
#kymenlaaksokaava2040

Valmisteluvaiheen esittely

Kulttuuriperintö



Arkeologinen kulttuuriperintö

• Pistemäisiä muinaismuistoja ei esitetä 
kaavakartalla.

• Koko maakuntaa koskeva suunnittelumääräys:
– Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava 

huomioon tunnetut muinaisjäännökset. Ajantasainen tieto 
on tarkistettava museoviranomaiselta.
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Arkeologinen kulttuuriperintö

• Muinaismuistoalue (SM)
– Alueen maankäytön suunnittelussa ja toteutuksessa on 

otettava huomioon alueella olevat suojeltavat 
arkeologiset, maisemalliset ja kulttuurihistorialliset arvot. 
Toimenpiteitä suunniteltaessa on pyydettävä lausunto 
museoviranomaisilta.

– Suunnittelusuositus: Kyminlinnan alueen 
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee asumisen, 
matkailu- ja tapahtumapalveluiden kehittämisen tukea 
seudun tasapainoisen palvelurakenteen kehittymistä.

– Osoitetaan linnoitus Utissa Kouvolassa ja Kyminlinna 
Kotkassa.
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Arkeologinen kulttuuriperintö

• Ruotsinsalmen meritaistelualue 
– Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ottaa 

huomioon meritaistelualueen kulttuuriympäristön 
ja merihistorian arvot. Alueelle suunniteltavat 
toimenpiteet eivät saa vaarantaa hylkyjen 
muodostamaa kokonaisuutta. Ennen alueella 
tehtävää vesirakennustyötä on oltava yhteydessä 
Museovirastoon vedenalaista kulttuuriperintöä 
koskevan inventoinnin järjestämiseksi.
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Arkeologinen kulttuuriperintö

• Salpalinja (slpl)
– Ympäröivän alueen yksityiskohtaisemmassa 

kaavoituksessa on otettava huomioon suojeltujen 
rakenteiden historiallinen arvo.
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Rakennettu kulttuuriperintö
• Unescon maailmanperintökohde (un)

– Aluetta ja sen lähiympäristöä on suunniteltava siten, että 
maailmanperintökohteen rakennushistorialliset, 
kulttuurihistorialliset ja maisemalliset arvot säilyvät ja 
vahvistuvat. Toimenpiteitä suunniteltaessa on pyydettävä 
lausunto museoviranomaiselta

– Verla ja Struven mittausketjun piste Mustaviirissä.

• Historiallinen tie (his)
– Alueelle suunniteltavat toimenpiteet eivät saa vaarantaa tien 

linjausta tai siihen liittyvän museosillan kulttuurihistoriallisia 
arvoja. Alueelle tehtävistä suunnitelmista on pyydettävä 
museoviranomaisen lausunto.

– Suuri Rantatie
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Rakennettu kulttuuriperintö
• Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen 

kannalta tärkeä alue/ kohde (ma)
– ma/v = kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta 

valtakunnallisesti tärkeä alue (RKY-alueet/kohteet ja maisema-alueet), 
ma/e = kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta 
valtakunnallisesti tärkeäksi esitetty alue, ma/m = kulttuuriympäristön 
tai maiseman vaalimisen kannalta maakunnallisesti tärkeä alue 
(maisema-alueet ja maakunnallisesti merkittävät pienialaiset 
rakennetut kulttuuriympäristöt)

– Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon 
kulttuuriympäristön ominaispiirteiden vaaliminen ja turvattava 
merkittävien maisema- ja kulttuuriarvojen säilyminen.  
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on sovitettava yhteen 
maankäytön ja maisema- ja kulttuuriarvojen vaatimukset.
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Rakennettu kulttuuriperintö
• Kansallinen kaupunkipuisto (kp)

– Kotkan kansallinen kaupunkipuisto
– Kansallisen kaupunkipuiston alueella sijaitsevia maiseman 

vaalimisen kannalta tärkeitä alueita tai valtakunnallisia 
rakennetun kulttuuriympäristön (RKY) alueita ei esitetä 
omalla merkinnällään vaan ne sisältyvät kansallisen 
kaupunkipuiston rajaukseen.
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Rakennettu kulttuuriperintö
• Taajama- ja keskusta-alueet

– Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on 
turvattava  maakunnallisesti merkittävien 
kulttuurihistoriallisten arvojen säilyminen. 
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#kymenlaaksokaava2040

Valmisteluvaiheen esittely

Liikenne



Tieverkko

• Osoitetaan valta-, kanta- ja seututiet ja 
pääkadut sekä sellaiset yhdystiet, jotka 
yhdistävät maakunnallisesti merkittävää 
maankäyttöä ylempiluokkaiseen 
tieverkostoon.  

• Olemassa olevat ja suunnittelut/ kehitettävät
• Keskusta-alueilla ei osoiteta tieverkkoa. 
• Eritasoliittymät
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Tieverkko, liikennealueet

• Tieliikenteen yhteystarve-merkintä 
Kotkansaari-Halla

• Katettu tie/ liikennetunneli Karhulan kanjoni 
sekä olemassa olevat tunnelit.

• Satamat, Kullasvaara, Utti

20.4.2018

14



20.4.2018

15



20.4.2018

16



Rautatieliikenne

• Olemassa olevat radat
• Kehitettävä rata: Kouvola-Kotka+Hamina ja 

siihen liittyvät asemat/ seisakkeet
• Ohjeellinen päärata ennallaan
• Raideliikenteen yhteystarve Haminasta itään
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Vesiliikenne

• Osoitetaan liikenneviraston luokituksen 
kauppamerenkulun 1 ja 2 luokan väylät ja sisämaan 
hyötyliikenteen laivaväylät kokonaisuudessaan sekä 
hyötyliikenteen matalaväylät silloin, kun ne 
yhdistävät maakunnallisesti merkittäviä 
matkailukohteita väyläverkostoon.

• Osoitetaan ensisijaisesti veneilyn runkoväylät sekä 
muut alueellisesti merkittävät veneilyn pääväylät.

• Laiva- ja venesatamat
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MAAKUNTAKAAVA 2040
Tavoitteena toimiva ja kestävä Kymenlaakso

#kymenlaaksokaava2040
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