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Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 selvitykset 
 
www.kymenlaakso.fi/maakuntakaava/maakuntakaava2040/selvitykset-mkk2040 

 
Alue-, taajama- ja keskusrakenne 

 
Kymenlaakson väestö- ja työpaikkasuunnite 2040 
 
Kymenlaakson vähittäiskaupan kehityksen seuranta 
 
Kymenlaakson maakuntakaavan kaupan ratkaisu: maankäyttö- ja rakennuslain muutosten 
vaikutukset 
 
Kymenlaakson kylätarkastelu 
 
Kymenlaakson yhdyskunta- ja taajamarakenteen vaihtoehdot -tarkastelu 

Tiivistelmä 
Liite 1 
Liite 2 
Liite 3 EVALUATE 
Liite 3 FUTURE 

 
Vaalimaan rajakaupan mitoituspotentiaali 
 
Kaupan suuryksiköiden rakenteellinen tarkastelu (Kymenlaakson maakuntakaava, kauppa ja 
merialue selvityksiä) 
 
Kymenlaakson palveluverkkoselvitys (Kymenlaakson maakuntakaava, kauppa ja merialue 
selvityksiä) 
 
Kymenlaakson kaupan liikennearviointi (Kymenlaakson maakuntakaava, kauppa ja merialue 
selvityksiä) 
 
Venäläisten ostosmatkailun merkitys (Kymenlaakson maakuntakaava, kauppa ja merialue 
selvityksiä) 
 
Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus (Kymenlaakson maakuntakaava, kauppa ja merialue 
selvityksiä) 
 
Merialueselvitys (Kymenlaakson maakuntakaava, kauppa ja merialue selvitys) 
 
 

Liikenne 
 
Koskenkylä-Kouvola -ratakäytäväselvitys (2019) 
 
Haminasta itään -ratakäytäväselvitys (2019, väliraportti)  

 
 
 
  

http://www.kymenlaakso.fi/maakuntakaava/maakuntakaava2040/selvitykset-mkk2040
http://www.kymenlaakso.fi/images/Liitteet/ALUESUUNNITTELU/Maakuntakaava/2040_selvitykset/Kymenlaakson_v%C3%A4est%C3%B6-_ja_ty%C3%B6paikkasuunnite_pieni.pdf
http://www.kymenlaakso.fi/images/Liitteet/ALUESUUNNITTELU/Maakuntakaava/2040_selvitykset/Kymenlaakson_kaupan_seuranta_raportti_3.5.2016.pdf
http://www.kymenlaakso.fi/images/Liitteet/MAAKUNTAKAAVA/tutkimukset_ja_selvitykset/kaava2040_selvitykset/MRL_muutokset_kauppa_pienennetty.pdf
http://www.kymenlaakso.fi/images/Liitteet/ALUESUUNNITTELU/Maakuntakaava/2040_selvitykset/Kyl%C3%A4tarkastelu_raportti.pdf
http://www.kymenlaakso.fi/images/Liitteet/ALUESUUNNITTELU/Maakuntakaava/2040_selvitykset/Raportti_Kymenlaakson_yhdyskunta_ja_taajamarakenteen_vaihtoehdot_pienennetty.pdf
http://www.kymenlaakso.fi/images/Liitteet/ALUESUUNNITTELU/Maakuntakaava/2040_selvitykset/Esitys_Kymenlaakson_yhdyskunta_ja_taajamarakenteen_vaihtoehdot_Loppullinen_062017.pdf
http://www.kymenlaakso.fi/images/Liitteet/ALUESUUNNITTELU/Maakuntakaava/2040_selvitykset/Liite__1_Karttakyselyn_tulokset_27012017.pdf
http://www.kymenlaakso.fi/images/Liitteet/ALUESUUNNITTELU/Maakuntakaava/2040_selvitykset/Liite_3_EVALUATE_ty%C3%B6paja_tulokset.pdf
http://www.kymenlaakso.fi/images/Liitteet/ALUESUUNNITTELU/Maakuntakaava/2040_selvitykset/Liite_3_FUTURE_ty%C3%B6paja_tulokset.pdf
https://www.kymenlaakso.fi/images/Liitteet/ALUESUUNNITTELU/Maakuntakaava/2040_selvitykset/Kymenlaakso_Vaalimaan_kaupan_selvitys.pdf
https://www.kymenlaakso.fi/images/Liitteet/ALUESUUNNITTELU/Maakuntakaava/2040_selvitykset/20190808_Koskenkyla_Koria_ratakaytavaselvitys_raportti.pdf
https://www.kymenlaakso.fi/images/Liitteet/ALUESUUNNITTELU/Maakuntakaava/2040_selvitykset/Ratak%C3%A4yt%C3%A4v%C3%A4selvitys_Haminasta_it%C3%A4%C3%A4n_v%C3%A4liraportti.pdf
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Viherrakenne 
 

Sini-viherrakenne maakuntakaavassa -valmisteluvaiheen tarkastelu 
 
Kymenlaakson siniviherrakenne sekä ekosysteemipalvelut -selvitys 

Liite 1 
Liite 2 
Liite 3 

 
Virkistysalueet Kymenlaakson maakuntakaavassa 2040 (2019) 

 
Kulttuuri- ja luonnonperintö 

 
Kymenlaakson arvokkaat maisema-alueet 

 
Kymenlaakson perinnebiotoopit 
 
Kymenlaakson sotahistoriallisten kohteiden aluerajausten tarkistus 2017 

 
Kymenlaakson geodiversiteetin arvokohteet 
 
Kymenlaakson arvokkaat suot 
 
Soidensuojelun täydennysehdotuksen kohteet (2019) 
 
Vedenalaisen luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät alueet (2019) 

 
Luonnonvarat 

 
Maatalouden kannalta hyvät ja yhtenäiset peltoalueet 
 
Terminaalitoiminnot energiatehokkaassa puutavaralogistiikassa 

 
Kymenlaakson biotalousselvitys 
 
Turvetuotanto ja Kymenlaakson maakuntakaava 2040 (2019) 
 
 

Erityiskohteet 
 

Kymenlaakson ampumarataverkoston nykytilaselvitys 
 
Kymenlaakson ampumarataverkoston kehittämissuunnitelma 
 
Kymenlaakson ylimaakunnalliset kohteet -selvitys 
 
Tuulivoimaselvitys 2010 (Kymenlaakson energiamaakuntakaavan selvityksiä) 
 
Tuulivoimasuunnitelmien linnustoarviointi (Kymenlaakson energiamaakuntakaavan 
selvityksiä) 

  

http://www.kymenlaakso.fi/images/Liitteet/MAAKUNTAKAAVA/tutkimukset_ja_selvitykset/kaava2040_selvitykset/Siniviherrakenne_valmisteluvaiheen_tarkastelu_230518.pdf
http://www.kymenlaakso.fi/images/Liitteet/MAAKUNTAKAAVA/tutkimukset_ja_selvitykset/kaava2040_selvitykset/Kymenlaakson_siniviherrakenne_raportti_LOPULLINEN_PIENI.pdf
http://www.kymenlaakso.fi/images/Liitteet/ALUESUUNNITTELU/Maakuntakaava/2040_selvitykset/Liite_1_Kymenlaakson_sini-viherrakenne_ty%C3%B6pajan_yhteenveto.pdf
http://www.kymenlaakso.fi/images/Liitteet/ALUESUUNNITTELU/Maakuntakaava/2040_selvitykset/Liite_2_Kymenlaakson_luontoarvokannan_kuvaus.pdf
http://www.kymenlaakso.fi/images/Liitteet/ALUESUUNNITTELU/Maakuntakaava/2040_selvitykset/Liite_3_Kymenlaakson_ekosysteemipalvelut-ty%C3%B6paja.pdf
https://www.kymenlaakso.fi/images/Liitteet/ALUESUUNNITTELU/Maakuntakaava/2040_selvitykset/Virkistysalueselvitys_mkk2040_220819.pdf
http://www.kymenlaakso.fi/images/Liitteet/ALUESUUNNITTELU/Maakuntakaava/2040_selvitykset/04092014_KL_maisemainventointi.pdf
http://www.kymenlaakso.fi/images/Liitteet/ALUESUUNNITTELU/Maakuntakaava/2040_selvitykset/Perinnebiotoopit_Kymenlaakso.pdf
http://www.kymenlaakso.fi/images/Liitteet/ALUESUUNNITTELU/Maakuntakaava/2040_selvitykset/Kymenlaakson_sotahistoriallisten_kohteiden_aluerajaukset_2017_pieni.pdf
http://www.kymenlaakso.fi/images/Liitteet/ALUESUUNNITTELU/Maakuntakaava/2040_selvitykset/Kymenlaakson_geodiversiteetti_250817.pdf
http://www.kymenlaakso.fi/images/Liitteet/ALUESUUNNITTELU/Maakuntakaava/2040_selvitykset/Kymenlaakson_suot_090817.pdf
https://www.kymenlaakso.fi/images/Liitteet/ALUESUUNNITTELU/Maakuntakaava/2040_selvitykset/SSTE_Yhteenveto_ja_Suokortit.pdf
https://www.kymenlaakso.fi/images/Liitteet/ALUESUUNNITTELU/Maakuntakaava/2040_selvitykset/Vedenalaisen_Luonnon_arv_Luo_V_16092019.pdf
http://www.kymenlaakso.fi/images/Liitteet/ALUESUUNNITTELU/Maakuntakaava/2040_selvitykset/Kymenlaakson_biotalous_2017.pdf
https://www.kymenlaakso.fi/images/Liitteet/ALUESUUNNITTELU/Maakuntakaava/2040_selvitykset/Turve_28082019.pdf
http://www.kymenlaakso.fi/images/Liitteet/MAAKUNTAKAAVA/tutkimukset_ja_selvitykset/kaava2040_selvitykset/Kymenlaakson_ampumarata_nykytilaselvitys_UUSIN.pdf
http://www.kymenlaakso.fi/images/Liitteet/MAAKUNTAKAAVA/tutkimukset_ja_selvitykset/kaava2040_selvitykset/Kymenlaakson_ampumarata_kehittsuunnitelma_muokHall_20032017.pdf
http://www.kymenlaakso.fi/images/Liitteet/ALUESUUNNITTELU/Maakuntakaava/2040_selvitykset/Kymenlaakson_ylimaakunnalliset_kohteet_090817.pdf
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Muut kaavan laadinnassa käytetyt selvitykset, ohjelmat, strategiat, raportit 
 
Liikenne 
 

Kaakkois-Suomen liikennestrategia 
 
Kymenlaakson liikennestrategia 2035 
 
Kymenlaakson liikennejärjestelmäsuunnittelu 
 

 
Ympäristö ja luonnonvarat 
 

Ympäristön tila ja ekotehokkuus 
 

Ilmasto- ja energiastrategia 
 

Ilmasto- ja energiastrategian seurantaraportti 
 

ECOREC-seurantajärjestelmän raportit 
 
Luonnonvarat 
 

Kymenlaakson luonnonvarastrategia 
 

Luonnonvarastrategian seurantaraportti 
 

Kymenlaakson ympäristökasvatusverkosto 
 

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012-220 
 

 
Kymenlaakson maakuntaohjelma 

 
 
Maakuntakaavan seurantaraportti, ajantasaisuusarviointi ja tavoiteasiakirja, oas 
 

Maakuntakaavan toteutumisen seurantaraportti 
 
Maakuntakaavan ajantasaisuusarviointi 
 
Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 tavoiteasiakirja 
 
Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
 

 
  

http://www.kymenlaakso.fi/aluesuunnittelu/liikenne
http://www.kymenlaakso.fi/images/Liitteet/ALUESUUNNITTELU/Liikenne/Esite.pdf
http://www.kymenlaakso.fi/attachments/article/210/Kymenlaakson%20liikennestrategia%202035.pdf
http://www.kymenlaakso.fi/aluesuunnittelu/liikenne/kymenlaakson-liikennejarjestelmasuunnittelu
http://www.kymenlaakso.fi/aluesuunnittelu/ymparisto-ja-luonnonvarat
http://www.kymenlaakso.fi/images/Liitteet/MAAKUNTAKAAVA/tutkimukset_ja_selvitykset/kymenlaakso_ilmasto_ja_energia-strategia_030212_web.pdf
http://www.kymenlaakso.fi/images/Liitteet/ALUESUUNNITTELU/ymp%C3%A4rist%C3%B6_ja_luonnonvarat/IEstratRaportti2016_29042016.pdf
http://www.aavistus.fi/ecoreg/
http://www.kymenlaakso.fi/aluesuunnittelu/ymparisto-ja-luonnonvarat/luonnonvarat
http://www.kymenlaakso.fi/images/Liitteet/ALUESUUNNITTELU/ymp%C3%A4rist%C3%B6_ja_luonnonvarat/Luonnonvarastrategia.pdf
http://www.kymenlaakso.fi/images/Liitteet/ALUESUUNNITTELU/ymp%C3%A4rist%C3%B6_ja_luonnonvarat/Luonnonvarastrat_Seurantaraportti_2015_IGM.pdf
http://www.kymenlaakso.fi/attachments/article/5331/Kymenlaakson_ympkasv_strategia.pdf
http://www.kymenlaakso.fi/aluekehitys/maakuntaohjelma/kymenlaakso-ohjelma-2018-2021
http://www.kymenlaakso.fi/images/Liitteet/MAAKUNTAKAAVA/Kymenlaakson_maakuntakaavan_seurantaraportti_2014.pdf
http://www.kymenlaakso.fi/images/Liitteet/MAAKUNTAKAAVA/Ajantasaisuusarviointi_2015.pdf
http://www.kymenlaakso.fi/images/Liitteet/ALUESUUNNITTELU/Maakuntakaava/2040_dokumentit/tavoiteasiakirja_valmis_taitettu.pdf
http://www.kymenlaakso.fi/images/Liitteet/ALUESUUNNITTELU/Maakuntakaava/2040_dokumentit/oas_final_digi.pdf


 

4 
 

Kaavan laadinnassa käytetyt paikkatietoaineistot 
 

Alue- ja yhdyskuntarakenne 
 
Konsultointivyöhykkeet (Kymenlaakson pelastuslaitos, 2017; Tukes, 2017) 
 
Puolustusvoimien alueet, ampumaradat ja melualueet (Puolustusvoimat, 2017; Metsähallitus, 
2017) 
 
Kouvolan melualueet (Kouvolan kaupunki, 2016) 
 
Utin lentokentän melualue (Finavia, 2017) 
 

 
Rakennettu kulttuuriperintö 

 
RKY-alueet 
 
Muinaisrekisteri 

 
Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet (SYKE avoin data) 
 
Kansalliset kaupunkipuistot 

 

Luonnonperintö 
 
Luonnonsuojelualueet 
 Erämaa-alueet 
 Valtion omistamat 
 Yksityisten mailla 

Luonnonsuojeluohjelma-alueet 
  

Natura 2000 -alueet 
 
Soidensuojelun täydennysehdotus 
 
Valtakunnallisesti arvokkaat kallioalueet 
 
Valtakunnallisesti arvokkaat moreenimuodostumat 
 
Valtakunnallisesti arvokkaat tuuli- ja rantakerrostumat 
 
Valtakunnallisesti arvokkaat kivikot (SYKE avoin data) 
 
Metsähallituksen suojeluun varamaat alueet (Metsähallitus, 2019) 

 

Luonnonvarat 
 
Pohjavesialueet 

https://www.museovirasto.fi/fi/palvelut-ja-ohjeet/tietojarjestelmat/kulttuuriympariston-tietojarjestelmat/kulttuuriympaeristoen-paikkatietoaineistot
https://www.museovirasto.fi/fi/palvelut-ja-ohjeet/tietojarjestelmat/kulttuuriympariston-tietojarjestelmat/kulttuuriympaeristoen-paikkatietoaineistot
http://metatieto.ymparisto.fi:8080/geoportal/catalog/search/resource/details.page?uuid=%7bECE5D7C1-FF3C-47C2-84F1-D878CD3DA6EE%7d
http://metatieto.ymparisto.fi:8080/geoportal/catalog/search/resource/details.page?uuid=%7b2627E9FE-B657-48E1-A98D-000D4CD5CA38%7d
http://metatieto.ymparisto.fi:8080/geoportal/catalog/search/resource/details.page?uuid=%7b2627E9FE-B657-48E1-A98D-000D4CD5CA38%7d
http://metatieto.ymparisto.fi:8080/geoportal/catalog/search/resource/details.page?uuid=%7b2627E9FE-B657-48E1-A98D-000D4CD5CA38%7d
http://metatieto.ymparisto.fi:8080/geoportal/catalog/search/resource/details.page?uuid=%7BC305FA65-F319-4FA0-AAB8-F92AE32B6EE2%7D
http://metatieto.ymparisto.fi:8080/geoportal/catalog/search/resource/details.page?uuid=%7B36FA93DC-F156-427E-973E-E83F7AFC6306%7D
http://metatieto.ymparisto.fi:8080/geoportal/catalog/search/resource/details.page?uuid=%7b5F14DCDF-6A2C-4A67-9035-BC73D0ED60B0%7d
http://metatieto.ymparisto.fi:8080/geoportal/catalog/search/resource/details.page?uuid=%7B4CFB1D5B-F47E-4E92-918A-63EC5BB9C217%7D
http://metatieto.ymparisto.fi:8080/geoportal/catalog/search/resource/details.page?uuid=%7BA21026BF-204C-42FC-9FCB-450BD5A94C81%7D
http://metatieto.ymparisto.fi:8080/geoportal/catalog/search/resource/details.page?uuid=%7B66A5653E-A8E7-4BA3-9703-A0AF001AE089%7D
http://metatieto.ymparisto.fi:8080/geoportal/catalog/search/resource/details.page?uuid=%7BF8321822-0A0D-4AC4-81E3-B9E3BE6386A2%7D
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Virkistys 

 
Ylimaakunnallinen ulkoilu- ja luontomatkailuhanke 2004-2007 (Lahden kaupunki, 2008) 
 
Valtakunnallinen liikuntapaikkojen tietokanta (LIPAS) 

  

Liikenne 
 
Ajoradat ja moottoriväylät 
 
Tieverkon suunnitteluaineistot (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 2018) 
 
Rataverkko ja liikennepaikat 
 
Väylät 

 

Tekninen huolto 
 
Puhtaan veden ja siirtoviemäreiden päälinjat (Kymen Vesi Oy, 2018; Kouvolan Vesi Oy, 2018; 
Virolahden kunta, 2018; Haminan kaupunki, 2018) 
 
Kaasuverkko (Gasum Oy, 2018) 
 
Sähköverkko (Fingrid Oyj, 2018; Kaakon alueverkko, 2018; Kymenlaakson sähköverkko Oy, 
2018; KSS Verkko Oy, 2018)  

 
Johdot ja kaapelit 

  

http://lipas.cc.jyu.fi/lipas/
https://julkinen.liikennevirasto.fi/oskari/
https://julkinen.liikennevirasto.fi/oskari/
https://julkinen.liikennevirasto.fi/oskari/
https://julkinen.liikennevirasto.fi/oskari/
https://julkinen.liikennevirasto.fi/oskari/
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Kymenlaakson Liitto, vahvistetut vaihemaakuntakaavat 
 

Kymenlaakson maakuntakaava, Taajamat ja niiden ympäristöt 
 
Kymenlaakson maakuntakaava, maaseutu ja luonto 
 
Kymenlaakson energiamaakuntakaava 
 
Kymenlaakson maakuntakaava, kauppa ja meri 

 
 
Vaihemaakuntakaavojen keskeiset taustaselvitykset 
 
Kymenlaakson maakuntakaava, taajamat ja niiden ympäristöt 

 
Katsaus Kymenlaakson rakennettujen alueiden luonnonympäristön tilaan 
 
Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen 
 
Kymenlaakson liikennestrategia 2003 
 
Natura 2000 arviointi 

 
Kymenlaakson maakuntakaava, maaseutu ja luonto 

 
Moottori- ja ampumaradat -esiselvitys Kouvolan kaupungille 
 
Kaupalliset palvelut 
 
Kajasuon luontoselvitys 
 
Turvetuotantoalueiden luontoselvitykset 
 
Turvetuotanto maakuntakaavassa 
 
Tuulivoimaselvitys 
 
Virkistysalueselvitys 

Liite 1 
 
Rantarakentamisen kehittämisselvitys 
 
Rantarakentamisen tehokkuus 
 
Ekologisesti arvokkaat alueet 

 
Sosiaalisten ja taloudellisten vaikutusten arviointi 
 
Natura 2000 arviointi 

Yhteenveto 
 

http://www.kymenlaakso.fi/maakuntakaava/maakuntakaavat/taajamat-ja-niiden-ympaeristoet
http://www.kymenlaakso.fi/maakuntakaava/maakuntakaavat/maaseutu-ja-luonto
http://www.kymenlaakso.fi/maakuntakaava/maakuntakaavat/energiamaakuntakaava
http://www.kymenlaakso.fi/maakuntakaava/maakuntakaavat/kauppa-ja-merialue
http://www.kymenlaakso.fi/maakuntakaava/maakuntakaavan-tutkimukset-ja-selvitykset
http://www.kymenlaakso.fi/images/Liitteet/MAAKUNTAKAAVA/tutkimukset_ja_selvitykset/moottori-_ja_ampurataselvitys.pdf
http://www.kymenlaakso.fi/images/Liitteet/MAAKUNTAKAAVA/tutkimukset_ja_selvitykset/kaupalliset_palvelut.pdf
http://www.kymenlaakso.fi/images/Liitteet/MAAKUNTAKAAVA/tutkimukset_ja_selvitykset/Kajasuon_luontoselvitys.pdf
http://www.kymenlaakso.fi/images/Liitteet/MAAKUNTAKAAVA/tutkimukset_ja_selvitykset/turvetuotantoalueiden_luontoselvitykset.pdf
http://www.kymenlaakso.fi/images/Liitteet/MAAKUNTAKAAVA/tutkimukset_ja_selvitykset/Turvetuotanto.pdf
http://www.kymenlaakso.fi/images/Liitteet/MAAKUNTAKAAVA/tutkimukset_ja_selvitykset/Tuulivoimaselvitys.pdf
http://www.kymenlaakso.fi/images/Liitteet/MAAKUNTAKAAVA/tutkimukset_ja_selvitykset/virkistysalueselvitys_liite1.pdf
http://www.kymenlaakso.fi/images/Liitteet/MAAKUNTAKAAVA/tutkimukset_ja_selvitykset/Rantarakentamisen_kehitt%C3%A4misselvitys.pdf
http://www.kymenlaakso.fi/images/Liitteet/MAAKUNTAKAAVA/tutkimukset_ja_selvitykset/Rantarakentamisen_tehokkuus.pdf
http://www.kymenlaakso.fi/images/Liitteet/MAAKUNTAKAAVA/tutkimukset_ja_selvitykset/Ekologisesti_arvokkaat_alueet.pdf
http://www.kymenlaakso.fi/images/Liitteet/MAAKUNTAKAAVA/tutkimukset_ja_selvitykset/Sosiaalisten_vaikutusten_arviointi_2.pdf
http://www.kymenlaakso.fi/images/Liitteet/MAAKUNTAKAAVA/tutkimukset_ja_selvitykset/Natura_2000_luontoarvot_ehdotus.pdf
http://www.kymenlaakso.fi/images/Liitteet/MAAKUNTAKAAVA/tutkimukset_ja_selvitykset/Natura2000_luontoarvot_Yhteenveto.pdf
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Pohjaveden toimenpideohjelma 
 
Vesienhoidon toimenpideohjelma 

 
Maaseutu- ja saaristoalueiden rakenneselvitys 
 
Rakennetun kulttuuriympäristön toimenpideohjelma 

Liite 1 
Liite 2 

 
Ekotehokkuus 
 
Kiviainesalueet maakuntakaavassa 
 
Tulva-alueselvitys 
 
Maakuntakaavan tavoitteet 
 

 
Kymenlaakson energiamaakuntakaava 
 

Ilmasto- ja energiastrategia 
 
Tuulivoima-alueet 
 
Tuulivoimaselvitys 2010 
 
Tuulivoimasuunnitelmien linnustoarviointi 
 
Tuulivoima-alueiden rajausten perustelut 
 
Vaikutusten arviointi 
 

 
Kymenlaakson maakuntakaava, kauppa ja meri 
 

Vaikutusten arviointi 
 

Vaikutusten arviointi / Merialue 
 

Kaupan suuryksiköiden rakenteellinen tarkastelu 
 
Kymenlaakson palveluverkkoselvitys 

 
Merialueselvitys 
 
Venäläisten ostosmatkailun merkitys 
 
Kymenlaakson kaupan liikennearviointi 
 
Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus 
 

http://www.kymenlaakso.fi/images/Liitteet/MAAKUNTAKAAVA/tutkimukset_ja_selvitykset/pohjaveden_toimenpideohjelma.pdf
http://www.kymenlaakso.fi/images/Liitteet/MAAKUNTAKAAVA/tutkimukset_ja_selvitykset/Vesihoidon_toimenpideohjelma.pdf
http://www.kymenlaakso.fi/images/Liitteet/MAAKUNTAKAAVA/tutkimukset_ja_selvitykset/maaseutu-_ja_saaristoalueiden_rakenneselvitys.pdf
http://www.kymenlaakso.fi/images/Liitteet/MAAKUNTAKAAVA/tutkimukset_ja_selvitykset/kulttuuriymp%C3%A4rist%C3%B6jen_toimenpideohjelma.pdf
http://www.kymenlaakso.fi/images/Liitteet/MAAKUNTAKAAVA/tutkimukset_ja_selvitykset/kulttuuriymp%C3%A4rist%C3%B6jen_toimenpideohjelma_ryhmittely.pdf
http://www.kymenlaakso.fi/images/Liitteet/MAAKUNTAKAAVA/tutkimukset_ja_selvitykset/rakennettu_kulttuuriymp%C3%A4rist%C3%B6.pdf
http://www.kymenlaakso.fi/images/Liitteet/MAAKUNTAKAAVA/tutkimukset_ja_selvitykset/Ekotehokkuus.pdf
http://www.kymenlaakso.fi/images/Liitteet/MAAKUNTAKAAVA/tutkimukset_ja_selvitykset/maakuntakaavan_tavoitteet.pdf
http://www.kymenlaakso.fi/images/Liitteet/MAAKUNTAKAAVA/tutkimukset_ja_selvitykset/kymenlaakso_ilmasto_ja_energia-strategia_030212_web.pdf
http://www.kymenlaakso.fi/images/Liitteet/MAAKUNTAKAAVA/tutkimukset_ja_selvitykset/tuulivoima_ehdotus.pdf
http://www.kymenlaakso.fi/images/Liitteet/MAAKUNTAKAAVA/tutkimukset_ja_selvitykset/Kymenlaakson_tuulivoimaselvitys_2010.pdf
http://www.kymenlaakso.fi/images/Liitteet/MAAKUNTAKAAVA/tutkimukset_ja_selvitykset/tuulivoima_linnustoarviointi_www.pdf
http://www.kymenlaakso.fi/images/Liitteet/MAAKUNTAKAAVA/tutkimukset_ja_selvitykset/Tuulivoima-alueiden_rajausten_perustelu_ehdotus.pdf
http://www.kymenlaakso.fi/images/Liitteet/MAAKUNTAKAAVA/tutkimukset_ja_selvitykset/Vaikutusten_arviointi_ehdotus.pdf
http://www.kymenlaakso.fi/images/Liitteet/MAAKUNTAKAAVA/tutkimukset_ja_selvitykset/Kauppa_ja_meri_Vaikutusten_arviointi_ehdotus_111113.pdf
http://www.kymenlaakso.fi/images/Liitteet/MAAKUNTAKAAVA/tutkimukset_ja_selvitykset/Kauppa_ja_meri_Vaikutusten_arviointi_merialue.pdf
http://www.kymenlaakso.fi/images/Liitteet/MAAKUNTAKAAVA/tutkimukset_ja_selvitykset/Kaupan_rakenteellinen_tarkastelu.pdf
http://www.kymenlaakso.fi/images/Liitteet/MAAKUNTAKAAVA/tutkimukset_ja_selvitykset/palveluverkkoselvitys.pdf
http://www.kymenlaakso.fi/images/Liitteet/MAAKUNTAKAAVA/tutkimukset_ja_selvitykset/Merialueselvitys.pdf
http://www.kymenlaakso.fi/images/Liitteet/MAAKUNTAKAAVA/tutkimukset_ja_selvitykset/Ven%C3%A4l%C3%A4isten_matkailu_Kaakkois-Suomeen_2025_valmis.pdf
http://www.kymenlaakso.fi/images/Liitteet/MAAKUNTAKAAVA/tutkimukset_ja_selvitykset/Kymenlaakson_kaupan_liikennearviointi_19_12_2012.pdf
http://www.kymenlaakso.fi/images/Liitteet/MAAKUNTAKAAVA/tutkimukset_ja_selvitykset/Kymenlaakson_kaupan_rakenne_ja_mitoitus_2013.pdf
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Puolustusvoimien saarikohteet 
  

Kirkonmaa 
Kirkonmaan luontoselvitys 
Rankki 
Rankki luontoselvitys 

 

http://www.kymenlaakso.fi/images/Liitteet/MAAKUNTAKAAVA/tutkimukset_ja_selvitykset/Kirkonmaaraportti.pdf
http://www.kymenlaakso.fi/images/Liitteet/MAAKUNTAKAAVA/tutkimukset_ja_selvitykset/Rankkiraportti.pdf
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