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Yhdyskuntarakenne

• Maakuntaohjelman ja –kaavan pohjaksi 
hyväksytty väestö- ja työpaikkasuunnite.

• Yhdyskuntarakenteen vaihtoehdot-selvitys, 
kylätarkastelu

• Kaavallinen väljyys 
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Keskustat ja taajamat

• Keskusta-alueet: Kouvola, Kuusankoski, Kotka, 
Karhula, Hamina
– Rajaukset tarkistettu ja yleispiirteistetty

• Keskustat, kohdemerkintä: Myllykoski, 
Inkeroinen, Virojoki

• Taajama-alueiden rajaukset tarkistettu
• Kehitettävä ja tiivistettävä alue Kouvola-

Kuusankoski, Kotka-Karhula, Hamina
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Taajamat -suunnittelumääräykset
• Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee edistää 

yhdyskuntarakenteen eheytymistä hajanaisesti ja vajaasti 
rakennetuilla alueilla sekä taajaman ydinalueen kehittämistä 
toiminnallisesti ja taajamakuvallisesti selkeästi hahmottuvaksi 
keskukseksi.

• Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa rakentaminen ja muu 
maankäyttö on sopeutettava ympäristöönsä niin että taajaman 
omaleimaisuus ja viihtyisyys vahvistuvat ja ympäristö-, luonto- ja 
kulttuuriperintöarvojen säilyminen turvataan. Taajama-alueita 
laajennettaessa tulee turvata sekä olemassa olevien että uusien 
taajaman osien yhteydet taajamarakenteen ulkopuolisiin  
yhtenäisiin virkistysalueisiin. Taajama-alueilla tulee myös 
varmistaa niiden sisäisten vapaa-alueiden riittävyys sekä 
virkistysreitistöjen jatkuvuus.
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Taajamat -suunnittelumääräykset
• Alueen käytön suunnittelussa on huolehdittava kestävän 

liikkumisen toimintaedellytyksistä eri liikkumismuodot 
huomioiden.

• Rakennettujen alueiden suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä 
huomiota hulevesien hallintaan ja hulevesitulvien ehkäisyyn.
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Keskustat -suunnittelumääräykset
• Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä 

huomiota alueen viihtyisyyteen, omaleimaisuuteen ja 
kaupunkikuvan tasapainoisuuteen. Alueen käytön suunnittelussa 
on huolehdittava kestävän liikkumisen toimintaedellytyksistä eri 
liikkumismuodot huomioiden. Erityistä huomiota tulee kiinnittää 
kaupunkikuvan kehittämiseen sekä rakennushistoriallisten 
ominaispiirteiden säilyttämiseen.

• Rakennettujen alueiden suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä 
huomiota hulevesien hallintaan ja hulevesitulvien ehkäisyyn.
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Kehitettävä ja tiivistettävä alue -
suunnittelumääräykset
• Kehitettävillä ja tiivistettävillä alueilla tulee yhdyskuntarakennetta 

kehittää 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.
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Kylät

• Maakunnallisesti merkittävät, rakenteellisesti 
selvästi kylämäisen alueen muodostavat 
elinvoimaiset maaseudun kylät

• Ei lähtökohtaisesti esitetä sellaisia kyläalueita, 
jotka sijoittuvat kaupunkien kehysalueelle

• Elinvoimaisuus, palvelut, kehittämispotentiaali
• Saaristokylät
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Kylät
• Kouvola:

– Kääpälä
– Selänpää
– Sippola
– Tuohikotti
– Vuohijärvi

• Hamina:
– Kannusjärvi
– Kuorsalo
– Metsäkylä
– Pyhältö
– Tammio
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• Kotka:
– Haapasaari
– Huruksela
– Kuutsalo
– Tavastila

• Pyhtää:
– Kaunissaari
– Purola
– Hirvikoski-Vastila

• Miehikkälä: 
– Suur-Miehikkälä

• Virolahti: 
– Klamila

• Yksityiskohtaisemmassa 
suunnittelussa ja 
toteutuksessa rakentaminen ja 
muu maankäyttö on 
sopeutettava ympäristöönsä 
niin, että kylän omaleimaisuus 
ja viihtyisyys vahvistuu.



MAAKUNTAKAAVA 2040
Tavoitteena toimiva ja kestävä Kymenlaakso

#kymenlaaksokaava2040
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