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OHJELMA

12:00 Tilaisuuden avaus
Maakuntakaava 2040, yleisesittely 
Hanna Lampinen (Kymenlaakson Liitto)

12:30 Orientoituminen aiheeseen:
Kymenlaakson aluerakenne ja toiminnalliset alueet
Ville Helminen (SYKE, yhdyskuntarakenteen tutkimus ja analysointi)

13:15 Tavoiteasettelun esittely
Ryhmätöiden ohjeistus
Lotta Vuorinen (Kymenlaakson Liitto)

13:30 Kahvi

13:45 Tavoitteiden työstäminen pienryhmissä

15:15 Ryhmätöiden purkaminen, keskustelua

16:00 Tilaisuuden päättäminen



Kymenlaakson Liitto

Maakuntakaava 2040 valmistelu ja 
kaavoituksen kulku

Hanna Lampinen 12.9.2016
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Kokonaismaakuntakaavan lähtökohdat

• Vahvistetut maakuntakaavat

• Maakuntakaavan toteutumisen seurantaraportti

• Maakuntakaavan ajantasaisuusarviointi

• Maakuntaohjelman / suunnitelman strategiset 
linjaukset

• Maakunnalliset strategiat ja suunnitelmat (esim. 
Kymenlaakson liikennestrategia, ilmasto- ja 
energiastrategia, luonnonvarastrategia)

• Kansalliset suuntaviivat (aluerakenteen kehityskuvat 
yms.)



Ajantasaisuuden arvioinnin tuloksia 1

• Useiden aihepiirien osalta kaavaratkaisu todettiin ajanmukaiseksi

• Merkinnöiltä odotettiin enemmän selkeyttä ja yksinkertaisuutta

Taajamat 

• Eri taajamien luonne ja rooli: miten sitä kautta pystyttäisiin maakuntakaavan 
keinoin edistämään elinvoimaisuutta ja palvelujen säilymistä eri taajamissa. 

• Teollisuus- ja työpaikka-alueista tulee tehdä tarkastelu toteutumisesta ja 
kehittämismahdollisuuksista.

Viherrakenne

• Ylimaakunnalliset tarkastelut ja yhtenäistäminen

• Kansainvälisen yhteistyön tarve korostuu

• Paikkatietoanalyyseja ja paikkatietoyhteistyötä on kehitettävä. Analyyseillä on 
mahdollista tarkistaa myös vanhoille aluevarauksille tarkentavia perusteita.
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Ajantasaisuuden arvioinnin tuloksia 2

• Matkailu: isoillekin uusille hankkeille on luotu alueidenkäytöllisiä 
edellytyksiä; teemamatkailun trendit huomioon 

• Kulttuuriperintö: maisema-alueiden päivitysinventoinnit;  Kotkan 
kansallinen kaupunkipuisto maakuntakaavaan

• Puolustusvoimien alueet: ajan tasalla olevat ampumamelukartat ja 
meluselvitykset käyttöön

• Rajavartiosto, Tulli ja Pelastuslaitos: mm. Seveso-alueet, 
kemikaaliratapihat, tulvakysymykset; päivitystarpeita

• Luonnonvarat ja luonnonsuojelu: selvitysten päivittämistä tarvitaan

• Teknisen huollon alueet: pääosin ajan tasalla, täydennystarpeita

• Liikennealueet: liikennestrategia ja liikennejärjestelmäsuunnittelu
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• Ajantasaisuuden arviointi pohjana kaavan sisällölle

• Ajantasaiset kaavaratkaisut säilyvät

• Yhdyskuntarakenteen strategiset kysymykset korostuvat

Avainalueet:

• Kymenlaakson yhdyskunta ‐ ja taajamarakenne

• Viherrakenne ja ekosysteemipalveluiden turvaaminen

• Elinkeinoelämän tarpeet

Ajankohtaiset tarkistus- ja täydennystarpeet:

• Esim. maisema-alueet, biotalouteen liittyvät 
maankäyttöratkaisut, matkailu ym. 

Kokonaismaakuntakaavan sisällön rajaus



Aikataulu
• 2015-16 Aloitusvaihe

– OAS, Tavoitteet, Selvitykset, Viranomaisneuvottelu

• 2016-2018 Valmisteluvaihe

– Selvitykset, Vaihtoehtojen tarkastelu, Päätelmät 
kaavaluonnoksen pohjaksi

– 2017-2018 Kaavaluonnoksen laadinta ja nähtävillä olo

• 2018 Kaavaehdotuksen valmisteluvaihe

Lausunnot, Viranomaisneuvottelu

• 2018-2019 Ehdotusvaihe

– Ehdotus nähtäville

• 2019 Hyväksymisvaihe
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Perusselvitykset

• Kymenlaakson vähittäiskaupan seuranta, 
loppuraportti valmistunut 3.5.2016

• Selvitykset yhdyskunta ‐ ja taajamarakenteesta 
sekä maakunnan viherrakenteesta alkamassa

• Väestö- ja työpaikkaennustetta tarkennetaan 
maakuntakaavan pohjaksi

• Lisäksi varaudutaan luonnonvarojen kestävään 
hyödyntämiseen ja ekosysteemipalveluiden 
turvaamiseen liittyviin selvitystarpeisiin
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Ajankohtaiset tehtävät

• Maakuntakaavan osallistumis‐ ja 
arviointisuunnitelma nähtävillä ja lausunnoilla 
30.9.2016 asti

• Kuvataan maakuntakaavan tavoitteet

• Laaditaan tarvittavat perusselvitykset

• Kehitetään maakuntakaavoituksen liittyviä 
paikkatietotyökaluja

• Järjestetään vuoropuhelua
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Muita näkökohtia

• Kehitetään maakuntakaavan esitystapoja

• Korostetaan strategisuutta

• Selkeytetään ja parannetaan maakuntakaavan 
luettavuutta

• YM:n vahvistusmenettelystä luopuminen 
vaikuttaa prosessiin 
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