä. Suunnittelumääräys on perusteltu.

Maakuntakaavakartalla ei osoiteta pistemäisiä muinaismuistolain (295/1963)
rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä maakuntakaavan mittakaavasta ja
strategisuudesta johtuen. Muinaisjäännösalueitakin on kaavassa osoitettu vain
muutama: Kyminlinnan ja Utin 1700- luvun lopun ja 1800-luvun alun linnoitukset. Niitä
koskee kaavamerkintä Muinaismuistoalue (SM), Merkinnällä osoitetaan
muinaismuistolain nojalla suojeltuja alueita. Alueella on voimassa MRL 33§ mukainen
rakentamisrajoitus. Ruotsinsalmen meritaistelualue on osoitettu omalla merkinnällään
Ruotsinsalmen meritaistelualue sm, merkinnällä osoitetaan Ruotsinsalmen
meritaistelualueen ympäristö. Museovirasto on tarkastamassa vuoden 2019 joulukuun
aikana meritaistelualueen rajausta mm. uusien arkistotietojen ja hylkylöytöjen pohjalta.
Maakuntakaavan valmistelussa on myös hyvä päivittää muuttuneet tiedot Virolahden
graniittilouhosten RKY-aluetta ympäröivän vesialueen osalta. Museoviraston
inventoinnissa vuonna 2018 Virolahden Korpisaaren ympäristössä löytyi mm. uusia
hylkyjä 2 (3) sekä laiturirakenteita, jotka liittyvät kivilouhosten toimintaan. Ajantasaiset
tiedot sekä meritaistelualueen että Korpisaaren ympäristöstä löytyvät Museoviraston
kulttuuriympäristön palveluikkunasta, www.kyppi.fi.

Jää epäselväksi, miksi maakunnan monista muinaisjäännöksistä ainoastaan ko. kohteet
on valittu maakuntakaavaan. Muut kuin kaavakartalla esitetyt muinaisjäännökset on
esitetty kaavaselostuksen kuvassa 1. Kartan informaatioarvo on huono pienestä
mittavaakaavasta johtuen. Kaavasta tulee myös käydä ilmi, että ajantasaisin tieto
muinaisjäännöksistä löytyy Museoviraston ylläpitämästä muinaisjäännösrekisteristä
https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/portti/read/asp/default.aspx.

Omalla merkinnällään (sm_2) on osoitettu myös Salpalinja-linnoitusketjun rakenteita.
Suunnittelumääräyksessä todetaan, että suojelujen rakenteiden historiallinen arvo tulee
ottaa huomioon yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa. Huomattakoon, että niitä ei
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koske muinaismuistolain mukainen rauhoitus eikä muinaismuistolaki ohjaa näiden
kohteiden suojelua. Ohjausvaikutus ja toteutus on kirjoitettava tämän mukaisesti. Sm_2
merkinnän sijaan Salpalinjan rakenteet tulee osoittaa maakuntakaavassa s-merkinnällä.

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Tie- ja raideliikenteen varausten yhteisvaikutukset on maakuntakaavaa laadittaessa
tunnistettu riskiksi kulttuuriympäristölle. Samalla tavalla meriväylät tulisi tunnistaa
riskiksi vedenalaiselle kulttuuriperinnölle. Vaikutusten tarkempi arviointi on kuitenkin
katsottu voitavan tehdä yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Museovirasto suosittaa
olennaisten vaikutusarviontien tekemistä jo maakuntakaavan yhteydessä;
mahdollisessa taulukoinnissa toimisivat kriteereinä esimerkiksi vaikutus
valtakunnallisesti arvokkaaseen maisemaalueeseen ja päällekkäisyys
muinaisjäännöksen kanssa.

MAAKUNTAKAAVAEHDOTUKSESSA HUOMIOON OTETTUJA ASIOITA

Kaavaa varten toteutettiin Kymenlaakson liiton ja Museoviraston
Kulttuuriympäristöpalveluiden yhteistyönä projekti, jossa päivitettiin maakunnan alueella
sijaitsevien sotahistoriallisten kohteiden aluerajauksia Museoviraston ylläpitämän
muinaisjäännösrekisterin paikkatietokannassa. Samalla alueelta etsittiin
laserkeilausaineiston, ilmakuvien ja arkistomateriaalien perusteella uusia
sotahistoriallisia kohteita. Tämä maakuntakaavan selvitysluetteloon sisältyvä aineisto
tukee kohteiden suojelua ja on hyvänä pohjana esim. alueen matkailun kehittämiselle.

Suunnitteluratkaisujen perusteluja on täydennetty uudemman rakennusperinnön osalta
Museoviraston esittämällä tavalla. Perusteluissa todetaan, että maakunnan uudempaa
rakentamista ja sotien jälkeistä arkkitehtuuria ei ole arvotettu ja niiden osalta
arvottaminen ja suojeluarvot tulee selvittää yksityiskohtaisemman suunnittelun
yhteydessä.

UNESCON:n maailmanperintökohteet Verlan alue ja Struven mittausketjun piste on
osoitettu omalla merkinnällään (un) ja suunnittelumääräyksellään. Kotkan kansallista
kaupunkipuistoa koskee oma merkintä (kp). Suuren Rantatien olemassa olevat osat on
aiheellisesti merkitty historialliseksi tieksi (sm_1).

Vastine:
Korjataan selostuksen luvun 9.3. otsikko Kulttuuriperintö.

Päivitetään Ruotsinsalmen meritaistelualueen rajaus sekä lisätään kaavaan Virolahden
RKY-alueen graniittilouhoksiin liittyvät vesialueet Museoviraston toimittamien
paikkatietoaineistojen mukaisesti.

Tarkennetaan kaavaselostuksen lukua 4.2.3 Kulttuuriperintö siten, että lisätään maininta
ajantasaisesta muinaisjäännöstiedosta.

Salpalinja on osoitettu omalla merkinnällään Kymenlaakson voimassa olevassa
maakuntakaavassa. Maakuntakaavan ajatasaisuusarviointiprosessin yhteydessä
todettiin, että Salpalinjan osoittaminen omalla merkinnällään nostaa linjan esille tuloa ja
sen arvoa maakuntakaavatasolla. S-merkinnällä osoitetaan Kymenlaakson
maakuntakaavassa luonnonperintöön liittyviä suojelualueita. Näin ollen Salpalinjan
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esittäminen omalla kaavamerkinnällään (sm_2) on perusteltua. Salpalinja-merkinnän
(sm_2) suunnitteluratkaisun perusteluihin on perusteltua lisätä maininta, ettei aluetta
koske muinaismuistolaki sekä tarkentaa ohjausvaikutukset ja toteutus -kappaletta.

On perusteltua tarkistaa vaikutusten arviointia vedenalaisen kulttuuriperinnön osalta.

Esitys Hallitus:
Muutetaan luvun 9.3. otsikko Kulttuuriperintö.

Päivitetään Ruotsinsalmen meritaistelualueen rajaus sekä lisätään  kaavaan Virolahden
RKY-alueen graniittilouhoksiin liittyvät vesialueet  kaavaan.

Lisätään kaavaselostuksen lukuun 4.2.3 Kulttuuriperintö maininta ajantasaisesta
muinaisjäännöstiedosta.

Korjataan Salpalinja-merkintään liittyvä ohjausvaikutukset ja toteutus lausunnon
mukaisesti.

5 Lausunto Rajavartiolaitos KL/696/1004000E/20
19

Aluetta (erityisesti Vaalimaa ja sinne johtavat / läheisyydessä olevat tiet) pyritään
kehittämään ja se voi lisätä rajaliikennettä Vaalimalla. Vaalimaan rajanylityspaikalle
johtavia teitä ja rajanylityspaikan läheisyydessä olevaa tiestöä suunniteltaessa ja
kehitettäessä huomiota on kiinnitettävä liikenteen sujuvuuteen ja reittien selkeyteen.
Asiakirjoihin on kirjoitettu, että rajaturvallisuuteen liittyvät tarpeet huomioidaan
valmistelussa.

Vastine:
Maakuntakaavassa osoitetaan päätieverkko. Alueiden tarkemmat tie- ja katujärjestelyt
ratkaistaan yksityiskohtaisemman suunnittelun yhteydessä. Rajatoimintojen ja muiden
toimintojen yhteensovittamisen tarpeet on osoitettu rajatoimintojen
kehittämisenkohdealue-merkinnällä ja siihen liittyvällä suunnittelumääräyksellä.

Esitys Hallitus:
Ei muutoksia kaavaan.

5 Lausunto Suomen Vesitiet ry KL/686/1004000E/20
19

Suomen Vesitiet ry kiittää mahdollisuudesta lausua aiheesta «Kymenlaakson
maakuntakaavan 2040 kaavaehdotuksesta», mutta tällä erää meillä ei ole tähän asiaan
lausuttavaa yhdistyksen osalta. 

Vastine:
Merkitään tiedoksi.
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Esitys Hallitus:
Merkitään tiedoksi.

5 Lausunto Traficom KL/713/1004000E/20
19

Kestävien liikkumistapojen edistämisen nostaminen kaavan koko maakuntakaavaaluetta
koskevaksi suunnittelumääräykseksi on kannatettavaa. Yleismääräyksen kautta tavoite
kestävien kulkutapojen, kuten kävelyn ja pyöräilyn,  edistämisestä ohjautuu
yksityiskohtaisempaan suunnitteluun ja sitä kautta luo paremmat edellytykset
kulkutapaosuuksien muutokselle.

Maakuntakaavaehdotuksessa osoitettujen ohjeellisten / vaihtoehtoisten ratalinjauksien
osalta Traficom toteaa, että asiaa käsitellään erillisessä selvityksessä, jossa
tarkastellaan henkilöliikenteen matka-aikojen nopeuttamisen sekä raideverkon
palvelutason parantamisen mahdollisuuksia Helsingin ja itäisen Suomen välillä, myös
kansainväliset yhteydet huomioiden. Lisäksi valtakunnallisen
liikennejärjestelmäsuunnitelman laadinta on parhaillaan käynnissä.

Pyhtään lentopaikan osalta kaavaehdotuksessa on päädytty ratkaisuun, jossa
lentopaikka itsessään on osoitettu lentoliikenteen alueena sekä sitä ympäröivä
elinkeinotoiminnan alue selvitysalueena. Traficom pitää ratkaisua oikeansuuntaisena,
sillä lentopaikan merkittävyys ja erityislaatuisuus huomioiden alueidenkäytön
ratkaiseminen edellyttää jatkosuunnittelua ja selvityksiä. Pyhtään lentopaikan osalta
tulee huomioida lentotoiminnan tuottamat meluvaikutukset ja yhteen sovittaa ne
selvitysalueen tulevan maankäytön kanssa.  Tuulivoimarakentamista suunniteltaessa
tulisi ottaa huomioon myös tuulivoimaloiden vaikutukset radiojärjestelmiin.

Tuulivoimaloiden on monissa tapauksissa todettu vaikuttaneen TV-vastaanoton laatuun
maanpäällisissä TV-lähetysverkoissa. Tuulivoimaloilla on vaikutuksia myös
matkaviestinverkkojen kentänvoimakkuuteen ja signaaliin laatuun. Tutkajärjestelmä
vaatii toimiakseen riittävää etäisyyttä tuulivoimaloihin. Radiolinkin toiminta taas
edellyttää täysin esteetöntä aluetta lähettimen ja vastaanottimen välillä. 

Sähköisen viestinnän palvelut ovat riippuvaisia radiojärjestelmistä. Siksi on tärkeää
varmistaa, että TV- ja matkaviestinpalvelut sekä tutkat ja radiolinkit toimivat myös
jatkossa riittävän häiriöttömästi. Pienilläkin muutoksilla tuulivoimaloiden sijoittelussa voi
olla ratkaiseva merkitys alueen radiojärjestelmien toimintaan. Jo olemassa olevia TV- ja
radiolähetysasemia ja raskaita, 200 - 300 metrin korkuisia mastoja ei voida siirtää. Siksi
eri osapuolten tulisi tehdä yhteistyötä jo tuulivoimaloiden suunnitteluvaiheessa ja pyrkiä
valitsemaan tuulivoimaloiden sijainti niin, ettei häiriöitä radiojärjestelmille aiheudu tai että
ne ovat poistettavissa.

On suositeltavaa, että tuulivoimahankkeesta vastaavat ovat yhteydessä kaikkiin
tiedossa oleviin radiojärjestelmien käyttäjiin lähialueilla. Riittävänä
koordinointietäisyytenä on pidetty noin 30 kilometriä. Radiopaikannusjärjestelmien ja
radiolinkkien käyttäjiä sekä teleoperaattoreita tulisi aina informoida
tuulivoimahankkeesta.
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Vastine:
Pyhtään lentopaikan osalta täydennetään kaavan vaikutusten arviointia.

Maakuntakaavassa esitetyt tuulivoimaloiden alueet perustuvat Kymenlaakson
tuulivoimaselvitykseen 2010. Maakuntakaavaluonnoksessa esitetyt tuulivoimaloiden
alueet ovat yhtenevät ajantasaisen Energiamaakuntakaavan kanssa. Tuulivoimaloiden
alueiden kaavamerkintä on osa-alueiden erityisominaisuuksia ilmaiseva merkintä.
Ympäristöministeriön maakuntakaavamerkintöjä ohjaavan oppaan mukaan merkinnällä
osoitetaan vähintään seudullisesti merkittäviä osa-alueiden erityisominaisuuksia, joiden
säilyminen halutaan turvata. Alueella ei ole voimassa MRL 33§ mukainen
rakentamisrajoitus. Merkintä ei siis ole aluevarausmerkintä vaan osoittaa alueiden
erityisominaisuutta, tässä tapauksessa soveltuvuutta tuulivoimatuotantoon.
Maakuntakaavavaiheessa ei voida osoittaa tuulivoimaloiden tarkkaa sijaintia ja
tuulivoimaan soveltuvien alueiden sisällä on löydettävissä vaihtoehtoja voimaloiden
sijoittelulle. Tarkempi sijoittelutarkastelu tehdään yksityiskohtaisemman suunnittelun
yhteydessä ja näin ollen radiojärjestelmien huomioon ottaminen tulee tehdä
yksityiskohtaisemman suunnittelun yhteydessä. 

On perusteltua tarkentaa tuulivoimaloiden alueiden (tv) suunnittelumääräystä
seuraavasti: “1) selvitettävä tuulivoimaloiden vaikutukset erilaisiin radioyhteyksiin,
ilmavalvontatutkiin ja otettava huomioon puolustusvoimien toiminnasta aiheutuvat
rajoitteet sekä pyydettävä puolustusvoimien lausunto.”

Muilta osin lausunto merkitään tiedoksi.

Esitys Hallitus:
Pyhtään lentopaikan osalta täydennetään kaavan vaikutusten arviointia.

Muutetaan tuulivoimaloiden alueiden (tv) suunnittelumääräys seuraavasti: "1)
selvitettävä tuulivoimaloiden vaikutukset erilaisiin radioyhteyksiin, ilmavalvontatutkiin ja
otettava huomioon puolustusvoimien toiminnasta aiheutuvat rajoitteet sekä pyydettävä
puolustusvoimien lausunto."

Muilta osin merkitään tiedoksi.

5 Lausunto Väylävirasto KL/741/1004000E/20
19

Joukkoliikenne, jalankulku ja pyöräilyKaavaselostuksessa kuvataan
yhdyskuntarakenteen kehittämistavoitteiksi olemassa olevan infran hyödyntämisen ja
rakennetun alueen sisäisen kasvun, tiivistämisen, jotka molemmat mahdollistavat
kestävien liikennemuotojen osuuden kasvua. Kaavakartalla ei esitetä varsinaisesti
maakunnan sisäisiä joukkoliikenteen tai pyöräilyn kehittämiskäytäviä, ainoastaan
Kouvola – Kotka radan seisakkeiden parantaminen luo yhtenäisen maakunnallisen
joukkoliikenteen kehittämisvyöhykkeen. Maakunnan Itä – Länsi suuntaiset pääyhteydet
vt18 ja vt12 ovat osa ns. Pohjoista kasvukäytävää, jonka joukkoliikenteen palvelutasolle
voidaan asettaa entistä korkeampia tavoitteita ja joihin voidaan vastata tuloksellisemmin
muualla kuin maakuntakaavassa. 
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TieverkkoKymenlaakson tieverkon rungon muodostavat rannikon vt 18,
maakuntakeskukset yhdistävä vt 15 ja Kouvolan korkeudella vt 12. Vt 18 kehittäminen
on saatu päätökseen, muiden teiden osalta kehittäminen on kesken mutta pääosin
ohjelmoitu. Kaavaehdotuksen esitys tieverkon kehittämisestä perustuu jatkuvan
liikennejärjestelmätyön tavoitteisiin. Kymenlaakson liitto on käynyt neuvotteluja
kaavaehdotuksen sisällöstä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kanssa, Väylävirasto
tukeutuu tieverkkoa koskevissa asioissa ELYn lausuntoon.

Vesiväylät Kauppamerenkulun väyliä on esitetty täydennettäväksi Kotkasta
Haapasaaren länsipuolitse etelään johtavalla väylän oikaisulla. Esitetty linjaus on
perusteltu ja parantaa Mussalon sataman saavutettavuutta Pietarin suunnasta. 

Lentoliikenteen alueet Kaavaselostuksessa ja -määräysten kuvauksessa on
Kymenlaakson lentoliikenteen alueet tyypitetty selkeästi pääkäyttönsä mukaan. Utin
lentokenttä ja Kymin harrasteilmailun lentopaikka sekä niissä harjoitettu toiminta ovat jo
vakiintuneita. Pyhtään ammatti-ilmailun lentopaikan nopea kehittyminen ja toiminnan
tarkempi määrittyminen edellyttävät tarkempaa suunnittelua ja selvityspohjaa
maankäytön tavoitteiden ja lentotoiminnan kehittämisen yhteensovittamiseksi.

Kehityskäytävät Kymenlaakso on osa ns Pohjoista kasvuvyöhykettä, länsirannikolta
itärajalle ulottuvaa työmarkkina- ja talousaluetta. Vaikka vyöhykkeen taloudellinen ja
väestöllinen painopiste sijaitsee Uusimaa-Varsinais-Suomi alueella, on Kymenlaaksolla
merkittävä rooli itäisenä ja merellisenä porttina. Kasvuvyöhyke rakentuu pohjoisessa vt
12 ja Lahti-Lappeenranta pääradan varaan, etelässä vt 18 varaan. Kasvukäytävän
tasapainoinen kehitys edellyttää myös eri väylämuotojen tasapainoista kehittämistä
vyöhykkeen molemmilla reunoilla. 

RataverkkoKaavaehdotuksessa on esitetty päärata ja sen kehitettävät osat
nykytilanteen mukaisesti.

Pääradan uusia linjauksia on esitetty ohjeellisena Kotka - Helsinki välille ja Hamina -
Vehkijärvi väille sekä vaihtoehtoisina linjauksina Kouvola-Koskenkylä välille.

Hamina-Vehkijärvi ohjeellinen linjaus on osa Hamina-Luumäki yhteysväliä, joka on
pääosin esitetty raideliikenteen yhteystarvemerkinnällä. Hamina-Luumäki yhteysväli
olisihankkeeseen liittyvien epävarmuustekijöiden perusteella luontevaa esittää
kokonaisuudessaan yhteystarvemerkinnällä.

Kouvola-Koskenkylän vaihtoehtoiset linjaukset perustuvat Kymenlaakson liiton yhdessä
Uudenmaan liiton ja Väyläviraston kanssa teettämään ratakäytäväselvitykseen /
Ramboll 2019. Mikäli vaihtoehtojen välillä ei tehdä kaavan valmistelun aikana valintaa,
olisi perusteltua esittää Kouvola-Koskenkylä väli yhteystarvemerkinnällä.

Kotka-Helsinki ohjeellinen ratalinjaus perustuu Ratahallintokeskuksen 2008 lähtien
tekemiin selvityksiin, joiden perusteella Uudenmaan, Itäisen Uudenmaan ja
Kymenlaakson maakuntakaavoihin on esitetty ohjeellinen rautatieyhteys ja joka on
huomioitu myös koko yhteysvälillä tarkemmassa kuntakaavoituksessa.

Kymenlaakson maakuntakaavassa 2040 esitetyt ratayhteydet Kotka-Helsinki ja
Kouvola-Koskenkylä ovat vaihtoehtoisia tarkasteltaessa koko valtakunnan rataverkon
kehittämistä. Väylävirastossa on käynnistetty selvitys Helsingistä itään suuntautuvien
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ratayhteyksien kehittämisen vaihtoehdoista sisältäen Kymenlaakson
maakuntakaavassaesitetyt uudet linjaukset sekä nykyisen pääradan parannustoimet.
Tavoitteena on saada yhdenvertaista taustatietoa ja vaikuttavuusarviointia eri
vaihtoehdoista päätöksenteon pohjaksi. Maakunta osoittaa maakuntakaavalla oman
tavoitteensa rataverkon kehittämiseksi, mutta laajalti vaikuttavien edistämis-,
suunnittelu- ja toteutuspäätösten teko ei ole mahdollista yhden maakunnan päätöksillä,
vaan laajemmalla valmistelulla. Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman
valmistelu on käynnistynyt ja nimensä mukaisesti siinä tulisi käsitellä valtakunnallista
merkitystä omaavia liikennehankkeita, jollainen Helsingistä itään suuntautuvien ratojen
kehittäminen on.

Vastine:
Pyhtään lentopaikka

Pyhtäälle on osoitettu kaavaehdotuksessa lentoliikenteen alue kohdemerkinnällä (ll).
Lentoliikenteen alueen kohdemerkinnän ympärille on kaavaehdotuksessa osoitettu
selvitysalue (se). Kaavaratkaisun linjauksesta päätettiin alustavasti
maakuntahallituksessa kaavalaadinnan luonnosvaiheessa. Kaavaratkaisu on
aiheuttanut jatkovalmistelussa kuitenkin tulkintavaikeuksia. Myös sen
ohjausvaikutuksesta yksityiskohtaisiin suunnitelmiin ja kaavoituksiin on käyty
keskustelua. Suunnitteluratkaisuista on neuvoteltu Pyhtään kunnan kanssa. 

Lentopaikan ja sen ympäristön maakuntakaavaratkaisut päivitetään ja selkeytetään.
Samalla päivitetään vaikutusten arviointia. Vaikutusarvioinnin perusteella annetaan
suunnittelumääräyksiä, jotka turvaavat lähialueen arvojen huomioon ottamisen.
Lentopaikka esitetään jatkossakin lentoliikenteen alue kohdemerkinnällä (ll), mutta
selvitysaluemerkinnästä luovutaan. Lentopaikan läheisyyteen osoitetaan työpaikka-
aluemerkintä suunnittelumääräyksineen.

Tieverkko

Tieverkon osalta merkitään tiedoksi perustuen Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen
lausuntoon.

Rataverkko

Kaavaratkaisulla on pyritty hyvin erilaisten niin ylimaakullisten kuin maakunnallisten
tavoitteiden yhteensovittamiseen. Päätöksenteon yhteydessä on otettu huomioon
valtakunnalliset tavoitteet sovittaen ne yhteen alueiden käyttöön liittyvien
maakunnallisten ja paikallisten tavoitteiden kanssa (MRL 25 §).  Maakunnalla on oikeus
osoittaa maakuntakaavalla oma tavoitteensa rataverkon kehittämiseksi, vaikka laajalti
vaikuttavien edistämis-, suunnittelu- ja toteutuspäätösten teko ei ole mahdollista yhden
maakunnan päätöksillä, vaan laajemmalla valmistelulla.  Kymenlaakson
maakuntahallitus päätti 7.10.2019 raideliikenteen suunnitteluratkaisuista esitettyjen
vaihtoehtojen pohjalta ja päätöksenteon tukena oli riittävä tietopohja.

Maakuntakaavaehdotuksessa esitetään Helsingistä itään suuntautuvien ratojen osalta 
eri vaihtoehtoja ohjeellisin linjausmerkinnöin tai yhteystarpeina yhteysvälistä riippuen.
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Kymenlaakson liitto katsoo, että eri vaihtoehtojen esittäminen
maakuntakaavaehdotuksessa on perusteltua ja tarkoituksenmukaista.
Maakuntakaavassa tulee varautua pitkän aikavälin kehittämistarpeisiin siten, että niiden
toteutumiselle luodaan alueidenkäytöllisiä edellytyksiä.

Maakunnan suunnittelussa ja muussa alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään
niiden toteuttamista (MRL 24 §). Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT)
mukaan tulee edistää valtakunnallisen liikennejärjestelmän toimivuutta ja
taloudellisuutta kehittämällä ensisijaisesti olemassa olevia liikenneyhteyksiä ja
verkostoja sekä varmistamalla edellytykset eri liikennemuotojen ja -palvelujen
yhteiskäyttöön perustuville matka- ja kuljetusketjuille sekä tavara ja henkilöliikenteen
solmukohtien toimivuudelle. Alueidenkäyttötavoitteissa todetaan kuitenkin myös, että
kansainvälisesti ja valtakunnallisesti merkittävien liikenne- ja viestintäyhteyksien
jatkuvuus ja kehittämismahdollisuudet sekä kansainvälisesti ja valtakunnallisesti
merkittävien satamien, lentoasemien ja rajanylityspaikkojen kehittämismahdollisuudet
tulee turvata. Kymenlaakso on logistiikka- ja rajamaakunta. Alueella sijaitsee mm.
Suomen merkittävin yleissatama ja Kaakkois-Suomessa sijaitsevat vilkkaimmat
rajanylityspaikat. Raideyhteydet ovat maan sisäisen liikennejärjestelmän osalta
elintärkeitä. Venäjään ja Aasiaan suuntaan yhteyksillä on kansainvälistä merkitystä.
Maakuntakaavaratkaisulla turvataan täältä osin kansainvälisesti ja valtakunnallisesti
merkittävien liikenne- ja viestintäyhteyksien jatkuvuus ja kehittämismahdollisuudet
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti luomalla alueidenkäytöllisiä
kehittämisedellytyksiä.  Uusia yhteyksiä, palveluja ja teknologiaa tulee VAT:ien mukaan
kehittää liikenteellisten tarpeiden mukaisesti. Uusilla yhteyksillä on keskeinen merkitys
vähähiilisyyden edistämisessä.    

Maakuntakaavan tavoitevuosi on 2040, mutta tavoitteena on oltava mahdollistaa ja
varautua sitäkin myöhemmin toteutettaviin raidehankkeisiin pitämällä maastokäytävät
auki. Väylävirasto on päivittänyt vuonna 2019 valtakunnallisen näkemyksen siitä, miten
maankäytössä on tarve varautua mm. uusiin ratayhteyksiin. Kymenlaaksoa koskien
maakuntakaavoissa on varauduttava Itärataan ja rannikkoa pitkin itään kulkevaan
rataan. Mikäli kehittämiseen ei varauduta, voi tarvittavien ratahankkeiden toteuttaminen
osoittautua myöhemmin hyvin vaikeaksi, merkittävän kalliiksi tai jopa mahdottomaksi.
Maakuntakaavassa turvataan valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti
kansainvälisesti ja valtakunnallisesti merkittävien liikenneyhteyksien jatkuvuus ja
kehittämismahdollisuudet. Raideliikenteen suunnitteluratkaisut tukevat ilmastopoliittisten
tavoitteiden saavuttamista. Alue- ja kansantalouden kannalta on edullista mahdollistaa
näiden seikkojen perusteella useita raideliikenteen vaihtoehtoja. Tältä osin
maakuntakaavaehdotuksen ratkaisu vastaa MRL 28 §:n sisältövaatimuksiin liittyen
ympäristön ja talouden kannalta kestäviin liikenteen ja teknisen huollon järjestelyihin,
maakunnan tarkoituksenmukaiseen alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, alueiden käytön
ekologiseen kestävyyteen sekä maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin.

Maankäyttö- ja rakennuslain 27 §:n mukaan “Maakunnan liiton tulee huolehtia
tarpeellisesta maakuntakaavan laatimisesta, kaavan pitämisestä ajan tasalla ja sen
kehittämisestä.” Nyt valmisteilla olevan maakuntakaavan tavoitevuosi on 2040. Mikäli
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kuitenkin maakunnan olosuhteissa tapahtuu sellaisia merkittäviä muutoksia, että
maakuntakaava ei joltain osin ole ajan tasalla, maakuntaliiton tulee MRL mukaisesti
ryhtyä kaavan muuttamiseen.

Muilta osin merkitään tiedoksi.

Esitys Hallitus:
Lentopaikan ja sen ympäristön maakuntakaavaratkaisut päivitetään ja  selkeytetään.
Samalla päivitetään vaikutusten arviointia.  Vaikutusarvioinnin perusteella annetaan
suunnittelumääräyksiä, jotka  turvaavat lähialueen arvojen huomioon ottamisen.
Lentopaikka esitetään  jatkossakin lentoliikenteen alue kohdemerkinnällä (ll), mutta
selvitysaluemerkinnästä luovutaan. Lentopaikan läheisyyteen osoitetaan  työpaikka-
aluemerkintä suunnittelumääräyksineen.

Muilta osin merkitään tiedoksi.

6 Lausunto Bioenergia ry KL/725/1004000E/20
19

Bioenergia ry kiittää mahdollisuudesta lausua Kymenlaakson
maakuntakaavaehdotuksesta ja toteaa seuraavaa.

Kaavatyön lähtökohdat ovat mielestämme hyvät. Niiden mukaan aluevarauksia
osoitetaan vain siltä osin ja sillä tarkkuudella kuin alueiden käyttöä koskevien
valtakunnallisten tai maakunnallisten tavoitteiden kannalta on tarpeen. Pääosa
maakuntakaava-alueesta on jätetty valkoiseksi alueeksi, joilla kuitenkin on voimassa
maakunnan yleiset suunnittelumääräykset. Tämä on tarkoituksenmukaista, selkeyttää
maakuntakaavan luettavuutta ja on myös kustannustehokasta nykyisten
maankäyttötavoitteidenkin kannalta.

Selvitys Turvetuotanto ja Kymenlaakson maakuntakaava 2040 on varsin kattava ja siinä
on päivitetty turvetuotannon pinta-alatietoja maakunnassa. Tämä antaa hyvän ja
ajantasaisen pohjan kaavatyölle. Kaavaan varattujen uusien turvetuotantoon
soveltuvien alueiden ilmoitettua pinta-alaa voidaan pitää kuitenkin liian suurena. Siihen
ilmeisesti sisältyy alueita, joilta turvetuotanto on jo päättynyt, vaikka ympäristölupa on
vielä voimassa. Ympäristöluvan velvoitteet päättyvät vasta, kun jälkihoitovelvoitteet koko
alueella päättyvät, vaikka alueella ei ole enää turvetuotantoa. Seuraava
maankäyttömuoto (jälkikäyttö) ei kuulu ympäristölupaan.

Selvityksen sivulla 12 viitataan Ympäristöministeriön ohjeeseen vuodelta 2015 ja
edelleen tuolloin voimassa olleisiin valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin.
Alueidenkäyttötavoitteiden osalta ministeriön ohjeistus on vanhentunut. Valtioneuvosto
on 14.12.2017 päättänyt uusista valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista, joka
korvaa vuonna 2008 tehdyn päätöksen. Uusissa valtakunnallisissa
alueidenkäyttötavoitteissa ei enää oteta kantaa millaisille alueille turvetuotanto tulisi
ohjata. 

Huomiomme kohdistuukin lähinnä s-merkintään. Sillä osoitetaan luonnonarvoiltaan
maakunnallisesti tai seudullisesti merkittäviä alueita tai kohteita, ja tällaisella alueella on

99 / 154



myös voimassa MRL 33§:n mukainen rakentamisrajoitus. S-merkinnällä on merkitty
myös soidensuojelun täydennysehdotuksen kohteet, vaikka kaava ei ota kantaa
määräaikaan, millä aikavälillä aluet hankintaan suojelutarkoituksiin.

Bioenergia ry korostaa, että soidensuojelun täydennysehdotus ei ole valtioneuvoston
hyväksymä suojeluohjelma. Se perustuu täysin yksityisten maanomistajien osalta
suojelun vapaaehtoisuuteen. Suojelusta sovitaan maanomistajan kanssa määrärahojen
puitteissa. Kohdemerkintä toteuttaa nk. ”harmaata suojelua”, ellei niille ole
maanomistajan lupaa tai alueita esitä vain kohdelistana, ilman kaavamerkintää. Kaavan
S-merkintä rajoittaa, korvauksetta, maanomistajien oikeuttaa omistamansa maa-alueen
käyttöön, mitä voidaan pitää merkittävänä haittana maanomistajille.

Kaavaehdotukseen kannattaisi sisällyttää kaikki jo tuotannossa olevat alueet, joilla on
ympäristölupa, myös ne, joiden pinta-ala on alle 50 hehtaaria. Ympäristönsuojelulaki
ohjaa uutta turvetuotantoa ensisijaisesti luonnontilaltaan merkittävästi muuttuneille
soille, joilla YSL §13, YSA §44 ja ympäristönsuojeluasetuksen muistion mukaan
tarkoitetaan valtioneuvoston periaatepäätöksessä esitetyn luonnontilaisuusluokituksen
0-2 luokan suoaltaita.

Muistutamme lopuksi, että alueellisen energiaomavaraisuuden ja huoltovarmuuden
lisäksi turpeella on merkitystä myös kuivikemateriaalina ja ravinteiden sitojana esim.
nauta- ja siipikarjatiloilla. Kymenlaaksossa merkittävää on myös kuivikkeiden tarve
hevostiloilla. Turpeelle on kasvava kysyntä myös kasvihuoneviljelyssä kasvualustojen
raaka-aineena niin maakunnassa kuin maailmanlaajuisestikin.

Vastine:
Turvetuotanto

Alle 50 ha kokoiset turvetuotantoalueet:

Maakuntakaavassa esitetään turvetuotantoalueet tietyn kriteeristön mukaisesti. Alle 50
hehtaarin kokoiset, ympäristöluvitetut turvetuotantoalueet on jätetty merkitsemättä
maakuntakaavaan, koska tätä pienempien alueiden käyttöönoton ohjaamiseen ei ole
seudullista tai maakunnallista tarvetta, vaan niiden edellytykset voidaan ratkaista
ympäristölupamenettelyssä. Tämän vuoksi ei ole perusteltua esittää maakuntakaavassa
alle 50 ha:n kokoisia turvetuotantoalueita.

Turvetuotantoalan riittävyyden arviointi:

Suurin osa, noin 90 % turpeen käytöstä on energiakäyttöä. Valtakunnallisen arvion
mukaan turpeen energiakäyttö tulee vähenemään puoleen vuoteen 2030 mennessä
(Bioenergia ry, 2018). Turpeen energiakäyttö Kymenlaaksossa on vähentynyt vuodesta
2003 lähtien, ja maakunnan energiayhtiöiden mukaan turpeen energiakäyttö tulee
selvästi edelleen laskemaan Kymenlaakson alueella.

Vapon Heinäsuon-Vaajersuon alueen turvetuotanhankkeen (n. 60 ha) lisäksi tiedossa ei
ole muita mahdollisia uusia turvesoiden käyttöönottohankkeita. Edellä mainituista
seikoista johtuen voidaan olettaa, että turpeen käytön kokonaisvolyymi tulee laskemaan
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Kymenlaaksossa vuoteen 2040 mennessä.

Turvetuottajilta ei ole saatu kattavaa tietoa tuotannosta poistuneista alueista. Koska
turvetuottajilta ei ole saatu kattavaa tietoa tuotannosta poistuneista alueista, kaikkien
kriteerit täyttävien turvetuotantoalueiden oletetaan olevan potentiaalista
turvetuotantoaluetta, pois lukien jo tuotannossa olevat noin 1 200 hehtaaria. Uutta
potentiaalista, kriteerit täyttävää turvetuotantoaluetta vuoteen 2040 on tunnistettu
yhteensä siis noin 2 400 hehtaaria, eli noin kaksinkertainen määrä nykyiseen
tuotantoalaan nähden. Uutta potentiaalista turvetuotantoalaa on tulevaisuuden
vähenevään käyttöön nähden maakuntakaavassa osoitettu suhteellisen paljon, koska
mitoituksessa on huomioitu, että todennäköisesti osa em. alueesta on poistettu
tuotannosta.

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja turvetuotanto:

Uusissa valtakunnallisissa alueidenkäytön tavoitteissa (2017) on tavoitteena mm.
Kestävän luonnonvarojen käytön edistäminen. Taustaselvityksessä on lainattu
ympäristöministeriön raporttia vuodelta 2015. Maakuntakaavan selostuksen
kappaleessa 10 on käyty läpi voimassa olevien valtakunnallisten
alueidenkäyttötavoitteiden huomiointi maakuntakaavassa. Valtakunnallisten
alueidenkäytön tavoitteiden lisäksi turvetuotantoalueiden osoittamiseen
maakuntakaavassa vaikuttavat mm. Vesienhoidon tavoitteet, Soiden ja turvemaiden
kestävän ja vastuullisen käytön ja suojelun kansallinen strategia sekä Kymenlaakson
maakuntakaava 2040 tavoitteet.

Tavoitteet:

Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain ja sen taustalla olevan EU:n
vesipolitiikan puitedirektiivin tavoitteena on suojella, parantaa ja ennallistaa vesiä.
Vesienhoitolain (1299/2004) ja sen taustalla olevan EU:n vesipuitedirektiivin
(2000/60/EY) ympäristötavoitteina ovat, että vesimuodostumien tila ei heikkene ja pinta-
ja pohjavesimuodostumien tila on vähintään hyvä viimeistään vuonna 2015. Näistä
ympäristötavoitteista voidaan rajoitetuin edellytyksin poiketa 1) uuden merkittävän
hankkeen toteuttamiseksi, 2) lieventämällä vesimuodostumakohtaisia
ympäristötavoitteita tai 3) pidentämällä tavoitteiden saavuttamisen määräaikoja enintään
vuoteen 2027 asti. Suomessa näistä poikkeuksista on käytetty vain määräaikojen
pidennyksiä. EU-tuomioistuin linjasi Weser-tuomiossa (C-461/13), että vesienhoidon
ympäristötavoitteet ovat oikeudellisesti sitovia. Toiseksi ympäristötavoitteiden
määräaikoja on mahdollista pidentää enää seuraavan vesienhoitokauden ajaksi vuoteen
2027 asti. (Vesienhoidon ympäristötavoitteista poikkeaminen – perusteet ja menettely,
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 42/2018). Tavoitteita ei ole
vielä saavutettu, ja toimenpiteitä pitää tehostaa. 

Valtion ja kuntien viranomaisten sekä viranomaistehtäviä hoitavien muiden elinten on
otettava soveltuvin osin toiminnassaan huomioon valtioneuvoston hyväksymät
vesienhoitosuunnitelmat sekä merenhoitosuunnitelma. Vesienhoidon tavoitteet koskevat
kaikkia pintavesiä niiden koosta, ominaisuuksista tai sijainnista riippumatta. Keskeiset
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vesienhoidon kysymykset VHA2:lla ovat vesiensuojelun tehostaminen ja erinomaisessa
ja hyvässä tilassa olevien vesien turvaaminen.

Kymijoen-Suomenlahden ja Vuoksen vesienhoitosuunnitelmien (Kaakkois-Suomen
ELY-keskus, 20169) mukaan kaavoituksessa ja muussa alueidenkäytössä on otettava
huomioon pinta- ja pohjavesien suojelutarve ja käyttötarpeet. Kaikilla kaavatasoilla
(maakunta-, yleis- ja asemakaavoissa) tavoitteena on aikaansaada vesienhoidollisesti
kestävää suunnittelua ja ratkaisuja maankäyttö- ja rakennuslain keinovalikoimaa
hyödyntämällä. Myös rakentamisen ohjauksessa tulee hyödyntää kaikkia maankäyttö- ja
rakennuslainsäädännön mahdollistamia keinoja vesienhoidon tavoitteiden
saavuttamiseksi. Kaavaa laadittaessa on selvityksissä ja vaikutusten arvioinneissa
otettava entistä enemmän huomioon pinta- ja pohjavedet. Valuma-aluekohtainen
tarkastelu on aina tarvittaessa ulotettava kaava-alueen ulkopuolelle. Edelleen on
erityisen tärkeää estää erinomaisessa ja hyvässä tilassa olevien vesien tilan
heikkeneminen. Kaavoituksen ja luvituksen keinoin on ohjattava etenkin vesien tilaan
haitallisesti vaikuttavaa alueidenkäyttöä, rakentamista tai muuta ympäristölle haitallisten
toimintojen sijoittamista. Poikkeamispäätösten ratkaisuissa tulee ottaa huomioon vesien
tilan tavoitteet. 

Soiden ja turvemaiden kestävän ja vastuullisen käytön ja suojelun kansallinen strategia
(Maa- ja metsätalousministeriö, 2011) linjaa mm., että turvetuotantoon tarvittava uusien
turvemaiden hankinta kohdennetaan ojitetuille ja luonnontilaltaan merkittävästi
muuttuneille soille käyttöön otettavan luonnontilaisuusasteikon mukaisesti.
Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 tavoiteasiakirjassa on tavoitteena esittää
ennakoituun turpeen käytön tarpeeseen perustuen ympäristöluvan saaneet
turvetuotantoalueet sekä joitakin potentiaalisia turvetuotantoalueita, joiden luonnontila ja
vesistövaikutukset on yleispiirteisesti arvioitu. Maakuntakaavassa turvetuotannon ja
soidensuojelun suhteen tulee olla tasapainossa.

 

Soidensuojelun täydennysehdotuksen kohteet, S-aluevaraus

Luontoarvot: 

Maakuntakaavaa laadittaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota luonnonarvojen
vaalimiseen (MRL 28 §). Valtakunnallisiin luonnonsuojeluohjelmiin sisältyvien
suojelualueiden osoittamisen lisäksi maakuntakaavoituksen tehtävänä on myös
valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävien luonnonarvojen
vaaliminen ja siten myös tätä tarkoitusta palvelevien alueiden osoittaminen.
Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 tavoitteena on mm. varmistaa, että
soidensuojelun ja turvetuotannon suhde on tasapainossa. Turvetuotantoalueista on
laadittu erillisselvitys, ja niitä varataan maakuntakaavaan vuoteen 2040 asti.
Kymenlaakson suoluonnon monimuotoisuus on uhattuna ja vaatii toimia sen
turvaamiseksi 

Suojelualueiksi (S) esitetään valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja seudullisesti
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arvokkaita alueita tai kohteita. Kaikki Kymenlaakson soidensuojelun
täydennysehdotuksen (SSTE) kohteet ovat luontoarvoiltaan valtakunnallisesti
arvokkaita. Kaikilla Kymenlaakson SSTE-kohteilla on äärimmäisen ja/tai erittäin
uhanalaisia luontotyyppejä ja/tai erittäin uhanalaisia lajeja. Jokaisen Kymenlaakson
soidensuojelun täydennysehdotuksen kohteen luontoarvot on tarkistettu ja esitetty
erillisselvityksissä ("Soidensuojelun täydennysehdotuksen kohteet ja Kymenlaakson
maakuntakaava 2040m sis. mm. Kohdekortit (Kymenlaakson Liitto, 2019) ja
"Kymenlaakson arvokkaat suot" (Kymenlaakson Liitto, 2017)). Erillisselvitysten
perusteella on todettu, että Kymenlaakson SSTE-alueet ovat luonnonarvojensa puolesta
valtakunnallisesti arvokkaita. Erillisselvitysten mukaan Kymenlaakson SSTE-kohteilla on
äärimmäisen ja/tai erittäin uhanalaisia luontotyyppejä ja/tai niillä elää erittäin uhanalaisia
lajeja. Erillisselvityksessä on todettu myös, että Kymenlaakson SSTE-alueet eivät
sovellu turvetuotantoon, eikä niillä ole merkittäviä metsätaloudellisia arvoja. Alueet eivät
myöskään sovellu rakentamiseen.  

Suojelualue S 

Suojelualuetta tarkoittavat S- ja SL-aluevarausmerkinnät osoittavat alueen
pääkäyttötarkoituksen.  Suojelualue (S) -merkinnällä turvataan valtakunnallisten
alueidenkäyttötavoitteiden edellyttämällä tavalla merkittävien luontoarvojen säilyminen
silloin, kun ei ole kyse selvästi tietyn erityislainsäädännön mukaisesta suojelutarpeesta
(esim. luonnonsuojelulaki) tai jos on kyse kokonaisuudesta, joka voidaan toteuttaa
useamman lainsäädännön perusteella tai voidaan toteuttaa MRL:lla ja sen mukaisilla
määräyksillä.  

Maakuntakaavaehdotuksen suojelualueet soidensuojelun täydennysohjelmaehdotuksen
alueiden osalta ovat valtakunnallisten luontoarvojensa perusteella ensisijaisesti
luonnonsuojelulain kautta toteutettavaksi soveltuvia, mutta koska soidensuojelun
täydennysohjelman ehdotusta ei ole vahvistettu, mutta kohteiden luontoarvot ovat
valtakunnallisesti arvokkaita, on suojelualuemerkintä (S) soveltuvin vaihtoehto
kohteiden luontoarvojen turvaamiseen. S-merkintä ei estä maanomistajien korvauksen
saamista. 

Vaikutukset maanomistajiin: 

 Merkintään ei liity MRL 30 §:n mukaisia suojelumääräyksiä, vaan kyseessä on
suojelualuevaraus (S) ja sitä koskeva suunnittelumääräys. Maakuntakaavan
suojelualuemerkintä (S) ei velvoita maanomistajaa aktiivisiin toimenpiteisiin. S-alueella
ei ole voimassa metsälaki (2 §).   

Maanomistajien kanssa asiasta erikseen sopiminen tai neuvottelu ei ole
maakuntakaavoituksen yhteydessä perusteltua koska suojelualueiden toteutuksesta ja
korvauksista sovitaan maanomistajien kanssa yksityiskohtaisemman suunnittelun
yhteydessä, eikä yksittäiselle maanomistajalle aiheudu hakkuurajoituksia ennen
suojelualueen toteutusta. Osallisten määrä on maakuntakaavoituksen yhteydessä niin
suuri, että kaikkien osallistumismahdollisuus kaavan laadintaan voidaan varmistaa vain
asettamalla valmisteluaineisto nähtäville ja varaamalla tilaisuus esittää mielipide
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määräajassa kirjallisesti (Osallistuminen ja vaikutusten arviointi
maakuntakaavoituksessa, Opas 8, ympäristöministeriö, 2002). 

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että soidensuojelun täydennysohjelman toteuttamista
jatketaan. Ympäristöministeriö on varannut kyseisten soiden suojeluun tarvittavat varat
osana hallituksen käynnistämää Helmi-ohjelmaa. Tältä osin ohjelman toteutuksesta ja
sen rahoituksesta on jo sovittu. Ympäristöviranomainen päättää luonnonsuojelualueiden
perustamisesta. Maakuntakaavan suojelualuemerkinnän raja on sikäli yleispiirteinen,
että suunnittelumääräyksen suojaamat arvot määritellään tarkemmin luonnonsuojelulain
mukaisen toteuttamisen sekä yksityiskohtaisemman suunnittelun kautta. Niiden
yhteydessä tarkennetaan rajaus luonnonsuojelualuepäätöksen kautta ja ohjataan, millä
tavoin luontoarvoja voidaan muutoin ottaa huomioon.  

Suojelualuemerkintöjä käytettäessä on kiinnitettävä huomiota siihen, etteivät ne ole
maanomistajan kannalta kohtuuttomia ja että kaava-asiakirjoista käy riittävän
seikkaperäisesti ilmi suojeluarvot ja suojelun toteuttamistapa ja tätä kautta
suojelumerkinnästä aiheutuvat alueen käyttöä koskevat rajoitukset.
Ympäristöministeriön oppaan (Maakuntakaavan oikeusvaikutukset. Maankäyttö ja
rakennuslaki 2000 -sarja. Opas 7. Ympäristöministeriö 2002) mukaan kohtuuton haitta
maakuntakaavan tapauksessa voi konkretisoitua lähinnä tilanteissa, joissa on kyse
maanomistajan tai oikeudenhaltijan muun toiminnan ja erityisesti elinkeinotoiminnan
estymisestä tai muodostumisesta kohtuuttoman hankalaksi tai kalliiksi. Maakuntakaavan
taustaselvityksissä on todettu, ettei suojelualuemerkintä ja sen toteutus ole yksittäisen
maanomistajan kannalta kohtuuton, erityisesti koska suojelualueiden
perustamiskorvauksiin on varattu resurssit, ja suojelu toteutuu vasta, kun siitä on sovittu
maanomistajan ja alueellisen ympäristöviranomaisen kesken. Lisäksi suhteellisen
pienillä alueilla on suuri joukko maanomistajia, joten yksittäiselle maanomistajalle ei
aiheudu kohtuutonta haittaa. Erillisselvityksessä on todettu myös, että Kymenlaakson
SSTE-alueet eivät sovellu turvetuotantoon, eikä niillä ole merkittäviä metsätaloudellisia
arvoja.  

Merkintään liittyy MRL 33§:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus.  Suoalueet eivät
sovellu rakentamiseen, joten maanomistajille aiheutuvan haitan ei voida arvioida olevan
rakentamisrajoituksen osalta kohtuuton. Kymenlaakson SSTE-kohteilla ei ole myöskään
arvoa turvetuotannon kannalta, koska turvetuotantoa ohjataan vain selvästi
luonnontilaltaan muuttuneille kohteille. SSTE-alueet eivät myöskään täytä
Kymenlaakson maakuntakaavassa 2040 turvetuotantoalueille asetettuja kriteereitä
(Kymenlaakson Liitto, 2019).  

Uusina maakuntakaavassa osoitettujen suojelualueiden perustaminen edellyttää aina
maanomistajan hakemusta tai suostumusta. Alueellinen ympäristöviranomainen ei saa
antaa perustamispäätöstä, elleivät maanomistaja ja viranomainen ole sopineet alueen
rauhoitusmääräyksistä ja aluetta koskevista korvauksista. Kymenlaaksossa
ympäristöviranomaisella on tarvittavat valmiudet toteuttaa kaikki maakuntakaavaan
merkittävät uudet suojelualuevaraukset. Kunkin kohteen osalta tullaan
toteuttamisvaiheessa vielä tarkemmin tapauskohtaisesti tarkastelemaan rajausta ja LSL
10 §:n edellytysten täyttymistä.   
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Maanomistajien kuuleminen ja suojelun toteutuksesta sopiminen on siis
yksityiskohtaisemman suunnittelun ja ympäristöviranomaisten asia. S-aluevaraus ei
velvoita yksittäisiä maanomistajia, vaan viranomaisia.

Esitys Hallitus:
Ei muutoksia kaavaan.

6 Lausunto Cursor Oy KL/733/1004000E/20
19

Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy korostaa maakuntakaavan
ehdotuksessa rata-merkintöjen tarkastusta. Ehdotuksen muoto, jossa Kouvolasta
lounaaseen ja Kotkasta/Haminasta koilliseen ja itään suuntautuvat linjat eroavat
toisistaan, on ongelmallinen, sillä näistä linjauksista on samantasoinen selvityspohja.

Pääkaupunkiseudulta rantaa myöden itään suuntautuvalla ratalinjauksella (ns. itäinen
rantarata) on merkittävä potentiaali edistää valtakunnallisesti kestävää kasvua sekä
koko itäisen Suomen tavaralogistiikan sujuvuutta ja tehokkuutta, etenkin ottaen
huomioon Suomen suurimman sataman, eli HaminaKotkan Sataman tarpeet. On
huomattavaa, että Helsingistä itään suuntautuvissa ratavaihtoehdoissa linja Helsinki -
Porvoo – Kotka – Hamina ja edelleen itään, omaa lähtökohtaisesti selvästi isomman
potentiaalin siirtää sekä matkustajia että tavaraliikennettä tieliikenteestä
junaliikenteeseen, kuin Helsinki - Porvoo – Kouvola linjaus. Potentiaalilla siirtää
liikennettä tieliikenteestä raiteille on ilmastohyöty, ja tämä asia on syytä ottaa huomioon
sekä valtakunnallisten liikenteen ilmastotavoitteiden kuin Kymenlaakson
hiilineutraaliustavoitteiden kannalta.

Vaikka Helsingistä itään suuntautuvan raideyhteyden toteuttamista ei ratkaista viime
kädessä tässä maakuntakaavassa, on olennaista, että myös maakuntakaavoituksessa
olevia ratavaihtoehtoa selvitetään yhdenvertaisesti. Vaihtoehtojen vaikutusten arviointi
on syytä laatia perusteellisesti siten, että ne antavat pohjaa sille, että valtakunnallisesti
paras vaihtoehto voidaan päättää.

Cursor Oy muistuttaa myös, että maakuntakaavaehdotuksen itäisen rantaradan
linjauksessa ei ole lainkaan huomioitu seudun strategisen yleiskaavan yhteydessä
tarkasteltua nykyiseen maakuntakaavaan nähden eteläisempää, Pyhtää-Karhula välillä
moottoritielinjaa mukailevaa mahdollista linjausta. Tämä linjaus kulkisi tiiviimmin seudun
yhdyskuntarakenteen kautta, mahdollistaen radalle suuremman käyttöpotentiaalin.

Vastine:
Maakuntahallituksen päätös suunnitteluratkaisusta raideliikenteen osalta

Kymenlaakson maakuntahallitus päätti 7.10.2019 raideliikenteen suunnitteluratkaisuista
esitettyjen vaihtoehtojen pohjalta.  

Kaavaratkaisulla on pyritty hyvin erilaisten tavoitteiden – niin ylimaakunnallisten kuin
myös maakunnan sisäisten tavoitteiden – yhteensovittamiseen. Päätöksenteon
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yhteydessä on otettu huomioon valtakunnalliset tavoitteet sovittaen ne yhteen alueiden
käyttöön liittyvien maakunnallisten ja paikallisten tavoitteiden kanssa (MRL 25 §). 
Maakunnalla on oikeus osoittaa maakuntakaavalla oma tavoitteensa rataverkon
kehittämiseksi, vaikka laajalti vaikuttavien edistämis-, suunnittelu- ja toteutuspäätösten
teko ei ole mahdollista yhden maakunnan päätöksillä, vaan laajemmalla valmistelulla. 
Maakuntahallitus ja -valtuusto päättää maakunnan kehittämisen strategisista linjauksista
ja luo maakunnan tahtotilan. Maakuntakaavaratkaisu noudattaa maakuntahallituksen
kokouksessa 7.10.2019 sovittuja ratkaisuja raideliikenteen osalta.  

Selvityspohja

Maakuntakaavan raideliikenteen suunnitteluratkaisujen pohjana on käytetty itään
suuntautuvien ratalinjauksien selvityksiä: HEPI-selvitys (Ratahallintokeskus 2008), Itä-
Suomeen suuntautuvien ratalinjauksien tarkastelu (Väylävirasto 2019), Koskenkylä-
Koria -ratakäytäväselvitys (Kymenlaakson liitto 2019) ja Haminasta itään -
ratakäytäväselvitys ja Porvoo-Kotka yhteysvälin ajantasaisuusselvitys (Kymenlaakson
liitto 2019). Raideliikenteen tulevaisuuden kehittämiseksi laadittiin kolme eri vaihtoehtoa
yhteysväleille Kouvola-Koskenkylä ja Hamina-Luumäki.  

Taustaselvitysten suhde kaavaratkaisuihin

Maakuntakaavan lähtötiedot ja selvitykset ovat perusteena kaavassa esitettävien
aluevarausten tarpeellisuuden ja lainmukaisuuden arvioinnille. Maakuntakaavaa
laadittaessa on otettava huomioon maakuntakaavan sisältövaatimuksissa mainitut
seikat ja näiden edellyttämät selvitykset siinä määrin kuin maakuntakaavan tehtävä
yleispiirteisenä suunnitelmana edellyttää (MRL 28 §).

Koria-Koskenkylä ja Haminasta itään ratakäytäväselvitysten keskeinen tavoite oli
varmistaa, että mahdollisille uusille ratalinjauksille on löydettävissä maastokäytäviä ja
alueidenkäytölliset edellytykset niiden toteuttamiselle. Nämä selvitykset on laadittu
tarkkuustasolla, joka mahdollista ratalinjausten osoittamisen jopa ohjeellisina
linjauksina. Selvityksissä ei oteta kuitenkaan kantaa maakuntakaavan lopullisiin
suunnitteluratkaisuihin ja merkintöihin. Selvitykset toimivat työkaluna
suunnitteluratkaisuja tehtäessä. Maakuntakaavan raideliikenteen suunnitteluratkaisut
perustuvat näiden kahden ratakäytäväselvityksen lisäksi myös yllä mainittuihin jo
aiemmin laadittuihin selvityksiin sekä maakuntahallituksen päättämiin maakunnan
kehittämisen strategisiin linjauksiin.

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.  (MRL 25 §). Samalla
selvityspohjalla on mahdollista tehdä maakuntakaavan eri osa-alueilla erilaisia
suunnitteluratkaisuja em. tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti. Vastaavasti on
mahdollista osoittaa myös raideyhteyksiä maakuntakaavassa eri osa-alueilla eri
merkinnöillä, vaikka niiden selvitystausta onkin samankaltainen.  Linjauksia voi myös
jättää osin pois tai kokonaan osoittamatta. Päätösvalta kuluu täältä osin maakunnalle.  
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Kymenlaakson liitto korostaa, että kaikki kaavaehdotuksessa esillä olleet vaihtoehdot
mahdollistavat uuden ratalinjauksen jatkosuunnittelun. Lisäselvitystarpeita liittyy kaikkiin
esitettyihin vaihtoehtoihin. Helsingistä itään suuntautuvan ratayhteyden kehittäminen
koskee useita maakuntia, minkä vuoksi tarvitaan pitkän aikavälin valtakunnallinen
linjaus lähtökohdaksi tulevalle maakuntakaavoitukselle. Kymenlaakson liitto yhtyy
lausunnossa esitettyyn näkökohtaan, että eri vaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia on
vertailtava yhtenäisin perustein, mukaan lukien olemassa olevan rataverkon
kehittämiseen perustuva vaihtoehto. Valtakunnallinen 12-vuotinen
liikennejärjestelmäsuunnitelma on käynnistynyt. Liikenne- ja viestintäministeriö on
käynnistänyt selvityksen ja vertailun itäisen nopean yhteyden linjauksesta. Selvitys
esitetään tehtäväksi vaiheittain, ja selvityksen ensivaiheessa liikenne- ja
viestintäministeriö on pyytänyt Väylävirastolta yhteenvetoa henkilöliikenteen matka-
aikojen nopeuttamisen vaihtoehdoista Helsingistä Itä-Suomeen 31.1.2020 mennessä.
Tarkasteltavat vaihtoehdot sisältävät niin nykyisen rataverkon parantamistoimenpiteitä
kuin myös uusia ratakäytävälinjauksia. Itäisen suunnan raideyhteyttä tullaan
selvittämään yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa ja yhteenvedon onkin tarkoitus
mahdollistaa laajat keskustelut taloudellisesti kestävistä ja kustannustehokkaista
raideliikenteen vaihtoehdoista. Päätöksiä asiassa voidaan tehdä, kun selvitys valmistuu
keväällä 2020 ja tuloksia voidaan hyödyntää mm. valtakunnallisen
liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelussa. Kymenlaakson liitto katsoo, että
valtakunnallisen liikennejärjestelmätyön linjausten ja valtakunnallisten selvitysten
perusteella tulee maakuntakaavaratkaisu tarpeen mukaan päivittää, ja mahdollisesti
poistaa ja/tai muuttaa raideliikenteen merkintöjä.   

Kymenlaakson liitto toteaa, että mahdollisista ratalinjauksista, niiden vaihtoehdoista ja
toteuttamisesta on keskusteltu vuoisikymmeniä. On mahdollista, ettei myöskään vuonna
2020 saada aikaan lopullisia päätöksiä tai periaateratkaisuja mahdollisista
raidehankkeista kaava-alueella. Tältä osin tulee maakuntakaavaratkaisuja tehtäessä
varautua kansallisen tason päätöksenteon epävarmuustekijöihin pitkäjänteisesti.   

Maakuntakaavaratkaisun suhde yksityiskohtaisempaan suunnitteluun  

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. Maakuntakaava ei ole oikeusvaikutteisen yleiskaavan eikä asemakaavan
alueella voimassa muutoin kuin 1 momentissa tarkoitetun kaavojen muuttamista
koskevan vaikutuksen osalta (MRL 32 §).

Kotkan-Haminan seudun strategisessa yleiskaavassa on osoitettu raideliikenteen
selvitettävä yhteystarve ja kaavaan liittyvässä oikeusvaikutuksettomassa
kokonaissuunnitelmassa on osoitettu informatiivisina merkintöinä potentiaaliset asema-
ja seisakepaikat. Nämä merkinnät poikkeavat maakuntakaavan suunnitteluratkaisusta.
Strateginen yleiskaava on oikeusvaikutteinen Kotkan ja Haminan alueella ja ohjaa
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kuntatason alueidenkäytön suunnittelua näiden kuntien alueella. Nyt käsillä olevan
maakuntakaavan yhteydessä ei ole tutkittu muita kuin aiemmin mainittujen selvitysten
mukaisia ratakäytäviä. Kaavajärjestelmän mukaisesti yleiskaava ei ohjaa
maakuntakaavoitusta, eikä se voi velvoittaa maakuntakaavoituksen selvitystarpeita.
Maakuntakaavassa on osoitettu maakuntahallituksen päättämät maakunnan
kehittämisen strategiset linjaukset raideliikenteen suunnitteluratkaisuiden osalta.

Maankäyttö- ja rakennuslain 27 §:n mukaan “Maakunnan liiton tulee huolehtia
tarpeellisesta maakuntakaavan laatimisesta, kaavan pitämisestä ajan tasalla ja sen
kehittämisestä.” Nyt valmisteilla olevan maakuntakaavan tavoitevuosi on 2040. Mikäli
kuitenkin maakunnan olosuhteissa tapahtuu sellaisia merkittäviä muutoksia, että
maakuntakaava ei joltain osin ole ajan tasalla, maakuntaliiton tulee MRL:n mukaisesti
ryhtyä kaavan muuttamiseen.   

Esitys Hallitus:
Ei muutoksia kaavaan.

6 Lausunto Elinkeinoelämän keskusliitto EK KL/688/1004000E/20
19

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:lla ei ole lausuttavaa Kymenlaakson maakuntakaavan
2040 kaavaehdotuksesta.

Vastine:
Merkitään tiedoksi.

Esitys Hallitus:
Merkitään tiedoksi.

6 Lausunto Fingrid Oyj KL/726/1004000E/20
19

Kiitos lausuntopyynnöstänne. Maakuntakaavakartalta puuttuu nykyisen 110 kV
voimajohdon Ahvenkoski - Pernoonkoski merkintä (kuva 1). Edellä mainittu nykyinen
voimajohto tulee täydentää kaavamateriaaleihin.

Vastine:
Kymenlaakson maakuntakaavassa 2040 osoitetaan olemassa olevat sähkölinjat, joiden
kanssa yhteisiin johtokäytäviin voi sijoittaa rinnakkaisia linjoja. Poikkeuksena tästä
maakuntakaavassa osoitetaan Ahvenkoski-Kymi sähkölinjalle Valkmusan
kansallispuiston kiertävä linjaus. Linjaus perustuu selvitykseen (Selvitys Ahvenkoski-
Kymi 400 kV:n voimajohdon ympäristövaikutuksista. Kymenlaakson seutukaavaliitto
1990). Suunnitteluratkaisu on yhteneväinen voimassa olevien maakuntakaavojen
kanssa.
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Esitys Hallitus:
Ei muutoksia kaavaan.

6 Lausunto HaminaKotka Satama Oy KL/729/1004000E/20
19

Hamina Kotka Satama Oy on suomen suurin yleissatama, jonka omistavat Haminan
kaupunki (40 %) ja Kotkan kaupunki (60 %).

Kaava luonnos otta mielestämme pääosin huomioon liikennejärjestelmien ja alueiden
kehittämisen kannalta tärkeimmät asiat. Luonnoksessa mainittu Hovinsaaren osa
nykyistä satamatoimintaa tulee säilymään pitkään satamakäytössä, vaikka
luonnoksessa onkin valmistauduttu kaupunkirakenteen laaajentumiseen alueelle.
Sataman toiminnan kannalta tärkeät nykyiset kuljetusreiti on huomioitu riittävällä tavalla.
Tärkeimpiä ovat Vt 15, olemassa oleva raideyhteys Hamina/Kotka-Kouvola sekä
Kotolahti. Uusien ratalinjausten osalta on kuitenkin huomioitava seuraavaa.

Ratamerkintöihin ja niiden suunnittelumääräyksiin liittyy ongelmia. Kaavaehdotuksesta
tulee korjata eri ratalinjausten esitystapaa yhteneväksi, kun linjausten tavoite ja niitä
koskevat selvitykset ovat yhtenevät. Nyt Kouvolasta lounaaseen ja Kotkasta koilliseen ja
itään suuntautuvat linjat eroavat toisistaan ilman perusteita. Myös satamanosien
Hamina ja Kotka liityntäyhteys uuteen raidejärjestelmään tulee varmistaa.
Ratalinjauksia koskevissa suunnittelumääräyksiin esitetään muutoksia, jotka siirtävät
vastuuta linjojen avoimena säilymisestä maanomistajille ja kunnille. Maanomistajien
oikeudenmukaisen ja yhdenvertaisen kohtelun vuoksi merkintöjen ja määräysten on
oltava yksiselitteisen selkeitä. Muutokset merkinnöissä ja määräyksissä voivat jopa
vaikeuttaa itäisen ratayhteyden toteuttamista Kymenlaakson kautta.

Tieyhteyksistä tulee toivottavasti kaavan mukaisesti toteutettavaksi parantaminen väli E-
18 - Merituulentie - Mussalon satama.

Muilta osin kaavaluonnos ei taholtamme aiheuta kommentteja.  Koska logistiikka ja
sataman eri osien käyttö elää jatkuvassa muutoksessa, pidämme jatkossakin mielellään
yllä olemassa olevaa jatkuvaa vuoropuhelua kaavoituksen osalta.

Vastine:
Maakuntahallituksen päätös suunnitteluratkaisusta raideliikenteen osalta 

Kymenlaakson maakuntahallitus päätti 7.10.2019 raideliikenteen suunnitteluratkaisuista
esitettyjen vaihtoehtojen pohjalta.

Kaavaratkaisulla on pyritty hyvin erilaisten tavoitteiden – niin ylimaakunnallisten kuin
myös maakunnan sisäisten tavoitteiden – yhteensovittamiseen. Päätöksenteon
yhteydessä on otettu huomioon valtakunnalliset tavoitteet sovittaen ne yhteen alueiden
käyttöön liittyvien maakunnallisten ja paikallisten tavoitteiden kanssa (MRL 25 §). 
Maakunnalla on oikeus osoittaa maakuntakaavalla oma tavoitteensa rataverkon
kehittämiseksi, vaikka laajalti vaikuttavien edistämis-, suunnittelu- ja toteutuspäätösten
teko ei ole mahdollista yhden maakunnan päätöksillä, vaan laajemmalla valmistelulla. 
Maakuntahallitus ja -valtuusto päättää maakunnan kehittämisen strategisista linjauksista
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ja luo maakunnan tahtotilan. Maakuntakaavaratkaisu noudattaa maakuntahallituksen
kokouksessa 7.10.2019 sovittuja ratkaisuja raideliikenteen osalta.  

On perusteltua todeta, että kaavaratkaisujen suunnitteluratkaisujen perusteluissa on
ristiriitoja ja tältä osin suunnitteluratkaisun perustelutekstit selvennetään kaava-
asiakirjoissa.   

Selvityspohja 

Maakuntakaavan raideliikenteen suunnitteluratkaisujen pohjana on käytetty itään
suuntautuvien ratalinjauksien selvityksiä: HEPI-selvitys (Ratahallintokeskus 2008), Itä-
Suomeen suuntautuvien ratalinjauksien tarkastelu (Väylävirasto 2019), Koskenkylä-
Koria -ratakäytäväselvitys (Kymenlaakson liitto 2019) ja Haminasta itään -
ratakäytäväselvitys ja Porvoo-Kotka yhteysvälin ajantasaisuusselvitys (Kymenlaakson
liitto 2019). Raideliikenteen tulevaisuuden kehittämiseksi laadittiin kolme eri vaihtoehtoa
yhteysväleille Kouvola-Koskenkylä ja Hamina-Luumäki.  

Kymenlaakson liitto katsoo, että ratakäytävävaihtoehtoja on tutkittu riittävällä
tarkkuudella huomioiden maakuntakaavan tarkoitus ja tehtävä. 

Taustaselvitysten suhde kaavaratkaisuihin 

Maakuntakaavan lähtötiedot ja selvitykset ovat perusteena kaavassa esitettävien
aluevarausten tarpeellisuuden ja lainmukaisuuden arvioinnille. Maakuntakaavaa
laadittaessa on otettava huomioon maakuntakaavan sisältövaatimuksissa mainitut
seikat ja näiden edellyttämät selvitykset siinä määrin kuin maakuntakaavan tehtävä
yleispiirteisenä suunnitelmana edellyttää (MRL 28 §). 

Koria-Koskenkylä ja Haminasta itään ratakäytäväselvitysten keskeinen tavoite oli
varmistaa, että mahdollisille uusille ratalinjauksille on löydettävissä maastokäytäviä ja
alueidenkäytölliset edellytykset niiden toteuttamiselle. Nämä selvitykset on laadittu
tarkkuustasolla, joka mahdollista ratalinjausten osoittamisen jopa ohjeellisina
linjauksina. Selvityksissä ei oteta kuitenkaan kantaa maakuntakaavan lopullisiin
suunnitteluratkaisuihin ja merkintöihin. Selvitykset toimivat työkaluna
suunnitteluratkaisuja tehtäessä. Maakuntakaavan raideliikenteen suunnitteluratkaisut
perustuvat näiden kahden ratakäytäväselvityksen lisäksi myös yllä mainittuihin jo
aiemmin laadittuihin selvityksiin sekä maakuntahallituksen päättämiin maakunnan
kehittämisen strategisiin linjauksiin. 

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 (MRL 25 §). Samalla
selvityspohjalla on mahdollista tehdä maakuntakaavan eri osa-alueilla erilaisia
suunnitteluratkaisuja em. tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti. Vastaavasti on
mahdollista osoittaa myös raideyhteyksiä maakuntakaavassa eri osa-alueilla eri
merkinnöillä, vaikka niiden selvitystausta onkin samankaltainen.  Linjauksia voi myös
jättää osin pois tai kokonaan osoittamatta. Päätösvalta kuluu täältä osin maakunnalle. 

Kymenlaakson liitto korostaa, että kaikki kaavaehdotuksessa esillä olleet vaihtoehdot
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mahdollistavat uuden ratalinjauksen jatkosuunnittelun. Lisäselvitystarpeita liittyy kaikkiin
esitettyihin vaihtoehtoihin. Helsingistä itään suuntautuvan ratayhteyden kehittäminen
koskee useita maakuntia, minkä vuoksi tarvitaan pitkän aikavälin valtakunnallinen
linjaus lähtökohdaksi tulevalle maakuntakaavoitukselle. Eri vaihtoehtoja ja niiden
vaikutuksia on vertailtava yhtenäisin perustein, mukaan lukien olemassa olevan
rataverkon kehittämiseen perustuva vaihtoehto. Valtakunnallinen 12-vuotinen
liikennejärjestelmäsuunnitelma on käynnistynyt. Liikenne- ja viestintäministeriö on
käynnistänyt selvityksen ja vertailun itäisen nopean yhteyden linjauksesta. Selvitys
esitetään tehtäväksi vaiheittain, ja selvityksen ensivaiheessa liikenne- ja
viestintäministeriö on pyytänyt Väylävirastolta yhteenvetoa henkilöliikenteen matka-
aikojen nopeuttamisen vaihtoehdoista Helsingistä Itä-Suomeen 31.1.2020 mennessä.
Tarkasteltavat vaihtoehdot sisältävät niin nykyisen rataverkon parantamistoimenpiteitä
kuin myös uusia ratakäytävälinjauksia. Itäisen suunnan raideyhteyttä tullaan
selvittämään yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa ja yhteenvedon onkin tarkoitus
mahdollistaa laajat keskustelut taloudellisesti kestävistä ja kustannustehokkaista
raideliikenteen vaihtoehdoista. Päätöksiä asiassa voidaan tehdä, kun selvitys valmistuu
keväällä 2020 ja tuloksia voidaan hyödyntää mm. valtakunnallisen
liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelussa. Kymenlaakson liitto katsoo, että
valtakunnallisen liikennejärjestelmätyön linjausten ja valtakunnallisten selvitysten
perusteella tulee maakuntakaavaratkaisu tarpeen mukaan päivittää, ja mahdollisesti
poistaa ja/tai muuttaa raideliikenteen merkintöjä.  

Kymenlaakson liitto toteaa, että mahdollisista ratalinjauksista, niiden vaihtoehdoista ja
toteuttamisesta on keskusteltu vuosikymmeniä. On mahdollista, ettei myöskään vuonna
2020 saada aikaan lopullisia päätöksiä tai periaateratkaisuja mahdollisista
raidehankkeista kaava-alueella. Tältä osin tulee maakuntakaavaratkaisuja tehtäessä
varautua kansallisen tason päätöksenteon epävarmuustekijöihin pitkäjänteisesti.   

Maankäyttö- ja rakennuslain 27 §:n mukaan “Maakunnan liiton tulee huolehtia
tarpeellisesta maakuntakaavan laatimisesta, kaavan pitämisestä ajan tasalla ja sen
kehittämisestä.” Nyt valmisteilla olevan maakuntakaavan tavoitevuosi on 2040. Mikäli
kuitenkin maakunnan olosuhteissa tapahtuu sellaisia merkittäviä muutoksia, että
maakuntakaava ei joltain osin ole ajan tasalla, maakuntaliiton tulee MRL:n mukaisesti
ryhtyä kaavan muuttamiseen.    

Maakuntakaava voidaan laatia tarpeen mukaan rinnan uuden radan YVA-menettelyn
kanssa ja se antaa hyvän hahmon alueidenkäyttöratkaisulle sillä alueella, johon rata
vaikuttaa ja joka vaikuttaa radan rakentamisen ja käytön reunaehtoihin.

Maakuntakaavaratkaisun suhde yksityiskohtaisempaan suunnitteluun  

Maakuntakaava ohjaa kuntien kaavoitusta sekä viranomaisten muuta alueiden käytön
suunnittelua. Maakuntakaava tarkentuu kuntien yleis- ja asemakaavoissa.
Kaavaratkaisut samoin kuin niitä koskevat selvitykset täydentyvät ja täsmentyvät
kuntakaavoituksen ja hankesuunnittelun yhteydessä. Maakuntakaavoituksessa on
kuitenkin selvitysten avulla voitava varmistua siitä, että kaavan sallimien
toteuttamisvaihtoehtojen puitteissa löytyy maankäyttö- ja rakennuslain
sisältövaatimukset täyttävä ratkaisu.

Ratojen suunnittelu perustuu ratalakiin. Ratalain 8 §:n mukaan suunnitelmia tehtäessä
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rataverkon haltija toimii yhteistyössä maakunnan liittojen , kuntien, elinkeino-, liikenne-
ja ympäristäkeskusten sekä muiden viranomaisten kanssa. Suunnittelun on
perustuttava rautatien kehittämisen tarpeisiin, valtakunnallisiin
alueidenkäyttötavoitteisiin, valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan,
alueelliseen liikennejärjestelmäsuunnitteluun sekä muuhun alueiden käytön
suunnitteluun.

Ratalain 8 a §:n mukaan Väyläviraston on laadittava merkittävää ratahanketta
koskevasta yleissuunnitelmasta ja ratasuunnitelmasta hankearviointi. Väyläviraston on
laadittava hankearviointi myös merkittävää ratahanketta koskevista ratasuunnitelman
vaiheittain toteutettavista ratkaisuista.

Hankkeesta vastaava laatii radan yleissuunnitelmaa ja ratasuunnitelmaa varten
tarvittavat selvitykset ja tutkimukset.

Ratalain 10 §:n mukaan rautatien rakentamista koskevan yleissuunnitelman ja
ratasuunnitelman tulee perustua maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen
oikeusvaikutteiseen kaavaan, jossa rautatialueen sijainti ja suhde muuhun alueiden
käyttöön on selvitetty. Alueella, jolla on laadittavana tai muutettavana oikeusvaikutteinen
kaava, voidaan ryhtyä toimenpiteisiin kaavan tavoitteisiin perustuvan yleis- tai
ratasuunnitelman laatimiseksi.

Maakuntakaavan tarkkuustaso ja vaikutukset maanomistajiin

Ratakäytäväselvitykset on tehty yhteistyössä Uudenmaan liiton ja Väyläviraston kanssa.
Ne vastaavat tarkkuustasoltaan ohjeellisen maakuntakaavamerkinnän selvitykseltä
vaadittavaa tasoa. Ratakäytävien tarkastelussa on otettu huomioon nykyinen ja
suunniteltu maankäyttö sekä maiseman, kulttuuriympäristön ja luonnon arvokohteet.
Mahdollisen toteuttamisen vaikutuksia on arvioitu maakuntakaavatarkkuudella.
Raideliikenteen suunnitteluratkaisujen potentiaaliset haittavaikutukset on tunnistettu ja
tuotu ilmi vaikutusten arvioinnissa. Ratakäytäväselvitysten avulla on löydetty vähiten
haittavaikutuksia aiheuttavia sekä kestäviä ratakäytäviä ja niiden vaihtoehdot. Uudet
mahdolliset maastokäytävät sijoittuvat Kymenlaaksossa pääosin rakentamattomille
alueille ja alueille, joissa muut maankäytön paineet ovat vähäisiä.

Vaikutukset yksittäisiin maanomistajiin on mahdollista arvioida  tarkemmin
ratasuunnittelun yhteydessä. Radan yleissuunnitelmassa  esitetään selvitys rautatien
rakentamisen tai rataverkon kehittämisen  tarpeellisuudesta sekä tutkituista
vaihtoehdoista, radan liikenteelliset  ja tekniset perusratkaisut, sekä rautatiealueen ja
rautatieliikenteen  arvioidut vaikutukset.

Kymenlaakson liitto katsoo, että maakuntakaavaratkaisusta ei aiheudu maanomistajalle
tai muulle oikeuden haltijalle ei aiheudu kohtuutonta haittaa huomioiden
maakuntakaavan tarkoitus, tehtävä ja mittakaava. 

Muilta osin lausunto merkitään tiedoksi.

Esitys Hallitus:
Ratamerkintöjen suunnitteluratkaisun perustelut selvennetään kaava-asiakirjoissa.

Muilta osin lausunto merkitään tiedoksi.
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6 Lausunto Kouvolan Vesi KL/724/1004000E/20
19

Kouvolan Vesi Oy:llä ei ole verkostoa Jokelan teollisuusalueen laajentuessa koilliseen
Valkealanväylän kaakkoispuolelle. Uuden työpaikka-alueen muodostaminen edellyttää
investointeja vesihuoltoverkoston laajentamiseksi.

Korjalan teollisuus- ja yritysalueen eteläpuolelle on esitetty sijoitettavaksi uusi
teollisuusalue. Kouvolan Vesi Oy:n vesihuoltoverkostojen kapasiteetit ovat tehtyjen
tarkastelujen perusteella tällä alueella jo nykyisin lähes kokonaan käytetty, jolloin uuden
teollisuusalueen vedentarpeen kattaminen edellyttää investointeja verkostojen
kapasiteettien lisäämiseksi. 

Maakuntakaavassa on esitetty teollisuusalueen laajentuminen VT 6:n ja VT 12:n
risteämäkohtaan. Teollisuusalueen laajentuminen edellyttää investointeja
vesihuoltoverkoston laajentamiseksi.

Vastine:
Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa.
Maakuntakaava on oikeusvaikutteinen ja siinä korostuvat valtakunnallisten,
maakunnallisten ja seudullisten näkökulmien yhteensovittaminen ja huomioiminen.
Maakuntakaava ohjaa kuntien kaavoitusta sekä viranomaisten muuta alueiden käytön
suunnittelua. Maakuntakaava tarkentuu kuntien yleis- ja asemakaavoissa. Jokelan
työpaikka-alueen (TP) sekä Keltin ja Korjalan eteläpuolen (Punkkerinmetsä)
teollisuusalueiden (T) osalta soveltuvuus rakentamiseen, toimintojen sijoittuminen sekä
tarvittava infrastruktuuri ml. vesihuoltoverkosto tutkitaan tarkemmin
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa.

Esitys Hallitus:
Merkitään tiedoksi.

6 Lausunto Kymenlaakson Kylät ry KL/723/1004000E/20
19

Pääosin kaavaehdotus huomioi nykyisen elinvoimaisen kylärakenteen ja mahdollistaa
sen edelleen kehittämisen. Kuitenkin, tuntuu että ehdotuksessa huomioidut kylät ovat
jossain määrin sattumanvaraisesti valikoituneita. Vastaavilla kulkuyhteyksillä olevia,
palvelutasoiltaan vastaavia kyliä löytyy myös kaavassa merkittyjen ulkopuolelta.
Esimerkkeinä voisi mainita sellaisia kyliä kuin Enäjärvi, Liikkala, Siikava, Teuroinen,
Tirva, Villikkala (Kouvolan kyliä), Muurikkala (Miehikkälä) tai Mäntlahti (Virolahti). Niin
ikään emme ainakaan osanneet tulkita karttaa niin että siinä olisi Utin kohdalla ollut
merkintää kylästä tahi muustakaan asuinpaikkamääritellystä alueesta. Utti-Kuivala on
kuitenkin varsin suuri ja elinvoimainen kyläalue. Kaiken kaikkiaan toivoisimme vielä
kaavaan merkittyjen kyläalueiden osalta lisätarkastelua ja -harkintaa, etenkin jos uhkana
on että kaavamerkinnän puuttuminen vaikeuttaa alueen kehittämistä ja elinvoimaisuutta.

Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue. Tällä merkinnällä on
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kaavassa varsin laajoja kyläasutuksen ja maa/metsätalouden harjoittamisen alueita
ympäri maakuntaa. Näiden osalta suunnittelumääräyksissä todetaan:” Alueen
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava  huomioon  kulttuuriympäristön
ominaispiirteiden  vaaliminen  ja  turvattava  merkittävien  maisema-  ja
kulttuuriarvojensäilyminen. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on sovitettava
yhteen maankäytön ja maisema- ja kulttuuriarvojen vaatimukset”.  Toivomme että
suunnittelussa ei kohtuuttomasti vaikeuteta elämistä ja elinkeinon harjoittamista näillä
merkityillä alueilla vaan asiat voidaan sujuvasti nivoa yhteen.

Maa- ja metsätalous on edelleen merkittävä elinkeino maakunnassamme. Viime
viikkoina olemme saaneet lukea uutisia muista maakunnista, joissa valmisteluvaiheessa
olevan kaavan mukaan on ymmärretty mm. määritellyn hakkuukieltoja alueille.
Toivomme että tiedotus Kymenlaaksossa on toimivaa ja yksiselitteistä että vastaavia
uutisia ei Kymenlaaksosta nouse. Niin ikään toivomme että mahdolliset maankäytön
rajoitukset pystytään sopimaan hyvässä yhteydessä maanomistajien kanssa.

Vastine:
Maakuntakaavassa osoitetaan maakunnallisesti merkittävä keskeinen maaseudun
kylärakenne. Maakuntakaavan kylärakenteen ratkaisut perustuvat Kymenlaakson
taajamarakenteen vaihtoehdot- sekä Kymenlaakson kylätarkastelu-
selvityksiin. Maakuntakaavan kylä-merkinnällä osoitetaan sellaiset kylät, joiden todetaan
muodostavan rakenteellisesti selvän kylä-alueen, ovat elinvoimaisia asukasmäärän,
palvelutarjonnan ja kehittämispotentiaalin näkökulmasta sekä saariston erityisesti
matkailuun ja loma-asutukseen tukeutuvat kylät. Elinvoimaisuutta on mitattu
asukasmäärällä, jonka tulee kylissä lähtökohtaisesti olla noin 200 asukasta. Tätä
pienempiä kyliä on osoitettu, mikäli kylästä löytyy riittävästi palveluita (päiväkoti, koulu,
kauppa) ja kylällä on kehittämispotentiaalia erityisesti maaseutuelinkeinojen
näkökulmasta. Utti-Kuivala ei täytä näitä kriteerejä. Muiden kylien kehittämistä ja
maankäytöllistä suunnittelua edistetään kuntatason kaavoituksen ja suunnittelun
keinoin. Maakuntakaava ei estä normaalein haja-asutusperiaattein sijoittuvaa asumista
tai paikallista yritystoimintaa eikä estä minkään kylämäisen alueen
kehittämismahdollisuuksia. 

Arvokkaat maisema-alueet ovat ihmistoiminnan myötä syntyneitä viljelymaisemia
eivätkä ne säily viljelymaisemina ilman maanviljelystä. Maakuntakaavan ma-merkintä on
osa-alueiden erityisominaisuuksia ilmaiseva merkintä. Ympäristöministeriön
maakuntakaavamerkintöjä ohjaavan oppaan mukaan merkinnällä osoitetaan vähintään
seudullisesti merkittäviä osa-alueiden erityisominaisuuksia, joiden säilyminen halutaan
turvata. Alueella ei ole voimassa MRL 33§ mukainen rakentamisrajoitus.  

Metsätalouden toimintaedellytysten turvaamista on korostettu mm. koko
maakuntakaava-aluetta koskevalla suunnittelumääräyksellä ja sini-
viheryhteystarvemerkinnöissä ja niitä koskevissa kaavamääräyksissä. Maa- ja
metsätaloutta ohjataan erillislainsäädännön kautta. Maakuntakaavaratkaisuissa on
huomioitu hyvät yhtenäiset metsä- ja peltoalueet sekä muut biotaloutta koskevat
näkökohdat, lisäksi kaavaselostuksessa on korostettu maa- ja metsätalouden
merkitystä. Maakuntakaavaehdotuksen Suunnitteluratkaisujen perustelut ja
kohdeluettelo -asiakirjassa todetaan Ohjausvaikutukset ja toteutus -kohdassa, että MY-,
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MU- ja-merkintöjen osalta metsien käsittelyyn sovelletaan metsälakia ja että
metsänhoidollisia rajoituksia ei aiheudu. Lisäksi todetaan, että merkinnät eivät edellytä
maisematyölupaa ja varauksella ei ole MRL 30 §:n mukaisia suojelumääräyksiä eikä 33
§:n mukaista rakentamisrajoitusta.

Esitys Hallitus:
Ei muutoksia kaavaan.

6 Lausunto Kymenlaakson Sähköverkko Oy KL/689/1004000E/20
19

Kymenlaakson Sähköverkko Oy:llä tai Kaakon Alueverkko Oy:llä ei ole kommentoitavaa
Kymenlaakson maakuntakaava 2040 kaavaehdotukseen. 

Vastine:
Merkitään tiedoksi.

Esitys Hallitus:
Merkitään tiedoksi.

6 Lausunto Kymenlaakson Vesi KL/736/1004000E/20
19

Puolustusvoimien ampuma- ja harjoitusalue (Kaavamerkintä EAH) ja ampumarata (ea)
sijaitsevat pohjavesialueella, jolla toimii Kymenlaakson Veden Haukkajärven
tekopohjavesilaitos. Puolustusvoimien toiminnasta maahan, vesistöön ja pohjavesiin
mahdollisesti kumuloituvat haitta-aineet tulee huomioida alueen toiminnoissa.

Kymenlaakson Vedellä ei ole muuta huomautettavaa kaavaehdotuksesta.

Vastine:
Utin pohjavesialueen merkintä, jolla Haukkajärven tekopohjavesilaitos sijaitsee, on
päällekkäinen samalle alueelle sijoittuvan puolustusvoimien Utin ampuma- ja
harjoitusalueen kanssa. Pohjavesialue merkinnän suunnittelumääräyksessä on
huomioitu, ettei alueelle sijoittuvat muut toiminnot saa vaarantaa pohjaveden laatua tai
määrää, ja lisäksi alueella tulee kiinnittää erityistä huomiota pohjaveden suojeluun.
Lisäksi ampumaratojen suunnittelumääräyksessä huomioidaan, että alueen
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja käytön toteuttamisessa tulee ehkäistä
merkittävät ympäristöhäiriöt teknisin ratkaisuin ja riittävin suoja-aluein. Lisäksi
Haukkajärven tekopohjavesilaitos on huomioitu yhdyskuntateknisen huollon
kohdemerkinnällä. Näin ollen puolustusvoimien toiminnasta maahan, vesistöön ja
pohjavesialueisiin mahdollisesti kumuloituvat haitta-aineet on huomioitu kattavasti
kaavaratkaisuissa.

Esitys Hallitus:

115 / 154



Ei muutoksia kaavaan.

6 Lausunto Metsäkeskus KL/734/1004000E/20
19

Suomen metsäkeskus esittää lausuntonaan kaavaehdotukseen seuraavaa:
Kymenlaakson maakuntakaava 2040:n keskeiseksi tavoitteeksi on asetettu, että se luo
edellytykset hyvälle elin- ja toimintaympäristölle ja sitä kautta vahvistaa Kymenlaakson
kilpailukykyä. Ta-voitteeksi on lisäksi asetettu, että se tukee luonnonvarojen kestävää
käyttöä ja yhdyskun-tarakenteen ekotehokkuutta. Mielestämme kaavaluonnos luo hyvät
raamit näiden tavoittei-den toteutumiseksi ja se mahdollistaa jatkuavasti uudistuvan
metsäbiotalouden kehittämi-sen alueella.

Metsäkeskus haluaa vielä kuvata metsäbiotalouden merkitystä maakunnassa. Vuosia
2011-2013 koskevan selvityksen mukaan metsäbiotalous on maakunnan biotalouden
ve-turi. Kymenlaakson kokonaistuotoksesta metsäbiotalouden osuus oli selvityksen
mukaan 18 %, joka on toiseksi suurin osuus koko maassa. Vaikka Kymenlaakso on
maapinta-alal-taan pienimpiä maakuntiamme, ovat metsäbiotalouden absoluuttiset
tunnusluvut suurim-pien joukossa maakuntien välisessä vertailussa.

Maakunnan metsien hoito ja käyttö on intensiivistä ja ne ovat erittäin keskeisessä
roolissa maakunnan taloudessa. Esimerkiksi v. 2018 maakunnan metsistä kertyi noin
100 miljoo-nan euron kantorahatulot metsänomistajille. Maakuntaan on sijoittunut
huomattava määrä metsäteollisuutta, joka esimerkiksi viime vuonna käytti puuraaka-
ainetta noin 8 miljoonaa kuutiometriä eli peräti 11 % koko maan puunkäytöstä.
Maakunnan omista metsistä puuta korjattiin noin 2,4 miljoonaa kuutiometriä eli
maakunnan puuvaroihin kohdistuu voimakasta kysyntää ja se on ollut viime vuodet
kasvusuunnassa. Metsäteollisuuden investoinnit ovat luoneet hyvät edellytykset
kannattavan metsätalouden harjoittamiselle myös tulevaisuu-dessa. Toimialan kasvu
toimii painavana perusteena turvata metsätalouden toimintaedelly-tykset ja panostaa
niiden kehittämiseen maakunnassa.

Suomen metsäkeskus kiittää hyvästä yhteistyöstä kaavaehdotuksen
valmisteluprosessin aikana ja metsätaloutta koskevien kehittämisehdotusten
kuulemisesta. Metsäkeskus esit-tää kaavaehdotukseen vielä seuraavia kommentteja ja
kehittämisehdotuksia: 

Kaavaselostus luku 5.4. Valkoiset alueet

Valkoisia alueita kuvataan ehdotuksessa seuraavalla tavalla: ”Maakuntakaavan
valkoisiksi jätetyille alueille ei ole todettu mitään valtakunnallisesti, maakunnallisesti eikä
seudullisesti merkittävää käyttötarkoitusta. Siksi niille ei ole maakuntakaavassa osoitettu
mitään alueva-rausmerkintää. Alueet ovat enimmäkseen maa- ja metsätalousalueita
maaseudulla ja saa-ristossa. Maakuntakaavan koko suunnittelualuetta koskevat
suunnittelumääräykset koske-vat myös valkoisia alueita.” 

Viitaten lausunnon alkuosan kuvaukseen metsätalouden ja metsäteollisuuden suuresta
merkityksestä Kymenlaaksossa ehdotamme vielä harkittavaksi em. kohdan muotoilua
uu-delleen. Metsäbiotalouden kannalta valkoiset alueet ovat erittäin merkittäviä ja
kuvauk-sessa olisi perusteltua tuoda esiin tarve kehittää valkoisia alueita tavalla, joka
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mahdollistaa metsätalouden toimintaedellytysten parantamisen ja turvaa sen
kasvumahdollisuudet. Ta-voite on erittäin keskeinen sekä uusiutuvan raaka-aineen
saatavuuden että hiilen sidonnan ja hiilivarastojen kasvattamisen kannalta. 

Metsätalouden toimintaedellytysten turvaaminen 

Kaavaehdotuksessa on kiinnitetty erityistä huomiota muun muassa vesiensuojeluun ja
metsäluonnon monimuotoisuuden parantamiseen. Metsäkeskus esittää, että maakunta-
kaavan jatkovalmistelussa vielä varmistetaan ilmaisujen muotoilu tavalla, jossa tuodaan
selkeästi esiin, että metsätaloutta ohjataan erillislainsäädännöllä, jonka avulla
käytännön toimintaa suunnataan joka tapauksessa maakuntakaavan tavoitteiden
mukaiseen suun-taan. Lisäksi metsäsektori kehittää koko ajan omaehtoisesti
toimintaansa, mikä osaltaan ohjaa kehitystä samojen tavoitteiden suuntaan. Ilmaisujen
selkeys on erityisen tärkeää alempiasteisen kaavoituksen laatimiselle. On tarpeen
huomioida, että kaavatietojen saata-vuutta sähköisessä muodossa kehitetään
parhaillaan voimakkaasti. Edellä mainittujen met-sätaloutta koskevien ilmaisujen tulee
näkyä riittävästi kaavamääräysten tasolla, jotta ne välittyvät eteenpäin sähköisten
aineistojen käsittelyssä.

Vastine:
Johdanto

Merkitään tiedoksi.

Kaavaselostus luku 5.4 valkoiset alueet   Biotalous on Kymenlaaksossa merkittävä ala,
ja tämä on tuotu ilmi sekä maakuntakaavan ratkaisuissa, maakuntakaavaselostuksessa
että kaavan taustaselvityksissä. Metsä- ja selluteollisuus on maakunnalle merkittävä
teollisuudenala, ja sen toimintaedellytyksiä tuetaan kaavaratkaisuissa laajasti mm.
teollisuusaluevarausten sekä liikenteen ratkaisujen muodossa. Nämä aluevaraukset
ovat keskeinen rakenteellinen ulottuvuus maakuntakaavassa.

Maakuntakaavaehdotuksen selostuksessa todetaan mm. sivulla 7, että “Aluerakenteen
keskeinen tavoite on myös luoda edellytyksiä kestävälle ja toimivalle bio- ja
kiertotaloudelle. Metsätalous on Kymenlaakson bio- ja kiertotalouden perusta, mutta
myös maatalous, sininen biotalous ja luontomatkailu ovat merkittäviä biotalouden osa-
alueita maakunnassa.” Maakuntakaavan selostuksen kappaleessa 4.2.5 Luonnonvarat,
s. 24, todetaan, että “Valtaosa maakuntakaava-alueesta on ns. valkoista aluetta, jossa
ei ole seudullista alueidenkäytön yhteensovittamisen tarvetta. Nämä ovat pääosin maa-
ja metsätalousvaltaisia alueita, jotka ovat biotalouden kannalta keskeisiä
tuotantoalueita.”

Maakuntakaavan taustaksi on laadittu biotalousselvitys, jossa on tuotettu ehdotuksia ja
käytäntöjä biotalouden turvaamiseksi ja mahdollisuuksien huomioimiseksi
maakuntakaavoituksessa. Selvityksen laatimisessa on hyödynnetty maakuntakaavan
biotalouskyselyn sekä Kymenlaakson biotalouden asiantuntijatyöryhmien näkemyksiä.
Lisäksi maakuntakaavoituksen taustaksi on selvitetty ja kaavaratkaisuissa huomioitu
hyvät, yhtenäiset pelto- ja metsäalueet sekä puutavaralogistiikan tarpeita
terminaalitoimintojen kannalta. Biotalouden merkitystä on korostettu myös
Kymenlaakson sini-viherrakenne ja ekosysteemipalvelut -selvityksessä erityisesti
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ekosysteemipalvelujen metsä- ja maataloudelle ja luontomatkailulle sekä virkistykselle
tuottamien arvojen osalta, ja tämä on huomioitu kaavaratkaisuissa. Metsätalouden
toimintaedellytysten turvaamista on korostettu myös mm. sini-
viheryhteystarvemerkinnöissä ja niitä koskevissa kaavamääräyksissä.  Maakuntakaavan
ns. valkoiset alueet mahdollistavat maa- ja metsätalouden kehittämisen, eikä
maakuntakaava ota kantaa, miten maa- ja metsätaloutta ja muita maaseutuelinkeinoja
käytännössä toteutetaan. Maakuntakaava turvaa maa- ja metsätalouden ja muiden
maaseutuelinkeinojen toimintaedellytyksiä. Koska maa- ja metsätaloutta ohjataan
erillislainsäädännön kautta, ja maakuntakaavaratkaisuissa on huomioitu hyvät
yhtenäiset metsä- ja peltoalueet sekä muut biotaloutta koskevat näkökohdat ja lisäksi
kaavaselostuksessa on korostettu maa- ja metsätalouden merkitystä.

Lausunnossa esitetty lisäysehdotus kuvauksesta valkoisten alueiden kehittämisestä
tavalla, joka mahdollistaa metsätalouden toimintaedellytysten parantamisen ja turvaa
sen kasvumahdollisuudet, on siis jo huomioitu maakuntakaavaratkaisuissa ja
kaavaselostuksessa monin eri tavoin. Lisäksi maa- ja metsätaloutta ohjataan
erillislainsäädännön kautta. Kaavaselostuksen muuttaminen näiltä osin ei ole
perusteltua.

Metsätalouden toimintaedellytysten turvaaminen

Lähtökohtana on, että maakuntakaava ei voi syrjäyttää päätöksenteon perusteena
olevaa lainsäädäntöä. Maakuntakaava ei toisin sanoen vaikuta päätöksentekoon siltä
osin kuin tämän päätöksenteon oikeudellisista edellytyksistä on säädetty tyhjentävästi
erityislaissa (Ympäristöministeriön raportteja, 18/2009, Maakuntakaavat maa- ja
metsätalousalueilla). Maakuntakaavan merkinnöillä (esimerkiksi MU tai MY) ei ole
suoraa vaikutusta maa- ja metsätalouden harjoittamiseen tai maaseuturakentamiseen
(Ympäristöministeriön raportteja, 18/2009, Maakuntakaavat maa- ja
metsätalousalueilla).

Maakuntakaavaehdotuksen Suunnitteluratkaisujen perustelut ja kohdeluettelo -
asiakirjassa todetaan Ohjausvaikutukset ja toteutus -kohdassa, että MY-, MU- ja vyt -
merkintöjen osalta metsien käsittelyyn sovelletaan metsälakia ja että metsänhoidollisia
rajoituksia ei aiheudu. Lisäksi todetaan, että merkinnät eivät edellytä maisematyölupaa
ja varauksella ei ole MRL 30 §:n mukaisia suojelumääräyksiä eikä 33 §:n mukaista
rakentamisrajoitusta.

Kaavamääräykset voivat olla yksityiskohtaisempaa kaavoitusta tai viranomaisten muuta
toteuttavaa suunnittelua koskevia suunnittelumääräyksiä taikka suoraan maankäyttöä
koskevia rakentamis- tai suojelumääräyksiä (Maakuntakaavan sisältö ja esitystapa -
opas, ympäristöministeriö, 2002). Minkään maakuntakaavaluonnoksen merkinnän
kaavamääräyksessä ei ole lueteltu, mitä lakeja ko. merkinnän alueella tulee noudattaa.

Metsälain soveltaminen metsänhoidossa MY-, MU- ja vyt-merkintöjen alueella kuuluukin
luontevasti kohtaan, jossa kuvataan merkinnän ohjausvaikutukset ja toteutus.
Suunnittelumääräykseen ei ole perusteltua lisätä mainintaa metsälain noudattamisesta
tai luetella muitakaan lakeja, joita ko. alueella on noudatettava.

Maakuntakaavan paikkatietopalvelussa alueen kuvauksessa näkyvät
suunnittelumääräyksen lisäksi myös merkinnän perustelut sekä Ohjausvaikutukset ja
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toteutus –osio.

Esitys Hallitus:
Ei muutoksia kaavaan.

6 Lausunto MTK Kaakkois-Suomi KL/731/1004000E/20
19

Yleisesti maakuntakaava ehdotuksesta

Maakuntakaavaehdotuksen ratkaisuilla tavoitellaan Kymenlaakson elinvoimaisuuden ja
vetovoimaisuuden parantamista. Toteammekin, että nyt laadittavalla yhdellä
kokonaismaakuntakaavalla on paremmat edellytykset ohjata tulevaa maankäyttöä ja
suunnata elinkeinoja vahvistaa aluerakennetta kuin aikaisemmin viiden erillisen kaavan
kautta.

Kokonaismaakuntakaavassa korostetaan strategisuutta. Maakunnan näkökulmasta
merkittävien aluevarausten lisäksi kaava antaa joustavuutta reagoida tulevaisuuden
tarpeisiin. Biotalous on yksi tämän päivän tärkeimmistä mahdollisuuksista tulevaisuuden
haasteisiin vastaamiseksi. Sen merkitys tulee edelleen kasvamaan. Korostammekin,
että maa- ja metsätalous ovat biotalouden keskiössä ja siksi niiden ja niihin liittyvien
elinkeinojen toimintaedellytyksiä tulee myös maakuntakaavalla tukea. Esitämmekin, että
maakuntakaavassa tulisi myös metsäbioenergia tuoda vahvemmin esille muiden
uusiutuvien, aurinko- ja tuulivoiman, rinnalla.

Pidämme luonnosvaiheen lausuntojen pohjalta kaavamääräyksiin ja niiden
ohjausvaikutuksiin tehtyjä, maa- ja metsätaloutta ja siten myös biotaloutta tukevia,
täydennyksiä ja muutoksia positiivisina. Näiden tarkennusten myötä elinkeinojen
harjoittaminen maaseudulla saa tietynlaista turvaa jatkuvuudelle nyt ja tulevan
tarkemman suunnittelun vaiheissa. Pidämme tärkeänä, että maaseudun elinkeinojen
turvaamista jatketaan vielä ehdotusvaiheen ratkaisuilla.

Kaavaselostuksessa sivulla 29 todetaan, että valkoisiksi jäävillä alueilla ei ole mitään
valtakunnallisesti, maakunnallisesti eikä seudullisesti merkittävää käyttötarkoitusta ja
että alueet ovat enimmäkseen maa- ja metsätalousalueita maaseudulla. Maa- ja
metsätalous on Kymenlaaksossa merkittävä elinkeino. Vaikka kaavan on tarkoitus olla
strateginen, tulee maaseudun elinkeinojen suuren merkityksen käydä ilmi kaavassa.
Koska kaavalla halutaan myös tukea biotaloutta, tulee kaavaselosteessa olla
vahvemmin esillä, että alueet, joilla ei ole aluevarausta, ovat pääsääntöisesti
biotaloudelle merkityksellisiä maaseutualueita, joilla maa- ja metsätalous on
pääasiallinen toimintamuoto sekä maaseudun elinkeinoja halutaan tukea kaavalla sekä
turvataan hyvien ja yhtenäisten metsä- ja peltoalueiden säilyminen
maaseutuelinkeinojen käytössä. Biotalouden edistäminen on valtakunnallisten alueiden
käytön yksi tavoite. Parhaiten se toteutuisi yleismääräyksenä. Lisäksi tulisi huomioida,
että näille alueille rakentaminen on sallittua normaalin lupamenettelyn mukaisesti.
Esitämme, että maakuntakaavassa kaavaselosteessa tulee käydä ilmi, että alueen
suunnittelussa varmistetaan maa- ja metsätalouden ja muiden maaseutuelinkeinojen
toiminta- ja kehittämisedellytykset.
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Kaavaluonnoksen kaavamerkintöjen suunnittelumääräyksiin, suunnitteluratkaisujen
perusteisiin ja ohjausvaikutuksiin esitämme lausunnossamme yksityiskohtaisemmin
seuraavaa:

1. Koko maakuntaa koskeviin suunnittelumääräyksiin täydennys- ja muutosehdotuksia

Koko maakuntaa koskeva suunnittelumääräys vesien tilaa koskien.

Kaavaehdotuksen suunnittelumääräys:

”Maankäytön tarkemmassa suunnittelussa tulee luoda edellytyksiä vaelluskalakantojen
luontaiselle lisääntymiselle jokialueilla. Alueiden käytön yksityiskohtaisemmassa
suunnittelussa ja yhteiskunnan toimintojen sijoittelussa on erityistä huomiota
kiinnitettävä vesien ekologisen tilan parantamiseen.”

Maakuntakaavaluonnoksen jälkeen kyseiseen määräykseen on liitetty jälkimmäinen
lause, joka määrää yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja yhteiskunnan toimintojen
sijoittamisessa kiinnittämään erityistä huomiota vesien ekologisen tilan parantamiseen.
Vesientilasta huolehtiminen on kaikessa toiminnassa yksi keskeisiä toimintoja.
Yhteiskunnan eri toiminnot ottavat joko omissa ohjeissaan tai lupaa vaativat toiminnot
luvassa mahdollisesti määrätyt toimet vesientilan turvaamisesta huomioon.

Ohjausvaikutuksissa on tarkennettu kaavamääräystä. Pidämme tärkeänä, että
ohjausvaikutuksessa on huomioitu, että maa- ja metsätalouden toiminnoissa on omat
ohjauskeinonsa ja ohjeistuksensa vesien suojeluun. Vesien kunnosta huolehtiminen on
jo toiminnoissa mukana, ja esitämmekin ensisijaisesti kaavamääräyksen toisen virkkeen
poistamista tarpeettomana.   Esitämme suunnittelumääräystekstiin seuraavaa lisäystä:
”Maa- ja metsätaloutta toteutetaan erillislainsäädännön kautta, eikä määräys vaikuta
maa- ja metsätalouden toimenpiteisiin.”

Perustelu- ja ohjausvaikutustekstit ovat hyvin yksityiskohtaisia. Esitämme niiden
yksinkertaistamista, esimerkiksi alla olevan kaltaiseksi, josta itse perusasia eli vesien
hyvän tilan tavoite käy ilmi.

Suunnitteluratkaisun perustelutekstin muokkausehdotus:  ”Vesienhoidon tavoitteena
koko EU:ssa on saavuttaa pinta- ja pohjavesien vähintään hyvä tila. Samalla vesien tila
ei saa heiketä. Alueidenkäytöllä on suuri merkitys vesien, erityisesti herkkien ja
erinomaisessa tilassa säilyneiden sekä vedenhankinnan kannalta arvokkaiden
vesistöjen tilaan.”

Ohjausvaikutus ja toteutus - muokkausehdotus:  ”Vesienhoidon tavoitteet on
huomioitava tarkemmassa suunnittelussa sellaisten lupaa vaativien toimintojen osalta,
jotka kuormittavat erityisesti herkkiä ja erinomaisessa tilassa säilyneitä vesistöjä sekä
vedenhankinnan kannalta arvokkaita vesistöjä. Tällaisia toimintoja ovat esimerkiksi
jätevesilaitokset, kaatopaikat, teollisuuslaitokset, kalankasvatuslaitokset, maa-
ainestenottoalueet tai muut ympäristölupavelvolliset toiminnot. Maa- ja metsätaloutta
toteutetaan erillislainsäädännön kautta, eikä määräys vaikuta suoraan esim. maa- tai
metsätalouden toimenpiteisiin.”

2. Kaavamerkintä S Suojelualue

Kaavaan on luonnosvaiheen jälkeen lisätty Kymenlaakson Soidensuojelun
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täydennysehdotus kohteita. Alun perin näitä ei ollut kaavaan tarkoitus merkitä muita
kuin valtion mailla olevat. Yksityismailla toteuttaminen on tarkoitus tehdä vapaaehtoisin
keinoin, ei kaavalla. Näin ollen maanomistajat eivät ole olleet riittävän ajoissa tietoisia
näistä eivätkä ole osanneet reagoida asiaan. Tämä kaavoituksen kautta tapahtuva
suojeluaikomus ei ole saavuttanut maanomistajia. Tämä ei ole kohtuullista
maanomistajia kohtaan. Lisäksi ehdotettu kaavamerkintä (S suojelualue) ei takaa
maanomistajalle suojelusta ja käytön rajoittamisesta saatavaa korvausta, koska ei ole
määritelty kuka korvaa ja millä aikataululla. Tämä on maanomistajan omaisuuden
käytön ja oikeusturvan vastaista.

Kohteita on lisätty 13 suoaluetta tai suoryppäitä. Arviolta näillä on yksityisiä
maanomistajia n. 80. Muutama vuosi sitten valtakunnallisesti täydennysehdotuksia
kartoitettaessa maanomistajia informoitiin kartoitusvaiheesta, mutta kaavalla suojelusta
ei ole ollut puhetta, kun valtiovallan mukainen tarkoitus oli suojelua edistää
vapaaehtoisin keinoin, ilman erillistä suojeluohjelmaa. Maakuntakaavaa varten tehdyn
selvityksen mukaan muutamat maanomistajat ovat olleet yhteydessä, mutta keneen, ei
käy selville. Huolta on kannettu metsien käytöstä ja mahdollisista kielteisistä
vaikutuksista metsästykseen. Mitä heille on vastattu, ei käy ilmi. Huoli metsien käytöstä
on aiheellinen niille maanomistajille, joilta suojelualueisiin kuuluu jo ojitettuja ja puustoa
kasvavia talousmetsäkäytössä olevia alueita. Lisäksi lähes jokaiseen suoalueeseen
kuuluu 10 – 20 m kivennäismaareunoja, pääosin puustoisia. Vaikutusten arvioinnissa
todetaan, että puuston määrä ja arvo on vähäistä. Tälle rajoituksen arvolle ei ole
korvausperusteita esitetty.

Otteita kaavaselostuksessa olevasta ympäristöministeriön ohjeesta:

”Suojelualueen yleismerkintää S on syytä käyttää silloin, kun suojelun toteuttamiseksi
sovellettava lainsäädäntö ei ole selvillä tai se on tarkoitus toteuttaa useamman eri
lainsäädännön pohjalta. Merkintää voidaan käyttää myös tilanteissa, joissa suojelu
voidaan toteuttaa pelkästään maakuntakaavan pohjalta. Kysymykseen voivat tällöin
tulla alueet, joiden suojelusta on voitu sopia maanomistajan kanssa.”

”Keskeiset suojeluarvot tulee esittää kaavaselostuksessa aluekohtaisesti (esim.
kohdekortit). Suojelumerkinnän tai -määräyksen käytöstä ja sisällöstä on yleensä syytä
neuvotella alueen maanomistajan tai oikeuden haltijan kanssa.”

Näiden katkelmien mukaan maanomistajien kanssa tulee sopia suojelusta, eikä
yksipuolisesti tehdä suojelua kaavalla, josta ei tiedä saako edes korvauksia.

Koska maanomistajiin ei ole oltu yhteydessä, vaadimme, että ennen kaavatyön
jatkamista tulee kaikkien suoalueiden maanomistajien kanssa käydä neuvottelut
suoalueiden käytöstä, kuulla maanomistajan tavoitteet ja sopia alueen mahdollisen
suojelun tavoista (vapaaehtoisesti esim. METSO tai HELMI -ohjelma) ja korvauksista.
Metsänkäytön ja metsästyksen lisäksi tulee arvioida mahdolliset muut arvot korvauksen
perusteeksi ja aikataulu toteutukselle. Vaadimme, että soiden suojelun
täydennysehdotuskohteita ei tässä vaiheessa merkitä kaavaa. Ne voidaan myös siirtää
liiteaineistoon kaavan lisätietona.

3. Kaavamerkintä mv Matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohde

Kimolan kanava Verla – Repovesi kohteen alueellista laajuutta on merkittävästi lisätty
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luonnosvaiheen jälkeen. Sen vuoksi joko kaavamääräystä tai / ja sen ohjausvaikutusta
on syytä täydentää.

Kaavamääräyksen ohjausvaikutuksiin tulee lisätä maininta, että kehittämistä edistetään
pääsääntöisesti sopimuksellisin keinoin maanomistajan kanssa. Samoin se, että
merkintä ei aiheuta rajoituksia maa- ja metsätalouden harjoittamiselle ja niiden
toimintaedellytykset tulee turvata.

4. Kaavamerkintä W Arvokas pintavesialue

Kaavaan on lisätty seuraavat vesistöt luonnosvaiheen jälkeen: Saanjärvi, Luomijärvi,
Valkjärvi, Merkjärvi, Saaramaanjärvi ja Kyynelmyksenjärvi. Niiden statuksena on
kirkasvetinen ja ekologiselta tilaltaan erinomainen järvi. Vesistöjen kunnosta
huolehtiminen on tärkeää. On kuitenkin hyvä tiedostaa, että vesistöt tulevat
huomioiduksi maa- ja metsätalouden vesiensuojeluratkaisuissa normaalin toiminnan
yhteydessä. 

Kyseiset kirkasvetiset vesistöt kuuluvat tähän samaan kategoriaan. Emme siten pidä
näiden vesistöjen merkitsemistä kaavaan eikä niihin liittyvää kaavamääräystä
oleellisena maakuntatason asiana. Esitämme kyseisten järvialueiden kaavamerkinnän
ja -määräyksen poistamista kaavasta.   Vesistöt huomioidaan elinkeinojen
vesiensuojeluratkaisuissa ja ohjeistuksissa normaalin toiminnan yhteydessä. Kyseessä
ei myöskään ole mielestämme suojelutavoite vaan vesien tilan säilyttäminen hyvänä.

Kaavamääräys esitetään muutettavaksi muotoon: Yksityiskohtaisemmassa
suunnittelussa on vesiensuojelunäkökohdat otettava huomioon siten, ettei vesialueen
käyttöä vedenhankintaan vaaranneta. ”Erityistä suojelua vaativan vesistön” alueella
tulee sovittaa yhteen käyttötarkoituksen mukainen virkistyskäyttö ja vedenhankintaan
liittyvät tarpeet. Maa- ja metsätaloutta toteutetaan erillislainsäädännön kautta, eikä
määräys vaikuta suoraan esim. maa- tai metsätalouden toimenpiteisiin.”

Esitämme, että perustelu- ja ohjausvaikutustekstejä voisi yksinkertaistaa, esimerkiksi
alla olevan kaltaisiksi, josta itse perusasia eli vesien hyvän tilan tavoite käy ilmi.

Suunnitteluratkaisun perustelut tekstiehdotus uudeksi muotoiluksi.  ”Merkinnällä
turvataan koko maakunnan vedenhankinnan kannalta tärkeimpiä pintavesialueita.
Merkinnällä osoitetaan myös valtioneuvoston päätöksen mukaiset ”erityistä suojelua
vaativat vesistö”. Valtion ja kuntien viranomaisten sekä viranomaistehtäviä hoitavien
muiden elinten on otettava soveltuvin osin toiminnassaan huomioon valtioneuvoston
hyväksymät vesienhoitosuunnitelmat.”

Ohjausvaikutukset ja toteutus muutosesitys:

”Vesien hyvän tilan tavoitetta toteutetaan, kun aluetta koskevissa suunnitelmissa,
uusissa toiminnoissa ja lupapäätöksissä otetaan huomioon kyseiset veden hankinnan
kannalta tärkeät pintavedet siten, että pintaveteen ei kohdistu merkittäviä heikentäviä
vaikutuksia esimerkiksi haitallisten valumien ja päästöjen kautta. Maa- ja metsätaloutta
toteutetaan erillislainsäädännön kautta, eikä määräys vaikuta suoraan esim. maa- tai
metsätalouden toimenpiteisiin.”

5. Kaavamerkintä vyt, sini-viheryhteystarve
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Kaavaluonnoksen jälkeen tehdyt muutokset kaavamääräykseen, sen perusteluihin ja
ohjausvaikutukseen ovat olleet tarpeellisia. Tehdyt muutokset mahdollistavat sen, että
metsänkäsittelymenetelmän valinta perustuu kohdekohtaiseen soveltuvuuteen ja
maanomistajan oikeuteen valita metsälain mukainen metsänkasvatusmenetelmä.
Toteamme, että näin kaavamääräys toteuttaa paremmin kaavan biotalouden ja
strategisuuden tavoitetta. Yksityiskohtaisia suosituksia ei strategisessa
maakuntakaavassa siten ole tarpeen antaa.   Koska metsätalousalueilla on aina
riittävästi yhteystarpeille vaadittavia alueita tarjolla, ilman kaavaa,
metsätaloustoimenpiteiden vaikutukset ovat lyhytaikaisia niin luonnolle kuin maisemalle,
ja talousmetsien käsittelyssä tehdään myös luonnonhoitotoimenpiteitä,
maakuntakaavaehdotuksessa laajoille metsätalousalueilla esitetyt yhteystarpeet ovat
tarpeettomia.    Esitämme edellä mainituin perustein merkinnän poistamista tällaisilta
laajoilta metsätalousalueilta. Esimerkkinä tällaisesta on Pohjoisten ja itäisten
metsävyöhykkeiden sini-viheryhteystarve merkintä.

Kaavamerkintä ma/v, ma/e ja ma/m kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen
kannalta valtakunnallisesti tai maakunnallisesti tärkeät tai tärkeäksi esitetty alue 

Kulttuuriympäristö ja maisema on syntynyt ihmistoiminnan myötä ja se on jatkumo.
Maisemaa ei voi museoida, se on jatkuvasti muuttuva prosessi. Alueet ovat laajoja ja
niihin sisältyy merkittävissä määrin myös metsäalueita. Toteamme, että
kaavamerkinnän alueilla voidaan jatkaa maa- ja metsätalouden harjoittamista ilman
rajoitteita ja että se tulee huomioiduiksi myös silloin, jos alueille laaditaan tarkempaa
kaavoitusta. Kaavamääräyksen ohjausvaikutuksissa todetaan, että kaavamerkinnöstä
ma/v, ma/e ja ma/m ei aiheudu omistajaa sitovia maankäytön rajoituksia. Pidämme tätä
periaatetta erittäin kannatettavana. Tämä periaate voisi käydä ilmi jo
suunnittelumääräyksestä.

Lisäksi esitämme, että suunnittelumääräykseen tai ohjausvaikutukseen tulee lisätä
lause: ”Kaavamerkinnän alueilla metsien hoito ja käyttö perustuu voimassa olevaan
metsälainsäädäntöön eikä kaavamerkintä rajoita metsänhoitoa eikä maa- ja
metsätalouden harjoittamista.”

Kaavamerkinnällä ma/e osoitetaan kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen
kannalta valtakunnallisesti tärkeäksi esitetty alue. Näitä alueita ei ole vielä
valtioneuvosto vahvistanut.   Esitämme, että alueita ei tule merkitä kaavaan, ennen kuin
ne on vahvistettu.

Edellisten lisäksi haluamme korostaa, että kaavan luonnosvaiheen jälkeen seuraavat
kaavaehdotukseen tehdyt muutokset ovat olleet maa- ja metsätaloutta tukevia. Ne on
syytä säilyttää. Lisäksi esitämme, että ehdotusvaiheessa tehdään täsmennyksiä alla
esitetyillä tavoilla.

7. Kaavamerkintä MY, Maa-ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä
ympäristöarvoja

Suunnittelumääräyksessä todetaan, että alueen suunnittelussa tulee turvata maa- ja
metsätalouden sekä muiden maaseutuelinkeinojen toimintaedellytykset. Pidämme tätä
erittäin tärkeänä periaatteena, myös biotalouden kehittymisen kannalta.
Kaavamerkinnän ohjausvaikutuksissa todetaan, että metsänkäsittelyssä sovellettavan
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metsälakia ja että kaavamerkintä ei aiheuta metsänhoidollisia rajoituksia. Nämä
metsätalouden harjoittamisen periaatteet ovat kannatettavia ja voisivat olla suoraan
maakuntakaavan suunnittelumääräykseen.

Maakuntakaavan strategisuus huomioiden ohjausvaikutuksissa ei ole tarpeen olla
yksityiskohtaisia metsienkäsittelysuosituksia. Metsänkäsittelymenetelmän valinta
perustuu kohdekohtaiseen soveltuvuuteen ja maanomistajan oikeuteen valita metsälain
mukainen metsänkasvatusmenetelmä.

Esitämme lisäksi, että MY suunnittelumääräykseen lisätään seuraava lause:
”Kaavamerkinnän alueilla metsien hoito ja käyttö perustuu voimassa olevaan
metsälainsäädäntöön eikä kaavamerkintä rajoita metsänhoitoa eikä maa- ja
metsätalouden harjoittamista. Varauksella ei ole MRL 30 §:n mukaisia
suojelumääräyksiä eikä 33 §:n mukaista rakentamisrajoitusta.”

8. Kaavamerkintä MU, Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on ulkoilun
ohjaamistarvetta

Suunnittelumääräyksessä todetaan, että alueen suunnittelussa tulee turvata maa- ja
metsätalouden sekä muiden maaseutuelinkeinojen toimintaedellytykset. Pidämme tätä
erittäin tärkeänä, myös biotalouden kannalta. Kaavamerkinnän ohjausvaikutuksissa
todetaan, että metsänkäsittelyssä sovellettavan metsälakia. Metsätalouden
harjoittamisen periaate on hyvä nostaa suoraan maakuntakaavan
suunnittelumääräykseen. Ohjausvaikutuksessa on todettu merkittävä olennainen asia,
että ulkoilureiteistä sovitaan maanomistajan kanssa ja sovitaan alueen käytöstä ja
korvausmenettelystä.

Perusteluissa mainitaan lisääntyvä jokamiehenoikeuteen perustuva virkistyskäyttö ja
sen huomioon ottaminen yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa. Lauseesta syntyy
mielikuva, että näitä jokamiehenoikeuksia käytetään kaavoituksen perusteena.
Perusteita MU kaavamerkinnän käyttöön tulee tehdä tarkemmilla selvityksillä. Tekstissä
tuleekin viitata tarkempien selvityksien tekemiseen, ei jokamiehenoikeuksiin.

Esitämme lisäksi, että MU suunnittelumääräykseen kirjataan seuraavaa:
”Kaavamerkinnän alueilla metsien hoito ja käyttö perustuu voimassa olevaan
metsälainsäädäntöön eikä kaavamerkintä rajoita metsänhoitoa eikä maa- ja
metsätalouden harjoittamista. Varauksella ei ole MRL 30 §:n mukaisia
suojelumääräyksiä eikä 33 §:n mukaista rakentamisrajoitusta.”

9. Kaavamerkintä ge, arvokas harjualue tai muu geologinen muodostuma

On erittäin hyvä, että ohjausvaikutuksissa todetaan metsänkäsittelyssä sovellettavan
metsälakia. Tämä periaate tulee ottaa huomioon tarkemmassa suunnittelussa. Jotta
periaate myös jatkossa tulee huomioitua, on tärkeää, että se kirjataan suoraan
suunnittelumääräykseen.

Esitämme, että kaavamerkinnän suunnittelumääräykseen kirjataan seuraava lause:
”Kaavamerkinnän alueilla metsien hoito ja käyttö perustuu voimassa olevaan
metsälainsäädäntöön eikä kaavamerkintä rajoita metsänhoitoa eikä maa- ja
metsätalouden harjoittamista.”

10. Kaavamerkintä V, virkistysalue
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Merkinnän ohjausvaikutuksissa todetaan, että virkistysalueella sovelletaan metsälakia.
Toteamme sen lisäksi merkittävänä positiivisena asiana ohjausvaikutuksen kirjauksen,
että virkistysalueet toteutetaan sopimalla maanomistajien kanssa ja samalla sovitaan
alueen käytöstä ja korvausmenettelystä.

Vastine:
Yleisesti maakuntakaavaehdotuksesta 

Metsäbioenergia  on uusiutuvaa energiaa, jonka käytön edistämistä tuetaan koko
kaava-aluetta koskevalla määräyksellä. Maakuntakaavan tarkastelutaso  sekä
strateginen taso huomioiden maakuntakaavakartalla tai merkintöjä  koskevissa
määräyksissä ei ole tarkoituksenmukaista eritellä  yksityiskohtaisesti erilaisia uusiutuvia
energialähteitä. 

Biotalous on Kymenlaaksossa merkittävä ala, ja tämä on tuotu ilmi sekä
maakuntakaavan ratkaisuissa, maakuntakaavaselostuksessa että kaavan
taustaselvityksissä. Metsä-  ja selluteollisuus on maakunnalle merkittävä
teollisuudenala, ja sen  toimintaedellytyksiä tuetaan kaavaratkaisuissa laajasti mm.
teollisuusaluevarausten sekä liikenteen ratkaisujen muodossa. Nämä  aluevaraukset
ovat keskeinen rakenteellinen ulottuvuus
maakuntakaavassa. Maakuntakaavaehdotuksen selostuksessa todetaan mm. sivulla 7,
että “Aluerakenteen  keskeinen tavoite on myös luoda edellytyksiä kestävälle ja
toimivalle  bio- ja kiertotaloudelle. Metsätalous on Kymenlaakson bio- ja  kiertotalouden
perusta, mutta myös maatalous, sininen biotalous ja  luontomatkailu ovat merkittäviä
biotalouden osa-alueita maakunnassa.” Maakuntakaavan selostuksen kappaleessa
4.2.5 Luonnonvarat, s. 24, todetaan, että “Valtaosa  maakuntakaava-alueesta on ns.
valkoista aluetta, jossa ei ole  seudullista alueidenkäytön yhteensovittamisen tarvetta.
Nämä ovat  pääosin maa- ja metsätalousvaltaisia alueita, jotka ovat biotalouden
kannalta keskeisiä tuotantoalueita.” 

Maakuntakaavan  taustaksi on laadittu biotalousselvitys, jossa on tuotettu ehdotuksia  ja
käytäntöjä biotalouden turvaamiseksi ja mahdollisuuksien  huomioimiseksi
maakuntakaavoituksessa. Selvityksen laatimisessa on  hyödynnetty maakuntakaavan
biotalouskyselyn sekä Kymenlaakson  biotalouden asiantuntijatyöryhmien näkemyksiä.
Lisäksi  maakuntakaavoituksen taustaksi on selvitetty ja kaavaratkaisuissa  huomioitu
hyvät, yhtenäiset pelto- ja metsäalueet sekä  puutavaralogistiikan tarpeita
terminaalitoimintojen kannalta.

Biotalouden  merkitystä on korostettu myös Kymenlaakson sini-viherrakenne ja
ekosysteemipalvelut -selvityksessä erityisesti ekosysteemipalvelujen  metsä- ja
maataloudelle ja luontomatkailulle sekä virkistykselle  tuottamien arvojen osalta, ja tämä
on huomioitu kaavaratkaisuissa.  Metsätalouden toimintaedellytysten turvaamista on
korostettu myös mm.  sini-viheryhteystarvemerkinnöissä ja niitä koskevissa
kaavamääräyksissä.

Maakuntakaavan  ns. valkoiset alueet mahdollistavat maa- ja metsätalouden
kehittämisen,  eikä maakuntakaava ota kantaa, miten maa- ja metsätaloutta ja muita
maaseutuelinkeinoja käytännössä toteutetaan. Maakuntakaava turvaa maa-  ja
metsätalouden ja muiden maaseutuelinkeinojen toimintaedellytyksiä. Koska  maa- ja

125 / 154



metsätaloutta ohjataan erillislainsäädännön kautta, ja  maakuntakaavaratkaisuissa on
huomioitu hyvät yhtenäiset metsä- ja  peltoalueet sekä muut biotaloutta koskevat
näkökohdat ja lisäksi  kaavaselostuksessa on korostettu maa- ja metsätalouden
merkitystä, ei  ole perusteltua lisätä maakuntakaavaan yleismääräystä maa- ja
metsätalouden toimintaedellytysten turvaamisesta. 

1. Koko maakuntaa koskevat suunnittelumääräykset

Vesien tilaa koskeva suunnittelumääräys: 

Vesienhoidon  ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain ja sen taustalla olevan
EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin tavoitteena on suojella, parantaa  ja ennallistaa
vesiä. 

Vesienhoitolain  (1299/2004) ja sen taustalla olevan EU:n vesipuitedirektiivin
(2000/60/EY) ympäristötavoitteina ovat, että vesimuodostumien tila ei  heikkene ja
pinta- ja pohjavesimuodostumien tila on vähintään hyvä  viimeistään vuonna 2015.
Näistä ympäristötavoitteista voidaan  rajoitetuin edellytyksin poiketa 1) uuden
merkittävän hankkeen  toteuttamiseksi, 2) lieventämällä vesimuodostumakohtaisia
ympäristötavoitteita tai 3) pidentämällä tavoitteiden saavuttamisen  määräaikoja
enintään vuoteen 2027 asti. Suomessa näistä poikkeuksista on  käytetty vain
määräaikojen pidennyksiä. EU-tuomioistuin linjasi  Weser-tuomiossa (C-461/13), että
vesienhoidon ympäristötavoitteet ovat  oikeudellisesti sitovia. Toiseksi
ympäristötavoitteiden määräaikoja on  mahdollista pidentää enää seuraavan
vesienhoitokauden ajaksi vuoteen  2027 asti. (Vesienhoidon ympäristötavoitteista
poikkeaminen – perusteet  ja menettely, Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan
julkaisusarja 42/2018). Tavoitteita ei ole vielä saavutettu, ja toimenpiteitä pitää tehostaa.

Valtion  ja kuntien viranomaisten sekä viranomaistehtäviä hoitavien muiden  elinten on
otettava soveltuvin osin toiminnassaan huomioon  valtioneuvoston hyväksymät
vesienhoitosuunnitelmat sekä  merenhoitosuunnitelma. Vesienhoidon  tavoitteet
koskevat kaikkia pintavesiä niiden koosta, ominaisuuksista  tai sijainnista riippumatta.
Keskeiset vesienhoidon kysymykset VHA2:lla  ovat vesiensuojelun tehostaminen ja
erinomaisessa ja hyvässä tilassa  olevien vesien turvaaminen.

Kymijoen-Suomenlahden ja Vuoksen vesienhoitosuunnitelmien sekä
vesienhoidon toimenpideohjelmien mukaan  kaavoituksessa ja muussa
alueidenkäytössä on otettava huomioon pinta-  ja pohjavesien suojelutarve ja
käyttötarpeet. Kaikilla kaavatasoilla  (maakunta-, yleis- ja asemakaavoissa) tavoitteena
on aikaansaada  vesienhoidollisesti kestävää suunnittelua ja ratkaisuja maankäyttö- ja
rakennuslain keinovalikoimaa hyödyntämällä. Myös rakentamisen  ohjauksessa tulee
hyödyntää kaikkia maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön  mahdollistamia keinoja
vesienhoidon tavoitteiden saavuttamiseksi.  Kaavaa laadittaessa on selvityksissä ja
vaikutusten arvioinneissa  otettava entistä enemmän huomioon pinta- ja pohjavedet.
Valuma-aluekohtainen tarkastelu on aina tarvittaessa ulotettava  kaava-alueen
ulkopuolelle. Edelleen on erityisen tärkeää estää  erinomaisessa ja hyvässä tilassa
olevien vesien tilan heikkeneminen.  Kaavoituksen ja luvituksen keinoin  on ohjattava
etenkin vesien tilaan haitallisesti vaikuttavaa  alueidenkäyttöä, rakentamista tai muuta
ympäristölle haitallisten  toimintojen sijoittamista. Poikkeamispäätösten ratkaisuissa
tulee ottaa  huomioon vesien tilan tavoitteet.

126 / 154



Maankäytöllä on suuri merkitys vesistöjen tilaan ja vesienhoitosuunnitelmissa ja
toimenpideohjelmissa nostetaan esille useita maankäyttöön ja maankäytön
suunnitteluun liittyviä toimia. Kaavamääräykset koskevat esimerkiksi jätevesilaitoksia,
kaatopaikkoja, teollisuuslaitoksia, kalankasvatuslaitoksia, maa-aineksenottoalueita tai
muita ympäristövelvollisia toimintoja, ei maa- ja metsätaloutta, ja tämä on tuoto selvästi
esille määräyksen Ohjausvaikutukset ja toteutus -osiossa. Kymenlaakson liitto toteaa,
että vesien kunnosta huolehtiminen on jo vahvasti huomioitu maa- ja metsätalouden
toteutuksessa. Tältä osin tämä ala toteuttaa tavoitteita jo nyt. Kuten edellä on todettu,
kaavamääräys koskee esimerkiksi teollisuuslaitoksia, joiden sijainninohjauksessa
kaavamääräyksen tavoite tulee huomioida. Määräystä vesien ekologisen tilan
parantamisesta ei ole perusteltua poistaa.

Lähtökohtana on, että maakuntakaava ei voi syrjäyttää päätöksenteon perusteena
olevaa lainsäädäntöä. Maakuntakaava ei toisin sanoen vaikuta päätöksentekoon siltä
osin kuin tämän päätöksenteon oikeudellisista edellytyksistä on säädetty tyhjentävästi
erityislaissa (Ympäristöministeriön raportteja, 18/2009, Maakuntakaavat maa- ja
metsätalousalueilla). Kyseessä olevan kaavamääräyksen ohjausvaikutuksissa on
yksiselitteisesti tuotu esille, että maa- ja metsätaloutta toteutetaan erillislainsäädännön
kautta, eikä määräys vaikuta suoraan esim. maa- ja metsätalouden toimenpiteisiin.
Kaavamääräykset voivat olla yksityiskohtaisempaa kaavoituksta tai viranomaisten
muuta toteuttavaa suunnittelua koskevia suunnittelumääräyksiä taikka suoraan
maankäyttöä koskevia rakentamis- tai suojelumääräyksiä (Maakuntakaavan sisältö ja
esitystapa -opas, ympäristöministeriö, 2002). Minkään maakuntakaavamerkinnän
kaavamääräyksessä ei ole lueteltu, mitä lakeja ko. merkinnän alueella tulee noudattaa.
Erillislainsäädännön soveltaminen kuuluu siksi perustellusti kohtaan, jossa kuvataan
merkinnän ohjausvaikutukset ja toteutus. Tämän ja ympäristöministeriön ohjeistuksen
perusteella erillislainsäädännön noudattamista ei ole tarpeen kuvata
suunnittelumääräyksessä.

Suunnitteluratkaisun perustelut

Suunnitteluratkaisun perustelujen tarkoitus on kertoa osallisille, mihin kaavaratkaisut
perustuvat. Tätä kautta varmistetaan kaavaratkaisujen perustelujen läpinäkyvyys ja
mahdollistetaan avoin vuoropuhelu kaavaratkaisuista ja sen perusteluista.
Suunnitteluratkaisujen perusteluilla varmistetaan, että MRL:n 1 § ja 62 § toteutuvat.
Suunnitteluratkaisujen perusteluteksti ei ole oikeusvaikutteinen, mutta mikäli perusteluja
ei ole avattu riittävästi, maakuntakaava ei vastaa MRL:n 1 § ja 62 § vaatimuksia.
Suunnitteluratkaisun perustelutekstiä ei ole perusteltua supistaa ehdotetulla tavalla,
koska tavoitteet tulevat EU:lta, mikä on olennainen kaavamääräyksen perustelu. Lisäksi
tavoitteita ei ole myöskään vielä saavutettu, mikä on myös tärkeä perustelu
kaavamääräykselle.

Ohjausvaikutukset ja toteutus

Valtion ja kuntien viranomaisten on otettava soveltuvilta osin huomioon valtioneuvoston
hyväksymät vesienhoitosuunnitelmat. Tämä merkitsee viranomaisten yleistä
velvollisuutta toimia toimivaltansa puitteissa vesienhoitosuunnitelman tavoitteiden
saavuttamiseksi. Vesienhoitosuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet eivät suunnitelman
perusteella tule toiminnanharjoittajaa sitovaksi. Lupaa edellyttävää yksittäistä hanketta
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koskevat velvoittavat toimet määritellään lupamenettelyissä, jotka perustuvat
aineelliseen lainsäädäntöön, kuten vesilakiin (587/2011), ympäristönsuojelulakiin
(527/2014), maankäyttö- ja rakennuslakiin (132/1999) sekä luonnonsuojelulakiin
(1096/1996). Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004)
luvussa 4 säädetään ympäristötavoitteista, jotka tulee ottaa huomioon eri lakien
mukaisessa päätöksenteossa. Lupamenettelyissä tulee ottaa tarpeellisilta osin
huomioon, mitä vesienhoitosuunnitelmassa esitetään toiminnan vaikutusalueen vesien
tilaan ja käyttöön liittyvistä seikoista.

Pohjavesialueen suojelusuunnitelma on selvitys ja ohje, joka otetaan huomioon
esimerkiksi maankäytön suunnittelussa ja viranomaisvalvonnassa.
Suojelusuunnitelmalla ei ole itsenäisiä oikeusvaikutuksia. Suojelusuunnitelman
laatiminen on ensi sijassa kunnan tehtävä. Suunnitelma laaditaan lähinnä
vedenhankintakäytössä oleville pohjavesialueille sekä pohjavesialueille, joilla on
runsaasti pohjaveden laatua tai määrää vaarantavia toimintoja. Suojelusuunnitelman
laatimisen keskeinen tavoite on ennaltaehkäistä pohjavesialueen pohjaveden laadun
heikkeneminen sekä turvata alueen pohjaveden määrällinen tila rajoittamatta
kuitenkaan tarpeettomasti alueen maankäyttöä.

Ajantasaisten vesienhoitosuunnitelmien ja pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien
huomioiminen koskevat siis valtion ja kuntien viranomaisia, ja vesienhoitosuunnitelmat
eivät ole yksittäistä toiminnanharjoittajaa sitovia. Kymenlaakson liitto korostaa, että ko.
teksti liittyy määräyksen Ohjausvaikutukset ja toteutus –kuvauksiin, eikä se ole
oikeusvaikutteinen, vaan informatiivinen.  Suunnitteluratkaisun Ohjausvaikutukset ja
toteutus -osion tarkoitus on kertoa osallisille, mitkä ovat suunnitteluratkaisun
ohjausvaikutukset ja toteutus. Tätä kautta varmistetaan kaavaratkaisujen perustelujen
läpinäkyvyys ja mahdollistetaan avoin vuoropuhelu kaavaratkaisuista ja sen
ohjausvaikutuksesta ja toteutuksesta.  Ohjausvaikutuksen ja toteutuksen kuvauksella
varmistetaan, että MRL:n 1 § ja 62 § toteutuvat. Ohjausvaikutukset ja toteutus -teksti ei
ole oikeusvaikutteinen, mutta mikäli asiaa ei ole avattu riittävästi, maakuntakaava ei
vastaa MRL:n 1 § ja 62 § vaatimuksia.

Tämän vuoksi ei ole perusteltua poistaa Ohjausvaikutukset ja toteutus -tekstistä
viittausta ajantasaisiin vesienhoitosuunnitelmiin sekä pohjavesien suojelusuunnitelmiin.
Tekstiin on kuitenkin perusteltua lisätä, että valtion ja kuntien viranomaisten sekä
muiden viranomaistehtäviä hoitavien muiden elinten on otettava
vesienhoitosuunnitelmat ja pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat soveltuvin osin
huomioon toiminnassaan.

2. Kaavamerkintä S Suojelualue

Luontoarvot:

Maakuntakaavaa laadittaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota luonnonarvojen
vaalimiseen (MRL 28 §). Valtakunnallisiin luonnonsuojeluohjelmiin sisältyvien
suojelualueiden osoittamisen lisäksi maakuntakaavoituksen tehtävänä on myös
valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävien luonnonarvojen
vaaliminen ja siten myös tätä tarkoitusta palvelevien alueiden osoittaminen.
Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 tavoitteena on mm. varmistaa, että
soidensuojelun ja turvetuotannon suhde on tasapainossa. Turvetuotantoalueista on
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laadittu erillisselvitys, ja niitä varataan maakuntakaavaan vuoteen 2040 asti.
Kymenlaakson suoluonnon monimuotoisuus on uhattuna ja vaatii toimia sen
turvaamiseksi.

Suojelualueiksi (S) esitetään valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja seudullisesti
arvokkaita alueita tai kohteita. Kaikki Kymenlaakson soidensuojelun
täydennysehdotuksen (SSTE) kohteet ovat luontoarvoiltaan valtakunnallisesti
arvokkaita. Kaikilla Kymenlaakson SSTE-kohteilla on äärimmäisen ja/tai erittäin
uhanalaisia luontotyyppejä ja/tai erittäin uhanalaisia lajeja. Jokaisen Kymenlaakson
soidensuojelun täydennysehdotuksen kohteen luontoarvot on tarkistettu ja esitetty
erillisselvityksissä ("Soidensuojelun täydennysehdotuksen kohteet ja Kymenlaakson
maakuntakaava 2040m sis. mm. Kohdekortit (Kymenlaakson Liitto, 2019) ja
"Kymenlaakson arvokkaat suot" (Kymenlaakson Liitto, 2017)). Erillisselvitysten
perusteella on todettu, että Kymenlaakson SSTE-alueet ovat luonnonarvojensa puolesta
valtakunnallisesti arvokkaita. Erillisselvitysten mukaan Kymenlaakson SSTE-kohteilla on
äärimmäisen ja/tai erittäin uhanalaisia luontotyyppejä ja/tai niillä elää erittäin uhanalaisia
lajeja. Erillisselvityksessä on todettu myös, että Kymenlaakson SSTE-alueet eivät
sovellu turvetuotantoon, eikä niillä ole merkittäviä metsätaloudellisia arvoja. Alueet eivät
myöskään sovellu rakentamiseen.

Suojelualue S

Suojelualuetta tarkoittavat S- ja SL-aluevarausmerkinnät osoittavat alueen
pääkäyttötarkoituksen.  Suojelualue (S) -merkinnällä turvataan valtakunnallisten
alueidenkäyttötavoitteiden edellyttämällä tavalla merkittävien luontoarvojen säilyminen
silloin, kun ei ole kyse selvästi tietyn erityislainsäädännön mukaisesta suojelutarpeesta
(esim. luonnonsuojelulaki) tai jos on kyse kokonaisuudesta, joka voidaan toteuttaa
useamman lainsäädännön perusteella tai voidaan toteuttaa MRL:lla ja sen mukaisilla
määräyksillä.

Maakuntakaavaehdotuksen suojelualueet soidensuojelun täydennysohjelmaehdotuksen
alueiden osalta ovat valtakunnallisten luontoarvojensa perusteella ensisijaisesti
luonnonsuojelulain kautta toteutettavaksi soveltuvia, mutta koska soidensuojelun
täydennysohjelman ehdotusta ei ole vahvistettu, mutta kohteiden luontoarvot ovat
valtakunnallisesti arvokkaita, on suojelualuemerkintä (S) soveltuvin vaihtoehto
kohteiden luontoarvojen turvaamiseen. S-merkintä ei estä maanomistajien korvauksen
saamista.

Vaikutukset maanomistajiin:

MTK:n lausunnossa puhutaan virheellisesti suojelumääräyksestä ja kaavalla suojelusta.
Merkintään ei liity MRL 30 §:n mukaisia suojelumääräyksiä, vaan kyseessä on
suojelualuevaraus (S) ja sitä koskeva suunnittelumääräys. Maakuntakaavan
suojelualuemerkintä (S) ei velvoita maanomistajaa aktiivisiin toimenpiteisiin. S-alueella
ei ole voimassa metsälaki (2 §).

Maanomistajien kanssa asiasta erikseen sopiminen tai neuvottelu ei ole
maakuntakaavoituksen yhteydessä perusteltua koska suojelualueiden toteutuksesta ja
korvauksista sovitaan maanomistajien kanssa yksityiskohtaisemman suunnittelun
yhteydessä, eikä yksittäiselle maanomistajalle aiheudu hakkuurajoituksia ennen
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suojelualueen toteutusta. Osallisten määrä on maakuntakaavoituksen yhteydessä niin
suuri, että kaikkien osallistumismahdollisuus kaavan laadintaan voidaan varmistaa vain
asettamalla valmisteluaineisto nähtäville ja varaamalla tilaisuus esittää mielipide
määräajassa kirjallisesti (Osallistuminen ja vaikutusten arviointi
maakuntakaavoituksessa, Opas 8, ympäristöministeriö, 2002).

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että soidensuojelun täydennysohjelman toteuttamista
jatketaan. Ympäristöministeriö on varannut kyseisten soiden suojeluun tarvittavat varat
osana hallituksen käynnistämää Helmi-ohjelmaa. Tältä osin ohjelman toteutuksesta ja
sen rahoituksesta on jo sovittu. Ympäristöviranomainen päättää luonnonsuojelualueiden
perustamisesta. Maakuntakaavan suojelualuemerkinnän raja on sikäli yleispiirteinen,
että suunnittelumääräyksen suojaamat arvot määritellään tarkemmin luonnonsuojelulain
mukaisen toteuttamisen sekä yksityiskohtaisemman suunnittelun kautta. Niiden
yhteydessä tarkennetaan rajaus luonnonsuojelualuepäätöksen kautta ja ohjataan, millä
tavoin luontoarvoja voidaan muutoin ottaa huomioon.

Suojelualuemerkintöjä käytettäessä on kiinnitettävä huomiota siihen, etteivät ne ole
maanomistajan kannalta kohtuuttomia ja että kaava-asiakirjoista käy riittävän
seikkaperäisesti ilmi suojeluarvot ja suojelun toteuttamistapa ja tätä kautta
suojelumerkinnästä aiheutuvat alueen käyttöä koskevat rajoitukset.
Ympäristöministeriön oppaan (Maakuntakaavan oikeusvaikutukset. Maankäyttö ja
rakennuslaki 2000 -sarja. Opas 7. Ympäristöministeriö 2002) mukaan kohtuuton haitta
maakuntakaavan tapauksessa voi konkretisoitua lähinnä tilanteissa, joissa on kyse
maanomistajan tai oikeudenhaltijan muun toiminnan ja erityisesti elinkeinotoiminnan
estymisestä tai muodostumisesta kohtuuttoman hankalaksi tai kalliiksi. Maakuntakaavan
taustaselvityksissä on todettu, ettei suojelualuemerkintä ja sen toteutus ole yksittäisen
maanomistajan kannalta kohtuuton, erityisesti koska suojelualueiden
perustamiskorvauksiin on varattu resurssit, ja suojelu toteutuu vasta, kun siitä on sovittu
maanomistajan ja alueellisen ympäristöviranomaisen kesken. Lisäksi suhteellisen
pienillä alueilla on suuri joukko maanomistajia, joten yksittäiselle maanomistajalle ei
aiheudu kohtuutonta haittaa. Erillisselvityksessä on todettu myös, että Kymenlaakson
SSTE-alueet eivät sovellu turvetuotantoon, eikä niillä ole merkittäviä metsätaloudellisia
arvoja.

Merkintään liittyy MRL 33§:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus.  Suoalueet eivät
sovellu rakentamiseen, joten maanomistajille aiheutuvan haitan ei voida arvioida olevan
rakentamisrajoituksen osalta kohtuuton. Kymenlaakson SSTE-kohteilla ei ole myöskään
arvoa turvetuotannon kannalta, koska turvetuotantoa ohjataan vain selvästi
luonnontilaltaan muuttuneille kohteille. SSTE-alueet eivät myöskään täytä
Kymenlaakson maakuntakaavassa 2040 turvetuotantoalueille asetettuja kriteereitä
(Kymenlaakson Liitto, 2019).

Uusina maakuntakaavassa osoitettujen suojelualueiden perustaminen edellyttää aina
maanomistajan hakemusta tai suostumusta. Alueellinen ympäristöviranomainen ei saa
antaa perustamispäätöstä, elleivät maanomistaja ja viranomainen ole sopineet alueen
rauhoitusmääräyksistä ja aluetta koskevista korvauksista. Kymenlaaksossa
ympäristöviranomaisella on tarvittavat valmiudet toteuttaa kaikki maakuntakaavaan
merkittävät uudet suojelualuevaraukset. Kunkin kohteen osalta tullaan
toteuttamisvaiheessa vielä tarkemmin tapauskohtaisesti tarkastelemaan rajausta ja LSL
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10 §:n edellytysten täyttymistä.

Maanomistajien kuuleminen ja suojelun toteutuksesta sopiminen on siis
yksityiskohtaisemman suunnittelun ja ympäristöviranomaisten asia. S-aluevaraus ei
velvoita yksittäisiä maanomistajia, vaan viranomaisia. Valtakunnallisesti merkittävien
luontoarvojensa vuoksi SSTE-kohteiden siirtäminen liiteaineistoon ei ole perusteltua.

3. Kaavamerkintä mv Matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealue

Kyseessä on luonteeltaan kehittämisperiaatteellinen merkintä eikä aluevarausmerkintä
ja täten luonteeltaan alueidenkäytön periaatteet osoittava merkintä (MRL 25 §).
Kehittämisperiaatemerkintä muodostaa raamin laajan, toiminnallisesti monipuolisen
matkailukokonaisuuden jatkosuunnitteluun. Sen vaikutus alueiden käyttöön on joustava
ja tarkentuu jatkosuunnittelussa.

Matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealueille ei ole annettu aluekohtaisia
suunnittelumääräyksiä.  Sen vuoksi ei ole tarpeen täydentää suunnittelumääräystä tai
ohjausvaikutukset ja toteutukset-tekstiä, vaikka Kimolan kanava - Verla - Repovesi
kohdealuetta on laajennettu maakuntakaavan luonnosvaiheesta.

Lähtökohtana on, että maakuntakaava ei voi syrjäyttää päätöksenteon perusteena
olevaa lainsäädäntöä. Maakuntakaava ei toisin sanoen vaikuta päätöksentekoon siltä
osin kuin tämän päätöksenteon oikeudellisista edellytyksistä on säädetty tyhjentävästi
erityislaissa (Ympäristöministeriön raportteja, 18/2009, Maakuntakaavat maa- ja
metsätalousalueilla).

4. Kaavamerkintä w Arvokas pintavesialue

Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain ja sen taustalla olevan EU:n
vesipolitiikan puitedirektiivin tavoitteena on suojella, parantaa ja ennallistaa vesiä.

Vesienhoitolain (1299/2004) ja sen taustalla olevan EU:n vesipuitedirektiivin
(2000/60/EY) ympäristötavoitteina ovat, että vesimuodostumien tila ei heikkene ja pinta-
ja pohjavesimuodostumien tila on vähintään hyvä viimeistään vuonna 2015. Näistä
ympäristötavoitteista voidaan rajoitetuin edellytyksin poiketa 1) uuden merkittävän
hankkeen toteuttamiseksi, 2) lieventämällä vesimuodostumakohtaisia
ympäristötavoitteita tai 3) pidentämällä tavoitteiden saavuttamisen määräaikoja enintään
vuoteen 2027 asti. Suomessa näistä poikkeuksista on käytetty vain määräaikojen
pidennyksiä. EU-tuomioistuin linjasi Weser-tuomiossa (C-461/13), että vesienhoidon
ympäristötavoitteet ovat oikeudellisesti sitovia. Toiseksi ympäristötavoitteiden
määräaikoja on mahdollista pidentää enää seuraavan vesienhoitokauden ajaksi vuoteen
2027 asti. (Vesienhoidon ympäristötavoitteista poikkeaminen – perusteet ja menettely,
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 42/2018). Tavoitteita ei ole
vielä saavutettu, ja toimenpiteitä pitää tehostaa.

Valtion ja kuntien viranomaisten sekä viranomaistehtäviä hoitavien muiden elinten on
otettava soveltuvin osin toiminnassaan huomioon valtioneuvoston hyväksymät
vesienhoitosuunnitelmat sekä merenhoitosuunnitelma. Vesienhoidon tavoitteet koskevat
kaikkia pintavesiä niiden koosta, ominaisuuksista tai sijainnista riippumatta. Keskeiset
vesienhoidon kysymykset VHA2:lla ovat vesiensuojelun tehostaminen ja erinomaisessa
ja hyvässä tilassa olevien vesien turvaaminen.
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Kymijoen-Suomenlahden ja Vuoksen vesienhoitosuunnitelman mukaan kaavoituksessa
ja muussa alueidenkäytössä on otettava huomioon pinta- ja pohjavesien suojelutarve ja
käyttötarpeet. Kaikilla kaavatasoilla (maakunta-, yleis- ja asemakaavoissa) tavoitteena
on aikaansaada vesienhoidollisesti kestävää suunnittelua ja ratkaisuja maankäyttö- ja
rakennuslain keinovalikoimaa hyödyntämällä. Myös rakentamisen ohjauksessa tulee
hyödyntää kaikkia maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön mahdollistamia keinoja
vesienhoidon tavoitteiden saavuttamiseksi. Kaavaa laadittaessa on selvityksissä ja
vaikutusten arvioinneissa otettava entistä enemmän huomioon pinta- ja pohjavedet.
Valuma-aluekohtainen tarkastelu on aina tarvittaessa ulotettava kaava-alueen
ulkopuolelle. Edelleen on erityisen tärkeää estää erinomaisessa ja hyvässä tilassa
olevien vesien tilan heikkeneminen. Kaavoituksen ja luvituksen keinoin on ohjattava
etenkin vesien tilaan haitallisesti vaikuttavaa alueidenkäyttöä, rakentamista tai muuta
ympäristölle haitallisten toimintojen sijoittamista. Poikkeamispäätösten ratkaisuissa tulee
ottaa huomioon vesien tilan tavoitteet. Saanjärvi, Luomijärvi, Valkjärvi, Merkjärvi,
Saaramaanjärvi ja Kyynelmyksenjärvi ovat kirkasvetisiä ekologiselta tilaltaan
erinomaisia, herkkiä järviä, joiden tilan turvaaminen on nostettu erityisesti esiin
vesienhoitosuunnitelmassa.

Maankäytöllä on suuri merkitys vesistöjen tilaan, ja vesienhoitosuunnitelmissa ja
toimenpideohjelmissa nostetaan esille useita maankäyttöön ja maankäytön
suunnitteluun liittyviä toimia. Kaavamääräykset koskevat esimerkiksi jätevesilaitoksia,
kaatopaikkoja, teollisuuslaitoksia, kalankasvatuslaitoksia, maa-aineksenottoalueita tai
muita ympäristölupavelvollisia toimintoja, ei maa- ja metsätaloutta, ja tämä on tuotu
selvästi esille määräyksen Ohjausvaikutukset ja toteutus -osiossa.

w-merkintää ei ole perusteltua poistaa Saanjärven, Luomijärven, Valkjärven,
Merkjärven, Saaramaanjärven ja Kyynelmyksenjärven osalta.

w-merkinnän suunnittelumääräys:

Lähtökohtana on, että maakuntakaava ei voi syrjäyttää päätöksenteon perusteena
olevaa lainsäädäntöä. Maakuntakaava ei toisin sanoen vaikuta päätöksentekoon siltä
osin kuin tämän päätöksenteon oikeudellisista edellytyksistä on säädetty tyhjentävästi
erityislaissa (Ympäristöministeriön raportteja, 18/2009, Maakuntakaavat maa- ja
metsätalousalueilla). Kyseessä olevan kaavamääräyksen ohjausvaikutuksissa on
yksiselitteisesti tuotu esille, että maa- ja metsätaloutta toteutetaan erillislainsäädännön
kautta, eikä määräys vaikuta suoraan esim. maa- ja metsätalouden toimenpiteisiin.
Kaavamääräykset voivat olla yksityiskohtaisempaa kaavoitusta tai viranomaisten muuta
toteuttavaa suunnittelua koskevia suunnittelumääräyksiä taikka suoraan maankäyttöä
koskevia rakentamis- tai suojelumääräyksiä (Maakuntakaavan sisältö ja esitystapa -
opas, ympäristöministeriö, 2002). Minkään maakuntakaavamerkinnän
kaavamääräyksessä ei ole lueteltu, mitä lakeja ko. merkinnän alueella tulee noudattaa.
Erillislainsäädännön soveltaminen kuuluu siksi perustellusti kohtaan, jossa kuvataan
merkinnän ohjausvaikutukset ja toteutus. Tämän ja ympäristöministeriön ohjeistuksen
perusteella erillislainsäädännön noudattamista ei ole tarpeen kuvata
suunnittelumääräyksessä.

Vesialueen tilan heikentämisen kieltämistä koskevaa kaavamääräystä ei ole perusteltua
poistaa kaavamääräyksestä, koska Vesienhoitolain (1299/2004) ja sen taustalla olevan
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EU:n vesipuitedirektiivin (2000/60/EY) ympäristötavoitteina ovat, että vesimuodostumien
tila ei heikkene ja pinta- ja pohjavesimuodostumien tila on vähintään hyvä viimeistään
vuonna 2015. Näistä ympäristötavoitteista voidaan rajoitetuin edellytyksin poiketa 1)
uuden merkittävän hankkeen toteuttamiseksi, 2) lieventämällä
vesimuodostumakohtaisia ympäristötavoitteita tai 3) pidentämällä tavoitteiden
saavuttamisen määräaikoja enintään vuoteen 2027 asti. Suomessa näistä poikkeuksista
on käytetty vain määräaikojen pidennyksiä. EU-tuomioistuin linjasi Weser-tuomiossa (C-
461/13), että vesienhoidon ympäristötavoitteet ovat oikeudellisesti sitovia. Toiseksi
ympäristötavoitteiden määräaikoja on mahdollista pidentää enää seuraavan
vesienhoitokauden ajaksi vuoteen 2027 asti. (Vesienhoidon ympäristötavoitteista
poikkeaminen – perusteet ja menettely, Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan
julkaisusarja 42/2018). Tavoitteita ei ole vielä saavutettu, ja toimenpiteitä pitää tehostaa.

Suunnitteluratkaisun perusteluteksti:

Suunnitteluratkaisun perustelujen tarkoitus on kertoa osallisille, mihin kaavaratkaisut
perustuvat. Tätä kautta varmistetaan kaavaratkaisujen perustelujen läpinäkyvyys ja
mahdollistetaan avoin vuoropuhelu kaavaratkaisuista ja sen perusteluista.
Suunnitteluratkaisujen perusteluilla varmistetaan, että MRL:n 1 § ja 62 § toteutuvat.
Suunnitteluratkaisujen perusteluteksti ei ole oikeusvaikutteinen, mutta mikäli perusteluja
ei ole avattu riittävästi, maakuntakaava ei vastaa MRL:n 1 § ja 62 § vaatimuksia.

Suunnitteluratkaisun perustelutekstiä ei ole perusteltua supistaa lausunnossa
ehdotetulla tavalla, koska tavoitteet tulevat EU:lta, mikä on olennainen
kaavamääräyksen perustelu, ja vesienhoitosuunnitelmat koskevat myös maankäytön
suunnittelua (tarkemmat perustelut kohdassa 1.), ja vesienhoitosuunnitelmissa on
nostettu erityisesti esille kyseessä olevat järvet. Lisäksi tavoitteita ei ole myöskään vielä
saavutettu, mikä on myös tärkeä perustelu kaavamääräykselle.

Ohjausvaikutukset ja toteutus -teksti:

Valtion ja kuntien viranomaisten on otettava soveltuvilta osin huomioon valtioneuvoston
hyväksymät vesienhoitosuunnitelmat. Tämä merkitsee viranomaisten yleistä
velvollisuutta toimia toimivaltansa puitteissa vesienhoitosuunnitelman tavoitteiden
saavuttamiseksi. Vesienhoitosuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet eivät suunnitelman
perusteella tule toiminnanharjoittajaa sitovaksi. Lupaa edellyttävää yksittäistä hanketta
koskevat velvoittavat toimet määritellään lupamenettelyissä, jotka perustuvat
aineelliseen lainsäädäntöön, kuten vesilakiin (587/2011), ympäristönsuojelulakiin
(527/2014), maankäyttö- ja rakennuslakiin (132/1999) sekä luonnonsuojelulakiin
(1096/1996). Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004)
luvussa 4 säädetään ympäristötavoitteista, jotka tulee ottaa huomioon eri lakien
mukaisessa päätöksenteossa. Lupamenettelyissä tulee ottaa tarpeellisilta osin
huomioon, mitä vesienhoitosuunnitelmassa esitetään toiminnan vaikutusalueen vesien
tilaan ja käyttöön liittyvistä seikoista.

w-merkinnällä osoitetaan myös valtioneuvoston päätöksen mukaiset ”erityistä suojelua
vaativat vesistöt “, joten suojelu-sanan poistaminen Ohjausvaikutukset ja toteutus
–osiosta ei ole perusteltua.

5. Kaavamerkintä vyt sini-viheryhteystarve
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Maankäyttö ja rakennuslain (132/1999) 5 § määrittelee alueidenkäytön suunnittelun
tavoitteet, joiden mukaan mm. luonnon monimuotoisuuden ja muiden luonnonarvojen
säilymistä on edistettävä. MRL (132/1999) 28 § maakuntakaavan sisältövaatimusten
mukaisesti kaavaa laadittaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota muun muassa
maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön vaalimiseen sekä virkistykseen
soveltuvien alueiden riittävyyteen (kohdat 6 ja 7). Valtakunnalliset
alueidenkäyttötavoitteet (VAT) edellyttävät luonnonperinnön arvojen turvaamista.
Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja ekologisten yhteyksien
säilymistä tulee edistää. Lisäksi on huolehdittava virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden
riittävyydestä sekä viheralueverkoston jatkuvuudesta.

Lisäksi luonnon monimuotoisuuden edistämistä koskevat kansainväliset velvoitteet.
Ekologisten yhteyksien merkitys on tärkeää ilmastonmuutokseen sopeutumisen
kannalta, koska ne mahdollistavat lajiston siirtymisen uusille elinalueille ilmaston
lämpenemisen myötä. Lisäksi on huolehdittava virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden
riittävyydestä sekä viheralueverkoston jatkuvuudesta. Perusteina ovat lisäksi sekä
kansainväliset (esim. Agenda2030) että kansalliset (esim. Kansallinen
biodiversiteettistrategia) tavoitteet pysäyttää luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen.

Sini-viheryhteystarve (vyt) -merkinnällä turvataan ylimaakunnalliset yhteydet ja
yhdistetään laadullisesti edustavat luonnon ydinalueet. Sini-viheryhteystarve -
merkintöjen sijoittuminen maakuntakaavaehdotuksessa perustuu Kymenlaakson
siniviherrakenne ja ekosysteemipalvelut – maakuntakaavan taustaselvitykseen ja siinä
saatuihin tuloksiin sekä Sini-viherrakenne maakuntakaavassa –valmisteluvaiheen
tarkasteluun. Selvityksessä kartoitettiin Kymenlaakson luonnon ydinalueet,
ekosysteemipalvelujen alueet sekä niitä yhdistävät ekologiset sini-viheryhteydet.
Luonnon ydinalueita tarkasteltiin rakenteellisesti SYKEn tuottaman CORINE-
paikkatietoaineiston (rakennetut alueet, maatalousalueet, metsät, avoimet kankaat ja
kalliomaat, kosteikot, avoimet suot ja vesialueet) perusteella. Laadullisessa luonnon
ydinalueiden tarkastelussa ydinalueet arvotettiin metsien osalta puuston keski-iän,
kokonaistilavuuden, lehtipuiden tilavuuden ja osuuden perusteella ja soiden osalta
ojitustilanteen sekä turvetuotannon perusteella. Muita laadullisessa tarkastelussa
huomioituja arvottamiskriteerejä olivat harjut, reunamuodostumat ja pohjavesialueet,
luonnonsuojelualueet, Natura 2000 -alueet, soidensuojelun täydennysohjelman
ehdotusaineistot, luonnonsuojeluohjelma-alueet, huomionarvoiset lajihavainnot,
maakunnallisesti ja valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet, valtakunnallisesti ja
kansainvälisesti tärkeät lintualueet, vedenalaisen luonnon monimuotoisuuden
inventointitulokset, pintavesien ekologinen tila, merenpohjan eliöstön
esiintymistodennäköisyysmallit, kalojen lisääntymisaluemallit, HELCOM HUB-
biotooppiluokiteltu merialueiden inventointidata, riutat, suistot, laguunit, hiekkasärkät,
vedenalaiset harjut, petolintujen rengastusaineisto ja sääksen pesäpaikat, paikallisesti,
maakunnallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti arvokkaat geologiset
muodostumat ja geologiset pienkohteet sekä työpajojen tulokset ja maakunnan liiton
aineistot luonnon monimuotoisuuden arvokkaista kohteista ja alueista. Luonnon
ydinalueiden välisten ekologisten viheryhteyksien tunnistamisessa käytetyn
kustannusreititysanalyysin periaatteena oli se, että mitä luonnonmukaisempi tai
luonnontilaisempi maanpeite on ydinalueiden välillä, sitä suotuisampi alue on eliöstön
liikkumisen kannalta. Lisäksi arvotettiin erilaisten rakennettujen ympäristön elementtien
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estevaikutusten suuruutta eliöstön liikkumiselle: esimerkiksi moottoriteiden estevaikutus
on hyvin korkea, mutta metsäautoteillä käytännön vaikutusta ei ole.

Sini-viheryhteystarvemerkinnällä turvataan liikkumisedellytykset ihmisille virkistysreittejä
pitkin ja eliölajeille sekä lajiryhmille luonnon ydinalueiden välillä. Maakuntakaavan
ratkaisun periaatetta ei saa vaarantaa (MRL 32 §). Tavoitteena on olemassa olevien
yhteyksien säilyttäminen ja kehittäminen. Merkintä ei ole aluevaraus, vaan se on
luonteeltaan kehittämisperiaatteellinen, ja sen lopullinen sijainti sekä leveys
tarkennetaan yksityiskohtaisemman suunnittelun tasoilla. Toteutus ja mittakaava
poikkeavat toisistaan taajama-alueilla ja niiden ulkopuolella sekä vesistöalueilla johtuen
näiden keskinäisistä olosuhde-eroavaisuuksista. Yhteystarve on kuitenkin tärkeää
turvata riittävän leveänä, jotta se voi palvella sekä ihmisten että eliölajien liikkumista.

Sini-viheryhteystarvemerkinnällä osoitetut yhteydet ovat suurimmaksi osaksi jo
olemassa olevia yhteyksiä, joiden olemassaolo on turvattava yksityiskohtaisemmassa
suunnittelussa. Sini-viheryhteystarvemerkintä ei aiheuta rajoituksia metsänhoidolle,
vaan pikemminkin turvaa osaltaan metsätalouden toimintaedellytyksiä alueella.
Siniviheryhteyttä mahdollisesti vaarantavia hankkeita ovat esimerkiksi suuret
tiehankkeet tai yhdyskuntarakenteen merkittävä laajeneminen tai tiivistyminen
siniviheryhteystarvemerkinnän alueella. Sini-viheryhteyden mittakaava ja tarkka sijainti
tarkentuu alempien kaavatasojen suunnittelun yhteydessä.

Lähtökohtana on, että maakuntakaava ei voi syrjäyttää päätöksenteon perusteena
olevaa lainsäädäntöä. Maakuntakaava ei toisin sanoen vaikuta päätöksentekoon siltä
osin kuin tämän päätöksenteon oikeudellisista edellytyksistä on säädetty tyhjentävästi
erityislaissa (Ympäristöministeriön raportteja, 18/2009, Maakuntakaavat maa- ja
metsätalousalueilla). Maakuntakaavan merkinnöillä (esimerkiksi vyt, MU tai MY) ei ole
suoraa vaikutusta maa- ja metsätalouden harjoittamiseen tai maaseuturakentamiseen
(Ympäristöministeriön raportteja, 18/2009, Maakuntakaavat maa- ja
metsätalousalueilla).

Maakuntakaavaehdotuksen Suunnitteluratkaisujen perustelut ja kohdeluettelo -
asiakirjassa todetaan Ohjausvaikutukset ja toteutus –osiossa vyt-merkintöjen osalta
metsien käsittelyyn sovelletaan metsälakia ja että metsänhoidollisia rajoituksia ei
aiheudu. Lisäksi todetaan, että merkinnät eivät edellytä maisematyölupaa ja varauksella
ei ole MRL 30 §:n mukaisia suojelumääräyksiä eikä 33 §:n mukaista
rakentamisrajoitusta.

Maakuntakaavan vyt-merkinnät perustuvat MRL 9 §:n mukaisesti riittäviin tutkimuksiin ja
selvityksiin. Sini-viheryhteystarve vyt -merkintä ei vaikuta metsänhoitoon vaan
pikemminkin turvaa myös metsätaloutta. vyt-merkinnän poistaminen laajoilta
metsätalousalueilta, kuten Pohjoisten ja itäisten metsävyöhykkeiden sini-
viheryhteystarve ei ole perusteltua.

6. Kaavamerkintä ma/v, ma/e, ma/m kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen
kannalta valtakunnallisesti tai maakunnallisesti tärkeät tai tärkeaksi esitetty alue.

Kymenlaakson liitto yhtyy lausunnossa esitettyyn näkökohtaan kulttuuriympäristön ja
maiseman ihmistoiminnan myötä syntymisestä ja ettei maisemaa voi museoida.
Erityisesti arvokkaat maisema-alueet ovat ihmistoiminnan myötä syntyneitä
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viljelymaisemia eivätkä ne säily viljelymaisemina ilman maanviljelystä. Maakuntakaavan
ma-merkintä on osa-alueiden erityisominaisuuksia ilmaiseva merkintä.
Ympäristöministeriön maakuntakaavamerkintöjä ohjaavan oppaan mukaan merkinnällä
osoitetaan vähintään seudullisesti merkittäviä osa-alueiden erityisominaisuuksia, joiden
säilyminen halutaan turvata. Alueella ei ole voimassa MRL 33 § mukainen
rakentamisrajoitus.

Ympäristöministeriön ohjeistuksen mukaisesti maakuntakaavassa osoitetaan
valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet sekä valtakunnallisesti merkittäväksi
alueeksi ehdotetut alueet. Alueet esitetään samalla kaavamerkinnällä, mutta alueiden
erilainen status erotetaan indeksillä. Eri indekseillä osoitettujen alueiden kaavallinen
ohjausvaikutus on samanlainen. Valtioneuvoston päätös tullessaan vahvistaa
valtakunnallisesti merkittävien maisema-alueiden rajaukset huolimatta siitä, miten ne on
merkitty maakuntakaavaan. Kaikki ma/e-alueet on inventoinnissa todettu
valtakunnallisia arvoja omaaviksi. Mikäli näiden valtakunnallisesti arvokkaiksi
ehdotettujen alueiden määrä, koko tai status muuttuu valtioneuvoston käsittelyssä,
voidaan kuitenkin todeta, että alueiden maisemalliset arvot ovat olemassa ja nämä
alueet ovat kuitenkin vähintään maakunnallisesti merkittäviä.

Lähtökohtana on, että maakuntakaava ei voi syrjäyttää päätöksenteon perusteena
olevaa lainsäädäntöä. Maakuntakaava ei toisin sanoen vaikuta päätöksentekoon siltä
osin kuin tämän päätöksenteon oikeudellisista edellytyksistä on säädetty tyhjentävästi
erityislaissa (Ympäristöministeriön raportteja, 18/2009, Maakuntakaavat maa- ja
metsätalousalueilla). Kyseessä olevan kaavamääräyksen ohjausvaikutuksissa on
yksiselitteisesti tuotu esille, että maa- ja metsätaloutta toteutetaan erityislainsäädännön
kautta, eikä määräys vaikuta suoraan esim. maa- tai metsätalouden toimenpiteisiin.
Kaavamääräykset voivat olla yksityiskohtaisempaa kaavoitusta tai viranomaisten muuta
toteuttavaa suunnittelua koskevia suunnittelumääräyksiä taikka suoraan maankäyttöä
koskevia rakentamis- tai suojelumääräyksiä (Maakuntakaavan sisältö ja esitystapa
opas, ympäristöministeriö, 2002). Minkään maakuntakaavamerkinnän
kaavamääräyksessä ei ole lueteltu, mitä lakeja ko. merkinnän alueella tulee noudattaa.
Erillislainsäädännön soveltaminen kuuluu siksi perustellusti kohtaan, jossa kuvataan
merkinnän ohjausvaikutukset ja toteutus. Ohjausvaikutukset ja toteutusosiossa
määriteltyjä asioita ei ole tarkoituksenmukaista lisätä suunnittelumääräykseen. Tämän
ja ympäristöministeriön ohjeistuksen perusteella erillislainsäädännön noudattamista ei
ole tarpeen kuvata suunnittelumääräyksessä.

7. Kaavamerkintä MY, Maa-ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä
ympäristöarvoja

8. Kaavamerkintä MU, Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on ulkoilun
ohjaamistarvetta

9. Kaavamerkintä ge, arvokas harjualue tai muu geologinen muodostuma

Lähtökohtana on, että maakuntakaava ei voi syrjäyttää päätöksenteon perusteena
olevaa lainsäädäntöä. Maakuntakaava ei toisin sanoen vaikuta päätöksentekoon siltä
osin kuin tämän päätöksenteon oikeudellisista edellytyksistä on säädetty tyhjentävästi
erityislaissa (Ympäristöministeriön raportteja, 18/2009, Maakuntakaavat maa- ja
metsätalousalueilla). Maakuntakaavan merkinnöillä (esimerkiksi MU tai MY) ei ole
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suoraa vaikutusta maa- ja metsätalouden harjoittamiseen tai maaseuturakentamiseen
(Ympäristöministeriön raportteja, 18/2009, Maakuntakaavat maa- ja
metsätalousalueilla).

Maakuntakaavaehdotuksen Suunnitteluratkaisujen perustelut ja kohdeluettelo -
asiakirjassa todetaan Ohjausvaikutukset ja toteutus -kohdassa, että MY-, MU- ja vyt -
merkintöjen osalta metsien käsittelyyn sovelletaan metsälakia ja että metsänhoidollisia
rajoituksia ei aiheudu. Lisäksi todetaan, että merkinnät eivät edellytä maisematyölupaa
ja varauksella ei ole MRL 30 §:n mukaisia suojelumääräyksiä eikä 33 §:n mukaista
rakentamisrajoitusta.

Kaavamääräykset voivat olla yksityiskohtaisempaa kaavoitusta tai viranomaisten muuta
toteuttavaa suunnittelua koskevia suunnittelumääräyksiä taikka suoraan maankäyttöä
koskevia rakentamis- tai suojelumääräyksiä (Maakuntakaavan sisältö ja esitystapa -
opas, ympäristöministeriö, 2002). Minkään maakuntakaavaluonnoksen merkinnän
kaavamääräyksessä ei ole lueteltu, mitä lakeja ko. merkinnän alueella tulee noudattaa.

Metsälain soveltaminen metsänhoidossa MY-, MU- ja vyt-merkintöjen alueella kuuluukin
luontevasti kohtaan, jossa kuvataan merkinnän ohjausvaikutukset ja toteutus.
Suunnittelumääräykseen ei ole perusteltua lisätä mainintaa metsälain noudattamisesta
tai luetella muitakaan lakeja, joita ko. alueella on noudatettava.

Jokamiehenoikeudet:

Jokamiehenoikeuksien taustalla on laaja lainsäädäntö, ja keskeisimmät
jokamiehenoikeuden käytön periaatteet tulevat perustuslaista. Maakuntakaavan MU-
merkinnän tavoitteena on ohjata yksityiskohtaisempaa suunnittelua ottamaan huomioon
lisääntyvä metsien jokamiehenoikeuteen perustuva virkistyskäyttö alueilla, jotka
sijaitsevat virkistyksen ja luontomatkailun kannalta vetovoimaisilla alueilla. Merkinnällä
osoitetaan saariston ja järvialueen veneretkeilyyn liittyvät ulkoilukohteet sekä retkeilyn
kannalta tärkeät alueet ylimaakunnallisen reittien varrella. Merkintää käytetään myös
alueilla, jotka sijaitsevat suurten ihmismäärien kannalta saavutettavuudeltaan hyvillä
alueilla, esimerkiksi taajamien läheisyydessä, kansallispuistojen laidalla ja Verlan
maailmanperintökohteen ympäristössä. Ei ole perusteltua poistaa kaavamerkinnän
informatiivisista perusteluista viittauksia voimassaolevaan lainsäädäntöön, jolla on
merkitystä kaavaa laadittaessa.

MU-merkinnän Ohjausvaikutukset ja toteutus -osiossa todetaan, että: "MU-
aluevarauksen pääasiallinen maankäyttö on maa- ja metsätalous.
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on mahdollistettava maa- ja
metsalouselinkeinon monipuolinen kehittäminen ja samalla on huomioitava ulkoilun
ohjaustarpeet. Metsänkäsittelyyn sovelletaan metsälakia. Merkintä ei edellytä
maisematyölupaa ja varauksella ei ole MRL 30 §:n mukaisia suojelumääräyksiä eikä 33
§:n mukaista rakentamisrajoitusta. Maakuntakaavan ohjausvaikutus kaavassa esitetyillä
maa- ja metsätalousalueilla kohdistuu ennen muuta siihen, että maa- ja metsätalouden
toimintaedellytyksiä ei heikennetä muilla, näitä alueita pirstovalla maankäytöllä.
Varauksissa ei ole kyse maa- ja metsätalouden harjoittamiseen kohdistuvista rjoituksista
vaan sen kanssa ristiriitaisen maankäytön rajoittamisesta. Varaus toteutuu, kun aluetta
koskevissa suunnitelmissa otetaan huomioon ulkoilun ohjauksen tarpeita
yksityiskohtaisen suunnittelun yhteydessä. Ulkoilureittien perustaminen edellyttää
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maanomistajan kanssa sopimuksia, joissa määritellään alueidenkäyttö sekä
korvausmenettelyt." Tekstiin ei ole perusteltua lisätä mainintaa tarkempien selvitysten
tekemistä, koska merkinnän Ohjausvaikutukset ja toteutus –osiossa on yksiselitteisesti
todettu, että alueen pääasiallinen käyttö on maa- ja metsätalous, ja että ulkoilureittien
toteuttaminen edellyttää sopimuksia maanomistajan kanssa.

10. Kaavamerkintä V, virkistysalue

Merkitään tiedoksi.

Esitys Hallitus:
Lisätään vesien ekologista tilaa koskevan kaavamerkinnän Ohjausvaikutukset ja
toteutus -tekstiin, että valtion ja kuntien viranomaisten sekä muiden viranomaistehtäviä
hoitavien muiden elinten on otettava vesienhoitosuunnitelmat ja pohjavesialueiden
suojelusuunnitelmat soveltuvin osin huomioon toiminnassaan.

Muilta osin ei muutoksia kaavaan.

6 Lausunto STTK:n Kaakkois-Suomen aluetoimikunta KL/721/1004000E/20
19

Matkailu ja virkistys sekä luontoalueet

Pidämme tärkeänä, että meidän alueen matkailuvaltteja kehitetään edelleen. Repovesi
on yksi tärkeimmistä luonto- ja virkistysalueista maakunnassamme. Tämän alueen
kestävä käyttö on avainasemassa tulevaisuudessa. Luonnon monimuotoisuutta
kansallispuistossa on vaalittava. Verlan ainutlaatuinen ympäristö
maailmanperintökohteineen on yksi tärkeimmistä maakunnan matkailukohteista. Tämä
on tärkeää säilyttää ja ylläpitää.

Etelä-Kymenlaaksossa tärkeinä pidämme kaupunkipuistojen kehitystä. Sapokka on
hyvä esimerkki tästä. Se houkuttelee myös matkailijoita kaupunkiin.

Kotkan ja Haminan saaristo on myös tärkeä veneily- ja virkistysalue ja mielestämme on
tärkeää pitää useimmat alueen saarista tässä käytössä.

Liikenne

Suunniteltu rautatieverkosto on mielestämme pikaisesti toteutettava. Rantarata sekä
Kouvola-Porvoo radat olisivat alueelle erittäin tärkeitä avaten mm. työmatkailua
maakunnasta pääkaupunkiseudulle entistä nopeammaksi, puhumattakaan lentoaseman
saavutettavuudesta. Toivomme myös edelleen VT15 suunnitelmien toteutumista
nopeasti.

Pohjavesialueet

Pohjavesialueita on suojeltava. Lähialueiden suunnittelussa ja kehittämisessä on
ehdottomasti otettava huomioon, että liikutaan pohjavesialueella.

Vastine:
Merkitään tiedoksi.
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Esitys Hallitus:
Merkitään tiedoksi.

6 Lausunto UPM Metsä KL/720/1004000E/20
19

vyt-alueet (SINI-VIHERVHTEVSTARVE)  Kaavaehdotuksessa on edelleen esitetty
laajoja sini-viheryhteystarvereittejä. Osa merkinnöistä ulottuu hyvin laaja-alaisesti
tavallisiin metsätalouskäytössä oleviin alueisiin. Sini-viheryhteystarvemerklntä laajalla
metsätalouskäytössä olevalla alueella on tarpeeton ja tällaisilta alueilta merkinnän
poistamista tulisi harkita. Metsätalouden harjoittamisen ei katsota aiheuttavan sellaista
maiseman tai alueen rakenteen muutosta, että viheryhteystarve tulisi omalla merkinnällä
varmistaa. Vyt-aluemerkintä on vaikuttavuudeltaan yleispiirteinen ja sen tulkitseminen
jää vaikeaksi. Merkintä ei anna yksiselitteistä ohjausta esim. alempiasteiseen
kaavoitukseen nähden tai sen tarkoitukseen maakuntakaavan tasollakaan. Tämä voi
johtaa toisistaan poikkeaviin tulkintoihin ja johtaa alempiasteisessa kaavoituksessa
maanomistajia eriarvoiseen asemaan esim. alueen leveyden tai vaikutuspiirin
tarkastelussa.

MU-alueet (MAA-JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA ON ULKOILUN
OHJAAMISTARVETTA)  Toistamme alkasemmasta lausunnostamme seuraavan:
Merkinnän ohjausvaikutusten ja toteutuksen kuvauksesta tulisi nostaa jo suoraan
suunnittelumääräykseen merkinnän vaikutus metsätalouden harjoittamiseen:
Metsäkäslttelyyn sovelletaan metsälakia. Merkinta ei edellytä maisematyölupaa ja
varauksella ei ole MRL 30 §:n mukaisia suojelumääräyksiä eikä 33 §:n mukaista
rakentamisrajoitusta.

Mu-alueiden merkitsemisessä tulisi välttää laajoja aluerajauksia.
Suunnittelumääräyksessä olisi syytä  painottaa, että alueen päämaankäyttömuoto on
metsätalous ja ulkoilutarpeet ohjataan  päämaankäyttömuodon ehdoilla.
Ohjausvalkutuksiin toivottaisi myös edelleen mainintaa, että merkintä ei  estä
tarkemmassa suunnittelussa myös muiden maankäyttömuotojen esim. rakentamisen
suunnittelua. 

Lisäksi MU-aluemerkinnän ohjausvaikutuksissa mainitaan, että lisääntyvä
jokamlehenolkeudella tapahtuva ulkoilu on perusteena lisääntyvään alemman
kaavoituksen ohjaamiseen MU-aluelksi. Jokamiehenoikeudella tapahtuva ulkoilu ei ole
Itsessään peruste ohjata kaavoitusta, ja MU-alueiden lisääminen jokamiehen oikeudella
tapahtuvaa ulkoilua perusteena käyttäen on kyseenalaista.

MY-alueet (MAA-JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA ON ERITYISIÄ
YMPÄRISTÖARVOJA)

Toistamme aikasemmasta lausunnostamme seuraavan:  Merkinnän ohjausvaikutusten
ja toteutuksen kuvauksesta tulisi nostaa jo suoraan suunnittelumääräykseen merkinnän
vaikutus metsätalouden harjoittamiseen:  Metsäkäsittelyyn sovelletaan metsälakla.
Metsänhoidolllsla rajoituksia ei aiheudu. Merkintä ei edellytä maisematyölupaa ja
varauksella ei ole MRL 30 §:n mukaisia suojelumääräyksiä eikä 33 §:n mukaista
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rakentamisrajoltusta.

Lisäksi merkinnän ohjausvaikutuksista maininta "Metsänhoidollisia rajoituksia ei
aiheudu." tulee muuttaa muotoon: Merkinnästä ei aiheudu rajoituksia metsätalouden
harjoittamiseen.

Ohjausvalkutuksiln toivottaisi myös mainintaa, että merkintä ei estä tarkemmassa
suunnittelussa myös muiden maankäyttömuotojen esim. rakentamisen suunnittelua.

MA-alueet (KULTTUURIYMPÄRISTÖN TAI MAISEMAN VAALIMISEN KANNALTA
TÄRKEÄ ALUE):

Kuten luonnosvaiheessa lausuttiin, merkinnän suunnittelumääräykseen tulisi selvyyden
vuoksi nostaa ohjausvaikutusten ja toteutuksen kuvauksesta maininta:
Kaavamerkinnästä ei aiheudu omistajaa sitovia maankäytön rajoituksia.

S (suojelualueet)

Soiden suojelun täydennysohjelma perustuu edelleen vapaaehtoisuuteen. Soiden
suojelun täydennysohjelman mukaisia alueita ei voida merkitä maakuntakaavaan S -
merkinnällä jos alueen toteutuksesta tai toteutuskeinoista ei ole sovittu maanomistajan
kanssa. Soiden suojelun täydennysohjelman kohteet tulee poistaa maakuntakaavasta.

EO-alueet (MAA-AINESTEN OTTOALUE)

Haluamme edelleen uudistaa luonnosvaiheessa antamamme kommentit ED-alueisiin
liittyen. Luonnosvaiheessa lausuimme seuraavaa:

Kaava luonnoksesta on jätetty sora- ja kallioainespaikkojen ottotoimintaan osoitetut,
myös nykyisessäkin kaavassa olemassa olevat, EO-alueet kokonaan pois
rakennuskivilouhimojen tarpeisiin osoitettavia kallioalueita lukuun ottamatta. Tämä on
ehdottomasti riittämätön suunnitteluperiaate. Koko maakunnan mittakaavassa
ylivoimaisesti suurin merkitys niin rakentamiselle, rakennusmateriaaliteollisuudelle kun
infrarakentamlsessakin on soran ja hiekan ottoalueilla ja murskekäyttöä varten avatuilla
kallioaineksen ottoalueilla. Niin ympäristön kuin taloudenkin kannalta on oleellista, että
noita em. kivialnesalueita osoitetaan ja varataan käyttöön riittävän läheltä
käyttökohteita, mm. Kouvolan ja Kotkan taajamat sekä päätieverkon läheisyydestä,
myös jatkossa.

Lisäksi turvetuotantoalueiden aluevarauksiin haluamme kohdekohtaisesti lausua
seuraavaa: 

1. Haukkasuo, Kouvola Utti 

Alkuperäinen luonnosvaiheen EOt-aluevarauksen rajaus tulee säilyttää. Ehdotukseen
rajausta on supistettu Haukkasuon keskiosista tarpeettomasti. Toistaiseksi alueen
turvetuotanto on keskeneräisessä tilassa suurelta osin myös Haukkasuon keskiosissa ja
turpeennoston jatkaminen myös monilla keskiosan lohkoilla on tarpeen siten, että alueet
saadaan ennallistamiskelpoiseen kuntoon. Nykyisellään Haukkasuon keskiosissa
turvepaksuus on jätetty niin suureksi, että se haittaa jälkikäyttöä, esimerkiksi alueen
metsittämispyrkimyksiä. 

2. Heinä-Vaajersuo Miehikkälä 
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Heinä-Vaajersuon turvetuotantoon soveltuvaksi todetun EOt-alueen rajausta on
supistettu luonnosvaiheen rajauksesta siten, että nyt ehdotusvaiheessa rajaus painottuu
pelkästään eteläiseen Heinäsuon puoleiseen osaan. Aluerajauksen supistamista ei voi
pitää perusteltuna ja rajaus tulee palauttaa luonnosvaiheessa esitettyyn alkuperäiseen
laajuuteensa. Rajauksen supistaminen ei kohtele maanomistajia yhdenvertaisesti, vaan
kohdistuu yksinomaan pohjoisosaan, jonka maanomlstajana on UPM-Kymmene Oyj. 

ge-alueet (ARVOKAS HARJUALUE TAI MUU GEOLOGINEN MUODOSTUMA)

Haluamme edelleen uudistaa luonnosvaiheessa antamamme kommentit EO-alueislin
liittyen. Luonnosvaiheessa lausuimme seuraavaa:

Arvokkaiksi katsottuja geologisia esiintymiä kuten harjualueita ja kallioalueita (ge) ei
pelkästään säilytetä sellaisenaan vaan niiden määrää ollaan lisäämässä. Ge-alueiden
lisäämiseen ja EO-aluemerkinnän käytön rajaamiseen vain rakennusklvikäyttöön tulisi
esittää llsäperusteluita. Ge-alueiden kasvattamiseen ei ole esitetty mitään kriittistä
tarveharkintaa siihen kuinka laajalti alueita on varattu pinta-alallisesti koko maakunnan
esiintymistä ja toisaalta suhteessa ko. esiintymien maakunnalliseen ja valtakunnalliseen
erityislaatuisuuteen ja suhteessa maa-ainesten ottokäytössä oleviin alueisiin. Ge-
alueiden laajentaminen voi olla ristiriidassa riittävien maa-ainesten ottoaluelden
turvaamiselle. Maakuntakaavan tulee tavoitteidensa mukaan luoda edellytykset elin- ja
toimintaympäristölle, myös siis rakentamiselle ja riittävien rakennusmateriaalien
saatavuudelle siten, että se on myös taloudellisesti järkevää

Hyvää merkinnän suunnittelumääräysesityksessä on toteamus, että
"yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee arvioida ja sovittaa yhteen
käyttötarkoituksen mukainen maankäyttö ja geologiset arvot". Suunnittelumääräyksestä
tulisi käydä ilmi, että merkintä ei estä maa-ainestenottoa vaan maaaineslupien
myöntäminen ge-alueille on myös mahdollista yksityiskohtaisella suunnittelulla.

Vastine:
vyt-yhteystarvemerkintä

UPM:n lausunnon otsikossa puhutaan virheellisesti vyt-alueista. Kyseessä ei ole
aluevaraus, vaan yhteystarvemerkintä, joka on kehittämisperiaatteellinen.

Maankäyttö ja rakennuslain (MRL) 5 § määrittelee alueidenkäytön suunnittelun
tavoitteet, joiden mukaan mm. luonnon monimuotoisuuden ja muiden luonnonarvojen
säilymistä on edistettävä. MRL 28 § maakuntakaavan sisältövaatimusten mukaisesti
kaavaa laadittaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota muun muassa maiseman,
luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön vaalimiseen sekä virkistykseen soveltuvien alueiden
riittävyyteen (kohdat 6 ja 7). Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) edellyttävät
luonnonperinnön arvojen turvaamista. Luonnon monimuotoisuuden kannalta
arvokkaiden alueiden ja ekologisten yhteyksien säilymistä tulee edistää. Lisäksi on
huolehdittava virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyydestä sekä
viheralueverkoston jatkuvuudesta. Lisäksi luonnon monimuotoisuuden edistämistä
koskevat kansainväliset velvoitteet. Ekologisten yhteyksien merkitys on tärkeää
ilmastonmuutokseen sopeutumisen kannalta, koska ne mahdollistavat lajiston
siirtymisen uusille elinalueille ilmaston lämpenemisen myötä. Lisäksi on huolehdittava
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virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyydestä sekä viheralueverkoston
jatkuvuudesta. Perusteina ovat lisäksi sekä kansainväliset (esim. Agenda2030) että
kansalliset (esim. Kansallinen biodiversiteettistrategia) tavoitteet pysäyttää luonnon
monimuotoisuuden köyhtyminen.

Sini-viheryhteystarve (vyt) -merkinnällä turvataan ylimaakunnalliset yhteydet ja
yhdistetään laadullisesti edustavat luonnon ydinalueet. Sini-viheryhteystarve -
merkintöjen sijoittuminen maakuntakaavaehdotuksessa perustuu Kymenlaakson
siniviherrakenne ja ekosysteemipalvelut – maakuntakaavan taustaselvitykseen ja siinä
saatuihin tuloksiin sekä Sini-viherrakenne maakuntakaavassa –valmisteluvaiheen
tarkasteluun. Selvityksessä kartoitettiin Kymenlaakson luonnon ydinalueet,
ekosysteemipalvelujen alueet sekä niitä yhdistävät ekologiset sini-viheryhteydet.
Luonnon ydinalueita tarkasteltiin rakenteellisesti SYKE:n tuottaman CORINE-
paikkatietoaineiston (rakennetut alueet, maatalousalueet, metsät, avoimet kankaat ja
kalliomaat, kosteikot, avoimet suot ja vesialueet) perusteella. Laadullisessa luonnon
ydinalueiden tarkastelussa ydinalueet arvotettiin metsien osalta puuston keski-iän,
kokonaistilavuuden, lehtipuiden tilavuuden ja osuuden perusteella ja soiden osalta
ojitustilanteen sekä turvetuotannon perusteella. Muita laadullisessa tarkastelussa
huomioituja arvottamiskriteerejä olivat harjut, reunamuodostumat ja pohjavesialueet,
luonnonsuojelualueet, Natura 2000 -alueet, soidensuojelun täydennysohjelman
ehdotusaineistot, luonnonsuojeluohjelma-alueet, huomionarvoiset lajihavainnot,
maakunnallisesti ja valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet, valtakunnallisesti ja
kansainvälisesti tärkeät lintualueet, vedenalaisen luonnon monimuotoisuuden
inventointitulokset, pintavesien ekologinen tila, merenpohjan eliöstön
esiintymistodennäköisyysmallit, kalojen lisääntymisaluemallit, HELCOM HUB
biotooppiluokiteltu merialueiden inventointidata, riutat, suistot, laguunit, hiekkasärkät,
vedenalaiset harjut, petolintujen rengastusaineisto ja sääksen pesäpaikat, paikallisesti,
maakunnallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti arvokkaat geologiset
muodostumat ja geologiset pienkohteet sekä työpajojen tulokset ja maakunnan liiton
aineistot luonnon monimuotoisuuden arvokkaista kohteista ja alueista. Luonnon
ydinalueiden välisten ekologisten viheryhteyksien tunnistamisessa käytetyn
kustannusreititysanalyysin periaatteena oli se, että mitä luonnonmukaisempi tai
luonnontilaisempi maanpeite on ydinalueiden välillä, sitä suotuisampi alue on eliöstön
liikkumisen kannalta. Lisäksi arvotettiin erilaisten rakennettujen ympäristön elementtien
estevaikutusten suuruutta eliöstön liikkumiselle: esimerkiksi moottoriteiden estevaikutus
on hyvin korkea, mutta metsäautoteillä käytännön vaikutusta ei ole.

Sini-viheryhteystarvemerkinnällä turvataan liikkumisedellytykset ihmisille virkistysreittejä
pitkin ja eliölajeille sekä lajiryhmille luonnon ydinalueiden välillä. Maakuntakaavan
ratkaisun periaatetta ei saa vaarantaa (MRL 32 §). Tavoitteena on olemassa olevien
yhteyksien säilyttäminen ja kehittäminen. Merkintä on luonteeltaan
kehittämisperiaatteellinen, ja sen lopullinen sijainti sekä leveys tarkennetaan
yksityiskohtaisemman suunnittelun tasoilla. Toteutus ja mittakaava poikkeavat toisistaan
taajama-alueilla ja niiden ulkopuolella sekä vesistöalueilla johtuen näiden keskinäisistä
olosuhde-eroavaisuuksista. Yhteystarve on kuitenkin tärkeää turvata riittävän leveänä,
jotta se voi palvella sekä ihmisten että eliölajien liikkumista.

Sini-viheryhteystarvemerkinnällä osoitetut yhteydet ovat suurimmaksi osaksi jo
olemassa olevia yhteyksiä, joiden olemassaolo on turvattava yksityiskohtaisemmassa
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suunnittelussa. Sini-viheryhteystarvemerkintä ei aiheuta rajoituksia metsänhoidolle,
vaan pikemminkin turvaa osaltaan metsätalouden toimintaedellytyksiä alueella.
Siniviheryhteyttä mahdollisesti vaarantavia hankkeita ovat esimerkiksi suuret
tiehankkeet tai yhdyskuntarakenteen merkittävä laajeneminen tai tiivistyminen
siniviheryhteystarvemerkinnän alueella. Sini-viheryhteyden mittakaava ja tarkka sijainti
tarkentuu alempien kaavatasojen suunnittelun yhteydessä.

Lähtökohtana on, että maakuntakaava ei voi syrjäyttää päätöksenteon perusteena
olevaa lainsäädäntöä. Maakuntakaava ei toisin sanoen vaikuta päätöksentekoon siltä
osin kuin tämän päätöksenteon oikeudellisista edellytyksistä on säädetty tyhjentävästi
erityislaissa (Ympäristöministeriön raportteja, 18/2009, Maakuntakaavat maa- ja
metsätalousalueilla). Maakuntakaavan merkinnöillä (esimerkiksi vyt, MU tai MY) ei ole
suoraa vaikutusta maa- ja metsätalouden harjoittamiseen tai maaseuturakentamiseen
(Ympäristöministeriön raportteja, 18/2009, Maakuntakaavat maa- ja
metsätalousalueilla).

Maakuntakaavaehdotuksen Suunnitteluratkaisujen perustelut ja kohdeluettelo -
asiakirjassa todetaan Ohjausvaikutukset ja toteutus –osiossa vyt-merkintöjen osalta
metsien käsittelyyn sovelletaan metsälakia ja että metsänhoidollisia rajoituksia ei
aiheudu. Lisäksi todetaan, että merkinnät eivät edellytä maisematyölupaa ja varauksella
ei ole MRL 30 §:n mukaisia suojelumääräyksiä eikä 33 §:n mukaista
rakentamisrajoitusta.

ini-viheryhteystarve vyt -merkintä ei siis vaikuta metsänhoitoon vaan pikemminkin turvaa
myös metsätaloutta. Vyt-merkinnän poistaminen metsätalousalueilta ei ole perusteltua.

MU- ja MY-alueet

Lähtökohtana on, että maakuntakaava ei voi syrjäyttää päätöksenteon perusteena
olevaa lainsäädäntöä. Maakuntakaava ei toisin sanoen vaikuta päätöksentekoon siltä
osin kuin tämän päätöksenteon oikeudellisista edellytyksistä on säädetty tyhjentävästi
erityislaissa (Ympäristöministeriön raportteja, 18/2009, Maakuntakaavat maa- ja
metsätalousalueilla). Maakuntakaavan merkinnöillä (esimerkiksi MU tai MY) ei ole
suoraa vaikutusta maa- ja metsätalouden harjoittamiseen tai maaseuturakentamiseen
(Ympäristöministeriön raportteja, 18/2009, Maakuntakaavat maa- ja
metsätalousalueilla).

Maakuntakaavaehdotuksen Suunnitteluratkaisujen perustelut ja kohdeluettelo -
asiakirjassa todetaan Ohjausvaikutukset ja toteutus -kohdassa, että MY-, MU- ja vyt -
merkintöjen osalta metsien käsittelyyn sovelletaan metsälakia ja että metsänhoidollisia
rajoituksia ei aiheudu. Lisäksi todetaan, että merkinnät eivät edellytä maisematyölupaa
ja varauksella ei ole MRL 30 §:n mukaisia suojelumääräyksiä eikä 33 §:n mukaista
rakentamisrajoitusta.

Kaavamääräykset voivat olla yksityiskohtaisempaa kaavoitusta tai viranomaisten muuta
toteuttavaa suunnittelua koskevia suunnittelumääräyksiä taikka suoraan maankäyttöä
koskevia rakentamis- tai suojelumääräyksiä (Maakuntakaavan sisältö ja esitystapa -
opas, ympäristöministeriö, 2002). Minkään maakuntakaavaluonnoksen merkinnän
kaavamääräyksessä ei ole lueteltu, mitä lakeja ko. merkinnän alueella tulee noudattaa.

Metsälain soveltaminen metsänhoidossa MY-, MU- ja vyt-merkintöjen alueella kuuluukin
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luontevasti kohtaan, jossa kuvataan merkinnän ohjausvaikutukset ja toteutus.
Suunnittelumääräykseen ei ole perusteltua lisätä mainintaa metsälain noudattamisesta
tai luetella muitakaan lakeja, joita ko. alueella on noudatettava.

Jokamiehenoikeudet:

Jokamiehenoikeuksien taustalla on laaja lainsäädäntö, ja keskeisimmät
jokamiehenoikeuden käytön periaatteet tulevat perustuslaista. Maakuntakaavan MU-
merkinnän tavoitteena on ohjata yksityiskohtaisempaa suunnittelua ottamaan huomioon
lisääntyvä metsien jokamiehenoikeuteen perustuva virkistyskäyttö alueilla, jotka
sijaitsevat virkistyksen ja luontomatkailun kannalta vetovoimaisilla alueilla. Merkinnällä
osoitetaan saariston ja järvialueen veneretkeilyyn liittyvät ulkoilukohteet sekä retkeilyn
kannalta tärkeät alueet ylimaakunnallisen reittien varrella. Merkintää käytetään myös
alueilla, jotka sijaitsevat suurten ihmismäärien kannalta saavutettavuudeltaan hyvillä
alueilla, esimerkiksi taajamien läheisyydessä, kansallispuistojen laidalla ja Verlan
maailmanperintökohteen ympäristössä. Ei ole perusteltua poistaa kaavamerkinnän
informatiivisista perusteluista viittauksia voimassaolevaan lainsäädäntöön, jolla on
merkitystä kaavaa laadittaessa.

MU-merkinnän Ohjausvaikutukset ja toteutus -osiossa todetaan, että: "MU-
aluevarauksen pääasiallinen maankäyttö on maa- ja metsätalous.
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on mahdollistettava maa- ja
metsätalouselinkeinon monipuolinen kehittäminen ja samalla on huomioitava ulkoilun
ohjaustarpeet. Metsänkäsittelyyn sovelletaan metsälakia. Merkintä ei edellytä
maisematyölupaa ja varauksella ei ole MRL 30 §:n mukaisia suojelumääräyksiä eikä 33
§:n mukaista rakentamisrajoitusta. Maakuntakaavan ohjausvaikutus kaavassa esitetyillä
maa- ja metsätalousalueilla kohdistuu ennen muuta siihen, että maa- ja metsätalouden
toimintaedellytyksia ei heikennetä muilla, näitä alueita pirstovalla maan käytöllä.
Varauksissa ei ole kyse maa- ja metsätalouden harjoittamiseen kohdistuvista
rajoituksista vaan sen kanssa ristiriitaisen maankäytön rajoittamisesta. Varaus toteutuu,
kun aluetta koskevissa suunnitelmissa otetaan huomioon ulkoilun ohjauksen tarpeita
yksityiskohtaisen suunnittelun yhteydessä. Ulkoilureittien perustaminen edellyttää
maanomistajan kanssa sopimuksia, joissa määritellään alueidenkäyttö sekä
kosrvausmenettelyt." Tekstiin ei ole perusteltua lisätä mainintaa tarkempien selvitysten
tekemisestä, koska merkinnän Ohjausvaikutukset ja toteutus -osiossa on
yksiselitteisesti todettu, että alueen pääasiallinen käyttö on maa- ja metsätalous, ja että
ulkoilureittien toteuttaminen edellyttää sopimuksia maanomistajien kanssa.

ma-alueet

Maakuntakaavassa osoitetaan kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta
tärkeinä alueina (ma/v, ma/e, ma/m) valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet
(Valtioneuvoston periaatepäätös 5.1.1995), valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-
alueiksi ehdotetut alueet (inventointi 2014) sekä maakunnallisesti arvokkaat maisema-
alueet (inventointi 2014). Maakuntakaavan ma-merkintä on osa-alueiden
erityisominaisuuksia ilmaiseva merkintä. Alueella ei ole voimassa MRL 33 § mukainen
rakentamisrajoitus. Maisema-alueiden maankäytön suunnittelu on keskeinen väline
turvattaessa kulttuurimaisemaan ja rakennettuun kulttuuriympäristöön liittyvät arvot.
Ohjausvaikutukset ja toteutusosiossa määriteltyjen asioita ei ole tarkoituksenmukaista
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lisätä suunnittelumääräykseen.

S Suojelualueet Luontoarvot:

Maakuntakaavaa laadittaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota luonnonarvojen
vaalimiseen (MRL 28 §). Valtakunnallisiin luonnonsuojeluohjelmiin sisältyvien
suojelualueiden osoittamisen lisäksi maakuntakaavoituksen tehtävänä on myös
valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävien luonnonarvojen
vaaliminen ja siten myös tätä tarkoitusta palvelevien alueiden osoittaminen.
Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 tavoitteena on mm. varmistaa, että
soidensuojelun ja turvetuotannon suhde on tasapainossa. Turvetuotantoalueista on
laadittu erillisselvitys, ja niitä varataan maakuntakaavaan vuoteen 2040 asti.
Kymenlaakson suoluonnon monimuotoisuus on uhattuna ja vaatii toimia sen
turvaamiseksi.

Suojelualueiksi (S) esitetään valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja seudullisesti
arvokkaita alueita tai kohteita. Kaikki Kymenlaakson soidensuojelun
täydennysehdotuksen (SSTE) kohteet ovat luontoarvoiltaan valtakunnallisesti
arvokkaita. Kaikilla Kymenlaakson SSTE-kohteilla on äärimmäisen ja/tai erittäin
uhanalaisia luontotyyppejä ja/tai erittäin uhanalaisia lajeja. Jokaisen Kymenlaakson
soidensuojelun täydennysehdotuksen kohteen luontoarvot on tarkistettu ja esitetty
erillisselvityksissä ("Soidensuojelun täydennysehdotuksen kohteet ja Kymenlaakson
maakuntakaava 2040m sis. mm. Kohdekortit (Kymenlaakson Liitto, 2019) ja
"Kymenlaakson arvokkaat suot" (Kymenlaakson Liitto, 2017)). Erillisselvitysten
perusteella on todettu, että Kymenlaakson SSTE-alueet ovat luonnonarvojensa puolesta
valtakunnallisesti arvokkaita. Erillisselvitysten mukaan Kymenlaakson SSTE-kohteilla on
äärimmäisen ja/tai erittäin uhanalaisia luontotyyppejä ja/tai niillä elää erittäin uhanalaisia
lajeja. Erillisselvityksessä on todettu myös, että Kymenlaakson SSTE-alueet eivät
sovellu turvetuotantoon, eikä niillä ole merkittäviä metsätaloudellisia arvoja. Alueet eivät
myöskään sovellu rakentamiseen.

Suojelualue S

Suojelualuetta tarkoittavat S- ja SL-aluevarausmerkinnät osoittavat alueen
pääkäyttötarkoituksen.  Suojelualue (S) -merkinnällä turvataan valtakunnallisten
alueidenkäyttötavoitteiden edellyttämällä tavalla merkittävien luontoarvojen säilyminen
silloin, kun ei ole kyse selvästi tietyn erityislainsäädännön mukaisesta suojelutarpeesta
(esim. luonnonsuojelulaki) tai jos on kyse kokonaisuudesta, joka voidaan toteuttaa
useamman lainsäädännön perusteella tai voidaan toteuttaa MRL:lla ja sen mukaisilla
määräyksillä.

Maakuntakaavaehdotuksen suojelualueet soidensuojelun täydennysohjelmaehdotuksen
alueiden osalta ovat valtakunnallisten luontoarvojensa perusteella ensisijaisesti
luonnonsuojelulain kautta toteutettavaksi soveltuvia, mutta koska soidensuojelun
täydennysohjelman ehdotusta ei ole vahvistettu, mutta kohteiden luontoarvot ovat
valtakunnallisesti arvokkaita, on suojelualuemerkintä (S) soveltuvin vaihtoehto
kohteiden luontoarvojen turvaamiseen. S-merkintä ei estä maanomistajien korvauksen
saamista.

Vaikutukset maanomistajiin:
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Merkintään ei liity MRL 30 §:n mukaisia suojelumääräyksiä, vaan kyseessä on
suojelualuevaraus (S) ja sitä koskeva suunnittelumääräys. Maakuntakaavan
suojelualuemerkintä (S) ei velvoita maanomistajaa aktiivisiin toimenpiteisiin. S-alueella
ei ole voimassa metsälaki (2 §).

Maanomistajien kanssa asiasta erikseen sopiminen tai neuvottelu ei ole
maakuntakaavoituksen yhteydessä perusteltua koska suojelualueiden toteutuksesta ja
korvauksista sovitaan maanomistajien kanssa yksityiskohtaisemman suunnittelun
yhteydessä, eikä yksittäiselle maanomistajalle aiheudu hakkuurajoituksia ennen
suojelualueen toteutusta. Osallisten määrä on maakuntakaavoituksen yhteydessä niin
suuri, että kaikkien osallistumismahdollisuus kaavan laadintaan voidaan varmistaa vain
asettamalla valmisteluaineisto nähtäville ja varaamalla tilaisuus esittää mielipide
määräajassa kirjallisesti (Osallistuminen ja vaikutusten arviointi
maakuntakaavoituksessa, Opas 8, ympäristöministeriö, 2002).

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että soidensuojelun täydennysohjelman toteuttamista
jatketaan. Ympäristöministeriö on varannut kyseisten soiden suojeluun tarvittavat varat
osana hallituksen käynnistämää Helmi-ohjelmaa. Tältä osin ohjelman toteutuksesta ja
sen rahoituksesta on jo sovittu. Ympäristöviranomainen päättää luonnonsuojelualueiden
perustamisesta. Maakuntakaavan suojelualuemerkinnän raja on sikäli yleispiirteinen,
että suunnittelumääräyksen suojaamat arvot määritellään tarkemmin luonnonsuojelulain
mukaisen toteuttamisen sekä yksityiskohtaisemman suunnittelun kautta. Niiden
yhteydessä tarkennetaan rajaus luonnonsuojelualuepäätöksen kautta ja ohjataan, millä
tavoin luontoarvoja voidaan muutoin ottaa huomioon.

Suojelualuemerkintöjä käytettäessä on kiinnitettävä huomiota siihen, etteivät ne ole
maanomistajan kannalta kohtuuttomia ja että kaava-asiakirjoista käy riittävän
seikkaperäisesti ilmi suojeluarvot ja suojelun toteuttamistapa ja tätä kautta
suojelumerkinnästä aiheutuvat alueen käyttöä koskevat rajoitukset.
Ympäristöministeriön oppaan (Maakuntakaavan oikeusvaikutukset. Maankäyttö ja
rakennuslaki 2000 -sarja. Opas 7. Ympäristöministeriö 2002) mukaan kohtuuton haitta
maakuntakaavan tapauksessa voi konkretisoitua lähinnä tilanteissa, joissa on kyse
maanomistajan tai oikeudenhaltijan muun toiminnan ja erityisesti elinkeinotoiminnan
estymisestä tai muodostumisesta kohtuuttoman hankalaksi tai kalliiksi. Maakuntakaavan
taustaselvityksissä on todettu, ettei suojelualuemerkintä ja sen toteutus ole yksittäisen
maanomistajan kannalta kohtuuton, erityisesti koska suojelualueiden
perustamiskorvauksiin on varattu resurssit, ja suojelu toteutuu vasta, kun siitä on sovittu
maanomistajan ja alueellisen ympäristöviranomaisen kesken. Lisäksi suhteellisen
pienillä alueilla on suuri joukko maanomistajia, joten yksittäiselle maanomistajalle ei
aiheudu kohtuutonta haittaa. Erillisselvityksessä on todettu myös, että Kymenlaakson
SSTE-alueet eivät sovellu turvetuotantoon, eikä niillä ole merkittäviä metsätaloudellisia
arvoja.

Merkintään liittyy MRL 33§:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus.  Suoalueet eivät
sovellu rakentamiseen, joten maanomistajille aiheutuvan haitan ei voida arvioida olevan
rakentamisrajoituksen osalta kohtuuton. Kymenlaakson SSTE-kohteilla ei ole myöskään
arvoa turvetuotannon kannalta, koska turvetuotantoa ohjataan vain selvästi
luonnontilaltaan muuttuneille kohteille. SSTE-alueet eivät myöskään täytä
Kymenlaakson maakuntakaavassa 2040 turvetuotantoalueille asetettuja kriteereitä
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(Kymenlaakson Liitto, 2019).

Uusina maakuntakaavassa osoitettujen suojelualueiden perustaminen edellyttää aina
maanomistajan hakemusta tai suostumusta. Alueellinen ympäristöviranomainen ei saa
antaa perustamispäätöstä, elleivät maanomistaja ja viranomainen ole sopineet alueen
rauhoitusmääräyksistä ja aluetta koskevista korvauksista. Kymenlaaksossa
ympäristöviranomaisella on tarvittavat valmiudet toteuttaa kaikki maakuntakaavaan
merkittävät uudet suojelualuevaraukset. Kunkin kohteen osalta tullaan
toteuttamisvaiheessa vielä tarkemmin tapauskohtaisesti tarkastelemaan rajausta ja LSL
10 §:n edellytysten täyttymistä.

Maanomistajien kuuleminen ja suojelun toteutuksesta sopiminen on siis
yksityiskohtaisemman suunnittelun ja ympäristöviranomaisten asia. S-aluevaraus ei
velvoita yksittäisiä maanomistajia, vaan viranomaisia. SSTE-kohteiden poistaminen
maakuntakaavasta ei ole perusteltua.

Maa-ainestenotto EO-alueet

Maakuntakaavan ohjausvaikutus maa-aineksen ottoalueiden toteutumiseen on todettu
vähäiseksi (Kymenlaakson maakuntakaavan seurantaraportti, Kymenlaakson liitto,
2014): Maa-ainesten otto sijoittuu maa-aineslain säännösten ansiosta sekä
harjuluonnon että pohjavesialueiden kannalta soveltuville alueille. Ainestenottoalueiden
jälkihoitoon kiinnitetään huomiota jo luvan ehdoissa. Maakuntakaava tukee
arvoalueiden suojaamista maa-ainesten otolta. Maakuntakaava ei kuitenkaan kykene
aktiivisesti ohjaamaan ainestenottoa sille parhaiten soveltuville alueille, koska
sijoittumisen määrittelee suurelta osalta maanomistus.

Maa-ainesten ottoalueiden osalta maakuntakaavassa on aiemmin osoitettu POSKI -
luokituksen mukaiset suositeltavat ja osittain suositeltavat maa-ainesten ottoalueet.
Ottotoimenpiteitä ei kuitenkaan pystytä maakuntakaavalla tehokkaasti ohjaamaan näille
alueille. Maa-ainesten ottoalueena (EO) on osoitettu ainoastaan maakunnallisesti ja
valtakunnallisesti merkittävä Virolahden rakennuskiven ottoalue.

Muut maakunnassa olemassa olevat tai suunnitellut maa-ainestenottoalueet ovat
paikallisesti merkittäviä, joten niitä ei ole tarkoituksenmukaista osoittaa
maakuntakaavassa. EO-alueiden poistaminen (Virolahden rakennuskivialueita lukuun
ottamatta) maakuntakaavaehdotuksesta ei rajoita maa-ainesten tai kiviainesten
hyödyntämismahdollisuuksia, koska maa-ainesten otto ratkaistaan maa-aineslain ja
ympäristönsuojelulain mukaisesti lupakäsittelyn kautta.

Turvetuotantoalueet EOt

Haukkasuo, Kouvola, Utti:

Haukkasuon rajaus on muutettu VAPOn antamien tietojen mukaisesti siten, että
rajauksesta on poistettu tuotannosta poistunut alue.

Heinä-Vaajersuo, Miehikkälä

Turvetuotantoaluetta on rajattu maakuntakaavassa turvetuotantoalueille asetettujen
kriteerien mukaisesti alueelle, jonka luonnontila on selvästi muuttunut.
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ge-alueet

MRL 5 §:n mukaan alueiden käytön suunnittelun tavoitteena on mm. edistää luonnon
monimuotoisuuden ja muiden luonnonarvojen säilymistä sekä luonnonvarojen
säästeliästä käyttöä. Arvokas harjualue tai muu geologinen muodostuma (ge) -
merkinnällä osoitetut alueet perustuvat maa-aineslain tarkoittamiin valtakunnallisesti
merkittäviin geologisiin, biologisiin ja maisemallisiin arvoihin. Maakuntakaavassa
osoitetaan harjujensuojeluohjelman mukaiset valtakunnallisesti arvokkaat harjualueet,
valtakunnallisesti arvokkaat ja valtakunnallisesti arvokkaat moreenimuodostumat sekä
maakunnallisesti merkittävät geologiset muodostumat. Lisäksi osoitetaan
valtakunnallisesti arvokkaat tuuli- ja rantakerrostumat sekä kivikot, jotka pohjautuvat
Suomen ympäristökeskuksen ja Geologian tutkimuskeskuksen tekemiin inventointeihin.

Arvokas harjualue tai muu geologinen muodostuma (ge) -merkinnällä osoitetut alueet
eivät lähtökohtaisesti sovellu maa-ainesten ottoon. Arvokkaat harjualueet tai muut
geologiset muodostumat, joilla ei ole taloudellista merkitystä maa-ainesalueina, eivät
edellytä toteuttamistoimenpiteitä. Maa-ainesasetuksen (926/2005) mukaan maakunnan
liitolta on pyydettävä lausunto, jos lupahakemuksen tarkoittamalla alueella on
huomattavaa merkitystä maakuntakaavoituksen kannalta. Alueilla, joille kohdistuu maa-
aineksen ottotarpeita, harjualueiden tai muiden geologisten muodostumien turvaaminen
tapahtuu maa-aineslupamenettelyn yhteydessä maa-aineslain ja maankäyttö- ja
rakennuslain säännösten nojalla. Lupaviranomaiset harkitsevat tapauskohtaisesti
lupakäsittelyssä, voidaanko ja miten laajasti ja millä tavoin toteutettuna ottaa kyseisiltä
alueilta aineksia. Metsien käsittelyssä sovelletaan metsälakia. Kyseinen
maakuntakaavamerkintä ei edellytä maisematyölupaa. Näin ollen ei ole perusteltua
lisätä ge-merkinnän suunnittelumääräykseen mainintaa siitä, että merkintä ei estä maa-
ainesten ottoa.

Esitys Hallitus:
Ei muutoksia kaavaan.

6 Lausunto Vapo KL/704/1004000E/20
19

Kymenlaakson maakuntakaavassa lähtökohtana on, että aluevarauksia osoitetaan vain
siltä osin ja sillä tarkkuudella kuin alueiden käyttöä koskevien valtakunnallisten tai
maakunnallisten tavoitteiden kannalta on tarpeen. Pääosa maakuntakaava-alueesta on
jätetty valkoiseksi alueeksi. Näilläkin alueilla on voimassa koko maakuntaa koskevat
yleiset suunnittelumääräykset. Kymenlaakson maakuntakaavoituksessa käytettyjä
lähtökohtia voidaan pitää hyvänä. Ne selkeyttävät maakuntakaavan luettavuutta.

Luonnonsuojelualueina (SL -merkintä) osoitetaan kaikki luonnonsuojelu lain mukaiset
luonnonsuojeluohjelma-alueet, luonnonsuojelulailla toteutettavat Natura 2000 -ohjelman
verkostoon kuuluvat alueet sekä kansallispuistot.

S -merkinnällä kaavassa osoitetaan luonnonarvoiltaan maakunnallisesti tai seudullisesti
merkittäviä alueita tai kohteita. Alueella on voimassa MRL 33§:n mukainen
rakentamisrajoitus. S -merkintä kohteisiin sisältyy soidensuojelun täydennysehdotuksen
kohteet. Kaavaehdotuksessa ei ole annettu minkäänlaista määräaikaa alueiden
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hankintaan suojelutarkoituksiin.

Haluamme muistuttaa, että soidensuojelun täydennysehdotus ei ole valtioneuvoston
hyväksymä suojeluohjelma. Soidensuojelun täydennysehdotus perustuu yksityisten
maanomistajien osalta suojelun vapaaehtoisuuteen, jolloin suojelusta sovitaan
maanomistajan kanssa suojelutarkoitukseen osoitettujen valtion kehysmäärärahojen
puitteissa. Tämän vuoksi nämä alueet olisi esitettävä maakuntakaavaselostuksessa
korkeintaan kohdelistana, ilman kaavamerkintää. Mikäli ne merkitään kaavaan S -
merkinnällä, tulee merkinnälle olla maanomistajan lupa. Kaavan S -merkintä rajoittaa,
korvauksetta, maanomistajien oikeuttaa omistamansa maa -alueen käyttöön, mitä
voidaan pitää merkittävänä haittana maanomistajille.

Turvetuotannossa olevien ja siihen varattavien alueiden osalta maakuntakaavan
suunnitteluratkaisu säilyy voimassa olevan kaavan mukaisena, muutamaa
aluetarkennusta lukuun ottamatta. Kaavaehdotuksesta on jätetty pois joitakin
tuotannossa jo olevia alueita, joilla on ympäristölupa.

Nämä on jätetty pois, koska niiden pinta -ala on alle 50 hehtaaria. Selvyyden vuoksi
ympäristöluvan omaavat alueet olisi voitu esittää kaavaehdotuksessa.

Pidämme hyvänä, että kaavaluonnoksen jälkeen on tehty selvitysTurvetuotanto ja
Kymenlaakson maakuntakaava 2040. Selvitys on varsin kattava ja siinä on päivitetty
turvetuotannon pinta-alatietoja maakunnassa. Osassa vanhoista tuotantoalueista
tuotannosta on jo poistunut alueita turpeen loppumisen vuoksi. Näillä kohteilla
ympäristölupa-ala voi kuitenkin olla isompi, kuin jäljellä oleva tuotantokelpoinen ala.
Tämän vuoksi kaavassa varattujen uusien turvetuotantoon soveltuvien alueiden
ilmoitettua pinta -alaa voidaan pitää liian isona. Vaikuttaa siltä, että siihen sisältyy
alueita, joilta turvetuotanto on jo päättynyt, vaikka ympäristölupa on vielä voimassa.
Ympäristölupa päättyy vasta kun jälkihoitovelvoitteet koko alueella päättyvät, vaikka
alueella ei ole enää turvetuotantoa. Sen sijaan alueen seuraava maankäyttömuoto
(jälkikäyttö) ei kuulu ympäristölupaan.

Selvityksessä Turvetuotantoja Kymenlaakson maakuntakaava 2040 sivulla 12 viitataan
Ympäristöministeriön ohjeeseen vuodelta 2015 ja edelleen tuolloin voimassa olleisiin
valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin. Alueidenkäyttötavoitteiden osalta ministeriön
ohjeistus on vanhentunut. Valtioneuvosto on 14.12.2017 päättänyt uusista
valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista, joka korvaa vuonna 2008 tehdyn
päätöksen. Uusissa valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa ei enää oteta kantaa
millaisille alueille turvetuotanto tulisi ohjata.

Kymenlaakson maakuntakaavaehdotus mahdollistaa ympäristöluvan saannin uusille
tuotantoalueille kaavan ns. valkoisille alueille ympäristönsuojelulain sallimissa
puitteissa. Tämä on hyvä asia. Ympäristönsuojelulaki ohjaa uutta turvetuotantoa
ensisijaisesti luonnontilaltaan merkittävästi muuttuneille soille, joilla YSL §13, YSA §44
ja ympäristönsuojeluasetuksen muistion mukaan tarkoitetaan valtioneuvoston
periaatepäätöksessä esitetyn luonnontilaisuusluokituksen 0-2 luokan suoaltaita.

Haluamme muistuttaa. että alueellisen energiaomavaraisuuden ja huoltovarmuuden
lisäksi turpeella on merkitystä myös kuivikemateriaalina ja Iannansitojana esim. nauta-
ja siipikarjatiloilla. Lisäksi turpeille on kasvava merkitys myös kasvihuoneviljelyssä
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kasvualustojen raaka -aineena.

Vastine:
Soidensuojelun täydennysehdotuksen kohteet, S-aluevaraus

Luontoarvot:

Maakuntakaavaa laadittaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota luonnonarvojen
vaalimiseen (MRL 28 §). Valtakunnallisiin luonnonsuojeluohjelmiin sisältyvien
suojelualueiden osoittamisen lisäksi maakuntakaavoituksen tehtävänä on myös
valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävien luonnonarvojen
vaaliminen ja siten myös tätä tarkoitusta palvelevien alueiden osoittaminen.
Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 tavoitteena on mm. varmistaa, että
soidensuojelun ja turvetuotannon suhde on tasapainossa. Turvetuotantoalueista on
laadittu erillisselvitys, ja niitä varataan maakuntakaavaan vuoteen 2040 asti.
Kymenlaakson suoluonnon monimuotoisuus on uhattuna ja vaatii toimia sen
turvaamiseksi.

Suojelualueiksi (S) esitetään valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja seudullisesti
arvokkaita alueita tai kohteita. Kaikki Kymenlaakson soidensuojelun
täydennysehdotuksen (SSTE) kohteet ovat luontoarvoiltaan valtakunnallisesti
arvokkaita. Kaikilla Kymenlaakson SSTE-kohteilla on äärimmäisen ja/tai erittäin
uhanalaisia luontotyyppejä ja/tai erittäin uhanalaisia lajeja. Jokaisen Kymenlaakson
soidensuojelun täydennysehdotuksen kohteen luontoarvot on tarkistettu ja esitetty
erillisselvityksissä ("Soidensuojelun täydennysehdotuksen kohteet ja Kymenlaakson
maakuntakaava 2040m sis. mm. Kohdekortit (Kymenlaakson Liitto, 2019) ja
"Kymenlaakson arvokkaat suot" (Kymenlaakson Liitto, 2017)). Erillisselvitysten
perusteella on todettu, että Kymenlaakson SSTE-alueet ovat luonnonarvojensa puolesta
valtakunnallisesti arvokkaita. Erillisselvitysten mukaan Kymenlaakson SSTE-kohteilla on
äärimmäisen ja/tai erittäin uhanalaisia luontotyyppejä ja/tai niillä elää erittäin uhanalaisia
lajeja. Erillisselvityksessä on todettu myös, että Kymenlaakson SSTE-alueet eivät
sovellu turvetuotantoon, eikä niillä ole merkittäviä metsätaloudellisia arvoja. Alueet eivät
myöskään sovellu rakentamiseen.

Suojelualue S

Suojelualuetta tarkoittavat S- ja SL-aluevarausmerkinnät osoittavat alueen
pääkäyttötarkoituksen.  Suojelualue (S) -merkinnällä turvataan valtakunnallisten
alueidenkäyttötavoitteiden edellyttämällä tavalla merkittävien luontoarvojen säilyminen
silloin, kun ei ole kyse selvästi tietyn erityislainsäädännön mukaisesta suojelutarpeesta
(esim. luonnonsuojelulaki) tai jos on kyse kokonaisuudesta, joka voidaan toteuttaa
useamman lainsäädännön perusteella tai voidaan toteuttaa MRL:lla ja sen mukaisilla
määräyksillä.

Maakuntakaavaehdotuksen suojelualueet soidensuojelun täydennysohjelmaehdotuksen
alueiden osalta ovat valtakunnallisten luontoarvojensa perusteella ensisijaisesti
luonnonsuojelulain kautta toteutettavaksi soveltuvia, mutta koska soidensuojelun
täydennysohjelman ehdotusta ei ole vahvistettu, mutta kohteiden luontoarvot ovat
valtakunnallisesti arvokkaita, on suojelualuemerkintä (S) soveltuvin vaihtoehto
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kohteiden luontoarvojen turvaamiseen. S-merkintä ei estä maanomistajien korvauksen
saamista.

Vaikutukset maanomistajiin:

Merkintään ei liity MRL 30 §:n mukaisia suojelumääräyksiä, vaan kyseessä on
suojelualuevaraus (S) ja sitä koskeva suunnittelumääräys. Maakuntakaavan
suojelualuemerkintä (S) ei velvoita maanomistajaa aktiivisiin toimenpiteisiin. S-alueella
ei ole voimassa metsälaki (2 §).

Maanomistajien kanssa asiasta erikseen sopiminen tai neuvottelu ei ole
maakuntakaavoituksen yhteydessä perusteltua koska suojelualueiden toteutuksesta ja
korvauksista sovitaan maanomistajien kanssa yksityiskohtaisemman suunnittelun
yhteydessä, eikä yksittäiselle maanomistajalle aiheudu hakkuurajoituksia ennen
suojelualueen toteutusta. Osallisten määrä on maakuntakaavoituksen yhteydessä niin
suuri, että kaikkien osallistumismahdollisuus kaavan laadintaan voidaan varmistaa vain
asettamalla valmisteluaineisto nähtäville ja varaamalla tilaisuus esittää mielipide
määräajassa kirjallisesti (Osallistuminen ja vaikutusten arviointi
maakuntakaavoituksessa, Opas 8, ympäristöministeriö, 2002).

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että soidensuojelun täydennysohjelman toteuttamista
jatketaan. Ympäristöministeriö on varannut kyseisten soiden suojeluun tarvittavat varat
osana hallituksen käynnistämää Helmi-ohjelmaa. Tältä osin ohjelman toteutuksesta ja
sen rahoituksesta on jo sovittu. Ympäristöviranomainen päättää luonnonsuojelualueiden
perustamisesta. Maakuntakaavan suojelualuemerkinnän raja on sikäli yleispiirteinen,
että suunnittelumääräyksen suojaamat arvot määritellään tarkemmin luonnonsuojelulain
mukaisen toteuttamisen sekä yksityiskohtaisemman suunnittelun kautta. Niiden
yhteydessä tarkennetaan rajaus luonnonsuojelualuepäätöksen kautta ja ohjataan, millä
tavoin luontoarvoja voidaan muutoin ottaa huomioon.

Suojelualuemerkintöjä käytettäessä on kiinnitettävä huomiota siihen, etteivät ne ole
maanomistajan kannalta kohtuuttomia ja että kaava-asiakirjoista käy riittävän
seikkaperäisesti ilmi suojeluarvot ja suojelun toteuttamistapa ja tätä kautta
suojelumerkinnästä aiheutuvat alueen käyttöä koskevat rajoitukset.
Ympäristöministeriön oppaan (Maakuntakaavan oikeusvaikutukset. Maankäyttö ja
rakennuslaki 2000 -sarja. Opas 7. Ympäristöministeriö 2002) mukaan kohtuuton haitta
maakuntakaavan tapauksessa voi konkretisoitua lähinnä tilanteissa, joissa on kyse
maanomistajan tai oikeudenhaltijan muun toiminnan ja erityisesti elinkeinotoiminnan
estymisestä tai muodostumisesta kohtuuttoman hankalaksi tai kalliiksi. Maakuntakaavan
taustaselvityksissä on todettu, ettei suojelualuemerkintä ja sen toteutus ole yksittäisen
maanomistajan kannalta kohtuuton, erityisesti koska suojelualueiden
perustamiskorvauksiin on varattu resurssit, ja suojelu toteutuu vasta, kun siitä on sovittu
maanomistajan ja alueellisen ympäristöviranomaisen kesken. Lisäksi suhteellisen
pienillä alueilla on suuri joukko maanomistajia, joten yksittäiselle maanomistajalle ei
aiheudu kohtuutonta haittaa. Erillisselvityksessä on todettu myös, että Kymenlaakson
SSTE-alueet eivät sovellu turvetuotantoon, eikä niillä ole merkittäviä metsätaloudellisia
arvoja.

Merkintään liittyy MRL 33§:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus.  Suoalueet eivät
sovellu rakentamiseen, joten maanomistajille aiheutuvan haitan ei voida arvioida olevan
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rakentamisrajoituksen osalta kohtuuton. Kymenlaakson SSTE-kohteilla ei ole myöskään
arvoa turvetuotannon kannalta, koska turvetuotantoa ohjataan vain selvästi
luonnontilaltaan muuttuneille kohteille. SSTE-alueet eivät myöskään täytä
Kymenlaakson maakuntakaavassa 2040 turvetuotantoalueille asetettuja kriteereitä
(Kymenlaakson Liitto, 2019).

Uusina maakuntakaavassa osoitettujen suojelualueiden perustaminen edellyttää aina
maanomistajan hakemusta tai suostumusta. Alueellinen ympäristöviranomainen ei saa
antaa perustamispäätöstä, elleivät maanomistaja ja viranomainen ole sopineet alueen
rauhoitusmääräyksistä ja aluetta koskevista korvauksista. Kymenlaaksossa
ympäristöviranomaisella on tarvittavat valmiudet toteuttaa kaikki maakuntakaavaan
merkittävät uudet suojelualuevaraukset. Kunkin kohteen osalta tullaan
toteuttamisvaiheessa vielä tarkemmin tapauskohtaisesti tarkastelemaan rajausta ja LSL
10 §:n edellytysten täyttymistä.

Maanomistajien kuuleminen ja suojelun toteutuksesta sopiminen on siis
yksityiskohtaisemman suunnittelun ja ympäristöviranomaisten asia. S-aluevaraus ei
velvoita yksittäisiä maanomistajia, vaan viranomaisia. SSTE-kohteita ei ole perusteltua
siirtää liiteaineistoon.

Turvetuotanto

Alle 50 ha kokoiset turvetuotantoalueet:   Alle 50 hehtaarin kokoiset, ympäristöluvitetut
turvetuotantoalueet on jätetty merkitsemättä maakuntakaavaavaan, koska tätä
pienempien alueiden käyttöönoton ohjaamiseen ei ole seudullista tai maakunnallista
tarvetta, vaan niiden edellytykset voidaan ratkaista ympäristölupamenettelyssä. Tämän
vuoksi ei ole perusteltua esittää maakuntakaavassa alle 50 ha:n kokoisia
turvetuotantoalueita.

Turvetuotantoalan riittävyyden arviointi:

Suurin osa, noin 90 % turpeen käytöstä on energiakäyttöä. Valtakunnallisen arvion
mukaan turpeen energiakäyttö tulee vähenemään puoleen vuoteen 2030 mennessä
(Bioenergia ry, 2018). Turpeen energiakäyttö Kymenlaaksossa on vähentynyt vuodesta
2003 lähtien, ja maakunnan energiayhtiöiden mukaan turpeen energiakäyttö tulee
selvästi edelleen laskemaan Kymenlaakson alueella.

Vapon Heinäsuon-Vaajersuon alueen turvetuotanto hankkeen (n. 60 ha) lisäksi tiedossa
ei ole muita mahdollisia uusia turvesoiden käyttöönottohankkeita. Edellä mainituista
seikoista johtuen voidaan olettaa, että turpeen käytön kokonaisvolyymi tulee laskemaan
Kymenlaaksossa vuoteen 2040 mennessä.

Turvetuottajilta ei ole saatu kattavaa tietoa tuotannosta poistuneista alueista. Koska
turvetuottajilta ei ole saatu kattavaa tietoa tuotannosta poistuneista alueista, kaikkien
kriteerit täyttävien turvetuotantoalueiden oletetaan olevan potentiaalista
turvetuotantoaluetta, pois lukien jo tuotannossa olevat noin 1 200 hehtaaria. Uutta
potentiaalista, kriteerit täyttävää turvetuotantoaluetta vuoteen 2040 on tunnistettu
yhteensä siis noin 2 400 hehtaaria, eli noin kaksinkertainen määrä nykyiseen
tuotantoalaan nähden. Uutta potentiaalista turvetuotantoalaa on tulevaisuuden
vähenevään käyttöön nähden maakuntakaavassa osoitettu suhteellisen paljon, koska
mitoituksessa on huomioitu, että todennäköisesti osa em. alueesta on poistettu
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tuotannosta.

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja turvetuotanto:

Uusissa valtakunnallisissa alueidenkäytön tavoitteissa (2017) on tavoitteena mm.
Kestävän luonnonvarojen käytön edistäminen. Taustaselvityksessä on lainattu
ympäristöministeriön raporttia vuodelta 2015. Maakuntakaavan selostuksen
kappaleessa 10 on käyty läpi voimassa olevien valtakunnallisten
alueidenkäyttötavoitteiden huomiointi maakuntakaavassa. Valtakunnallisten
alueidenkäytön tavoitteiden lisäksi turvetuotantoalueiden osoittamiseen
maakuntakaavassa vaikuttavat mm. Vesienhoidon tavoitteet, Soiden ja turvemaiden
kestävän ja vastuullisen käytön ja suojelun kansallinen strategia sekä Kymenlaakson
maakuntakaava 2040 tavoitteet.

Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain ja sen taustalla olevan EU:n
vesipolitiikan puitedirektiivin tavoitteena on suojella, parantaa ja ennallistaa vesiä.
Vesienhoitolain (1299/2004) ja sen taustalla olevan EU:n vesipuitedirektiivin
(2000/60/EY) ympäristötavoitteina ovat, että vesimuodostumien tila ei heikkene ja pinta-
ja pohjavesimuodostumien tila on vähintään hyvä viimeistään vuonna 2015. Näistä
ympäristötavoitteista voidaan rajoitetuin edellytyksin poiketa 1) uuden merkittävän
hankkeen toteuttamiseksi, 2) lieventämällä vesimuodostumakohtaisia
ympäristötavoitteita tai 3) pidentämällä tavoitteiden saavuttamisen määräaikoja enintään
vuoteen 2027 asti. Suomessa näistä poikkeuksista on käytetty vain määräaikojen
pidennyksiä. EU-tuomioistuin linjasi Weser-tuomiossa (C-461/13), että vesienhoidon
ympäristötavoitteet ovat oikeudellisesti sitovia. Toiseksi ympäristötavoitteiden
määräaikoja on mahdollista pidentää enää seuraavan vesienhoitokauden ajaksi vuoteen
2027 asti. (Vesienhoidon ympäristötavoitteista poikkeaminen – perusteet ja menettely,
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 42/2018). Tavoitteita ei ole
vielä saavutettu, ja toimenpiteitä pitää tehostaa.

Valtion ja kuntien viranomaisten sekä viranomaistehtäviä hoitavien muiden elinten on
otettava soveltuvin osin toiminnassaan huomioon valtioneuvoston hyväksymät
vesienhoitosuunnitelmat sekä merenhoitosuunnitelma. Vesienhoidon tavoitteet koskevat
kaikkia pintavesiä niiden koosta, ominaisuuksista tai sijainnista riippumatta. Keskeiset
vesienhoidon kysymykset VHA2:lla ovat vesiensuojelun tehostaminen ja erinomaisessa
ja hyvässä tilassa olevien vesien turvaaminen.

Vesienhoitosuunnitelman mukaan kaavoituksessa ja muussa alueidenkäytössä on
otettava huomioon pinta- ja pohjavesien suojelutarve ja käyttötarpeet. Kaikilla
kaavatasoilla (maakunta-, yleis- ja asemakaavoissa) tavoitteena on aikaansaada
vesienhoidollisesti kestävää suunnittelua ja ratkaisuja maankäyttö- ja rakennuslain
keinovalikoimaa hyödyntämällä. Myös rakentamisen ohjauksessa tulee hyödyntää
kaikkia maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön mahdollistamia keinoja vesienhoidon
tavoitteiden saavuttamiseksi. Kaavaa laadittaessa on selvityksissä ja vaikutusten
arvioinneissa otettava entistä enemmän huomioon pinta- ja pohjavedet. Valuma-
aluekohtainen tarkastelu on aina tarvittaessa ulotettava kaava-alueen ulkopuolelle.
Edelleen on erityisen tärkeää estää erinomaisessa ja hyvässä tilassa olevien vesien
tilan heikkeneminen. Kaavoituksen ja luvituksen keinoin on ohjattava etenkin vesien
tilaan haitallisesti vaikuttavaa alueidenkäyttöä, rakentamista tai muuta ympäristölle
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haitallisten toimintojen sijoittamista. Poikkeamispäätösten ratkaisuissa tulee ottaa
huomioon vesien tilan tavoitteet.

Soiden ja turvemaiden kestävän ja vastuullisen käytön ja suojelun kansallinen strategia
(Maa- ja metsätalousministeriö, 2011) linjaa mm., että turvetuotantoon tarvittava uusien
turvemaiden hankinta kohdennetaan ojitetuille ja luonnontilaltaan merkittävästi
muuttuneille soille käyttöön otettavan luonnontilaisuusasteikon mukaisesti.
Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 tavoiteasiakirjassa on tavoitteena esittää
ennakoituun turpeen käytön tarpeeseen perustuen ympäristöluvan saaneet
turvetuotantoalueet sekä joitakin potentiaalisia turvetuotantoalueita, joiden luonnontila ja
vesistövaikutukset on yleispiirteisesti arvioitu. Maakuntakaavassa turvetuotannon ja
soidensuojelun suhteen tulee olla tasapainossa.

Esitys Hallitus:
Ei muutoksia kaavaan
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