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KYMENLAAKSON SINI-VIHERRAKENNE TYÖPAJA 25.1.2017 YHTEENVETO 

 

1. Tilaisuudesta 

 

Tilaisuuden tavoitteena oli kerätä paikallisten olosuhteiden tuntemusta paikallisilta 

asiantuntijoilta. Saatu yksityiskohtainen tieto linkitetään maakuntatasoiseen sini-

viherrakenteen tarkasteluun ja maakuntakaavoituksen tavoitteisiin. Työpajalla oli myös 

merkittävä rooli yhteisen keskustelun avaamiseen toivottavasta siniviherverkoston 

tavoitetilasta, ja mahdollistaa vuorovaikutus ja osallistaminen siniviherverkon tavoitetilan 

suunnittelun osalta. 

 

Asiantuntijoiden ja sidosryhmien työpajassa nostamat tärkeät virtavedet sekä viheryhteyksiin 

liittyvät karttamerkinnät ja kommentit otettiin huomioon viherverkoston luomisessa sekä 

manneralueen siniyhteyksien määrittämisessä (luku 4.5).  

 

 

 

 

Tilaisuuden aikataulu 

 

12.00  Tilaisuuden avaus ja lyhyt esittely maakuntakaavatyöstä  

  Kymenlaakson liitto 

12.10   SYKE esittäytyy 

12:20  Nykytilaselvitys – kuvaus nykytilasta ja ydinalueanalyysin  

  ja ekologisen verkoston lähtökohdat, Kaisa Mustajärvi, Ramboll 

12.50  Keskustelu 

13.00  Tavoitteet siniviherrakenteelle; Kaisa Mustajärvi, Ramboll 

13.20  Johdatus työpajaan: tehtävien ja tavoitteiden esittely 

13.30  Kahvitauko ja jakautuminen ryhmiin 

13.45  Ryhmätyöskentely 

15.30  Loppukeskustelu 

 

 

Ryhmätyöskentely tehtiin kuudessa teemaryhmässä: 

 

• Merialue ja rannikko (sininen) 

• Joet ja järvet (vaaleanpunainen) 

• Metsät (vihreä) 

• Suot ja harjut (punainen) 

• Viljelysmaat ja kultturiympäristöt (violetti) 

• Rakennettu ympäristö (oranssi) 

 

 

Työpajan pohjalta konsultti laatii tilaajan ohjauksessa kolme tavoitetilavaihtoehtoa 

suunnittelun seuraavaan vaiheeseen. 
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Tässä dokumentissa esitetään yhteenvedot työpajan tuloksista. Tämän yhteenvedon 

karttoihin on koottu teemaryhmien kartoille tehdyt merkinnät. Taulukoissa on ryhmien 

käsittelemät arvokkaat ja kehitettävät kohteet. Värikoodatuin muistiinpanoin on esitetty 

karttalehdille lisätyt muiden ryhmien kommentit ryhmien värin mukaan.  
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2. TEEMARYHMÄT 

 

2.1 MERIALUE JA RANNIKKO 
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Ryhmän teema/näkökulma: Merialue ja rannikko 

Arvokkaat alueet ja aluekokonaisuudet 

Alue, kokonaisuus, 

yhteydet (osoita 

myös kartalle) 

Miksi 

arvokas? 

Liittyminen kaavan 

tavoitteisiin 

Kommentit muilta 

ryhmiltä 

(A) Lehmäsaari 
osa kansall. 
kaupunkipuistoa 

viherrakenneverkostoa    

(B) Versso matkailullisesti 
matkailu, 
paikallistalouden 

vaikutukset 
 

(C) Ruotsinsalmi 
hist. 
taistelupaikka 

kulttuuriperintö  

(D) Virolahti  tutkimus   

(E) Virolahden 

kalliolouhokset 
kulttuurihistoria kulttuuriperintö  

 

Ryhmän teema/näkökulma: Merialue ja rannikko 

Kehitettävät alueet ja aluekokonaisuudet 

Alue, kokonaisuus, 

yhteydet (osoita 

myös kartalle) 

Miksi arvokas? 

Liittyminen 

kaavan 

tavoitteisiin 

Kommentit muilta 

ryhmiltä 

(1) Haapasaari kyläkulttuuri, Arktika  asuminen/virkistys 
 OILRISK-hankkeen 
aineistot taustalle (valmiiksi 
arvotettu) (ELY-keskus) 

(2) Tammio kyläkulttuuri asuminen/virkistys  

(3) Mustaviiri 
Struven ketju, 
perinnemaisemat 
kyläkulttuuri 

Itäisen 
Suomenlahden 
kansallispuisto   

1 vihreä 

(4) Ristisaari kyläkulttuuri 
hylkeitten 
pesimäluodot 

 

(5) Vanhakylänmaa kyläkulttuuri   

(6) Salminlahti 
harvinaiset lintu- ja 
kasvilajit 

natura-aluetta  

(7) VELMUN 
tietojen 
noteeraaminen 
kaavoituksessa 

 1 vihreä 

(8) Vaelluskalakantoje

n vahvistaminen 
  

2 vihreää 
Myös muiden kuin Kymijoen 

huomioiminen 
vaelluskalakohteina 

 

Kartalle merkityt kommentit: 

Jokisuiden arvottaminen 

Itäisen Suomenlahden kansallispuisto + Kotkan kansallinen kaupunkipuisto 

Kalankasvatukseen soveltuvat alueet?  
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2.2 JOET JA JÄRVET 
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Ryhmän teema/näkökulma: Joet ja järvet 

Arvokkaat alueet ja aluekokonaisuudet 

Alue, kokonaisuus, 

yhteydet (osoita myös 

kartalle) 

Miksi arvokas? 

Liittyminen 

kaavan 

tavoitteisiin 

Kommentit 

muilta 

ryhmiltä 

(1) Summanjoki 

Vaelluskalavesistö  
- meritaimen, 
luonnonvarainen, 

äärimmäisen uhanalainen, 

lähdepitoinen latvavedet 
- vaellussiika, 
luonnonvarainen 
- merixxxxkuoriainen 
jokisuistossa 

- Itäisen Suomenlahden 
ainoa pikkujoki johon 
meritaimen nousee latvaosiin 

Tuetaan 

ekosysteemipalvelui
den 

tuotantopotentiaalia
  

  

(2) Virojoki+ muut 

vaelluskalavesistöt 

-vaelluskalavesistö, 

paikallinen taimenkanta 
ELY:n aineisto + 
kalastusrajoitus.fi 

Tuetaan 
ekosysteemipalvelui
den 

tuotantopotentiaalia
  

2 vihreää 

(3) Poikkeuksellisen 

kirkasvetiset 

erinomaiset järvet 

  2 vihreää 

 - muut erinomaiseksi 

luokitellut järvet jotenkin 

esille lopullisiin karttoihin 
 

  
1 vihreä ja 1 
punainen  

 

Ryhmän teema/näkökulma: Joet ja järvet 

Kehitettävät alueet ja aluekokonaisuudet 

Alue, kokonaisuus, 

yhteydet (osoita myös 

kartalle) 

Miksi arvokas? 
Liittyminen kaavan 

tavoitteisiin 

Kommentit 

muilta 

ryhmiltä 

- Valkealan reitti    

- kaikki 

vaelluskalavesistöt 
   

- Metsälain 10§:n 
kohteet?  Saisiko  

käyttöön? 

(lisäys työpajan 

jälkeen: tausta-
aineisto analyyseihin) 

 2 punaista 

- pohjavesiaineisto 

taustalle 
   

Kartalle merkityt kommentit: 

Kymijoki-alueen kehittäminen erinomaista 

Kymijoesta taas lohijoki, hyvä! 
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Sinirakennekartalle tehdyt merkinnät: 

 

l  
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2.3 METSÄT 
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Ryhmän teema/näkökulma: Metsät 

Arvokkaat alueet ja aluekokonaisuudet 

Alue, kokonaisuus, 

yhteydet (osoita 

myös kartalle) 

Miksi arvokas? 

Liittyminen 

kaavan 

tavoitteisiin 

Kommentit muilta ryhmiltä 

Olemassa olevat 

suojelualueet,  

esim. (1) Repovesi 

Luonnontilaisuus 

Virkistyskäyttö  
   2 vihreää 

 (2) Valkmusa 
Suuri yhtenäinen 
suoalue 

  2 vihreää 

 

Lisäksi ryhmässä herätti keskustelua seuraavat asiat: 

- Maakuntakaavan tavoitteet ovat strategisia, mikä tulee huomioida myös 

kaavaesityksissä niin, ettei tehdä liian pienipiirteistä. 

- Vaarana on, että pienistä indikaattoreista, kuten (yksittäisistä) pesäpuista tehdään 

liian suuria johtopäätöksiä. 

- Metsälain 10 § ei kuulu maakuntakaavaan.  

o Kommentti: Kuuluu huomioida tausta-aineistona. 

- Metsäkeskus on ajanut aineiston, eikä ole merkittäviä poikkeamia.  

- Maakuntakaavassa pitää käsitellä isoja linjoja. (4 vihreää palloa) 

- Kaava ei saa olla suojelun väline. Tästä esitettiin eriävä mielipide. 

- Miten metsän rakenne ylläpidetään? 

- Määrittelyjä pitäisi täsmentää. (Esim. mitä on pirstaloituminen?) 

- Tietojen laatu ja jäljitettävyys sekä ajantasaisuus tärkeä 

- Mihin tarkoitukseen laskentamalli on tehty? 

- Laskentamalli joustava ja helppokäyttöinen 

 

Kartalle merkittyjä kommentteja: 

Eliölajien viheryhteydet huomioitava. 

Metsähallituksen kokemuksen ja näkemykset esim. metsien hyödyntämisen ja suojelun 

kysymyksistä kehiin. 

Tärkeiden metsäekologisten yhteyksien merkitseminen 

Metsäalueilla on aina ekologisia yhteyksiä -> ei tarvetta merkitä kaavaan. 

Taajamien ja Kymijoen mantujen viheryhteydet ja tarpeet 

Kaava ei saa rajoittaa PV:n toimintaa tai opetusmetsien käyttöä.  

Metsätaloutta ohjaa metsälaki, luonnonsuojelulaki, sertifiointi sekä toimijoiden omat ohjeet. 

Kaavoittajan pitäisi luottaa, ettei kaavamerkintöjä tarvita em. lisäksi metsätaloutta 

ohjaamaan. 

Suojelualueet suojelulle ja rajan toisella puolella olevat yksityisten metsät maa- ja 

metsätalouskäyttöön. Esim. Valkmusa. 

Metsätalousalue pysyy metsätalouskäytössä -> silloin ei esim. tuulivoimaa.  

Laajemmat metsäkokonaisuudet pohjoisessa ja idässä.  
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2.4 SUOT JA HARJUT 
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Ryhmän teema/näkökulma: Suot ja harjut 

Arvokkaat alueet ja aluekokonaisuudet 

Alue, kokonaisuus, 

yhteydet (osoita 

myös kartalle) 

Miksi arvokas? 

Liittyminen 

kaavan 

tavoitteisiin 

Kommentit muilta 

ryhmiltä 

(1) Kajasuon 

kokonaisuus 

Luonnontilainen, 
laaja, arvokas 
eliöstö, avosuo 

 luonnon ydinalue 
a) suojeltava (1 vihreä) 

b) tuotantoon (2 punaista) 

 
Ryhmän teema/näkökulma: Suot ja harjut 

Kehitettävät alueet ja aluekokonaisuudet 

Alue, kokonaisuus, 

yhteydet (osoita myös 

kartalle) 

Miksi 

arvokas? 

Liittyminen 

kaavan 

tavoitteisiin 

Kommentit muilta 

ryhmiltä 

Suokokonaisuudet 

Käyttötarkoitus 
tuotannon 
jälkeen ”muu 

kuin 
metsittäminen” 

ekosyst. palvelu 
/ virkistys  

luontoarvot 

1 vihreä 
Ei ainakaan peltoviljelyä 
vanhoille 
turvetuotantoalueille 

Tuotannon jälkeen metsitys 
tai peltoviljely. Huom! 
Hiilen sidonta 

(1) Salpausselkä 
paahdealueiden 

muodostaminen 
/ lajisto 

luontoarvo 
1 vihreä 
1 punainen 
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2.5 VILJELYSMAAT JA KULTTUURIYMPÄRISTÖ 
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Ryhmän teema/näkökulma: Viljelysmaat ja kulttuuriympäristö 

Kehitettävät alueet ja aluekokonaisuudet 

Alue, kokonaisuus, 

yhteydet 
Miksi arvokas? 

Liittyminen 

kaavan 

tavoitteisiin 

Kommentit muilta 

ryhmiltä 

1) Elimäen 

viljelysmaisema 

Valtakunnallisesti 
arvokas maisema, 
säilytettävä avoimena 

 Tukee kaavan 
tavoitteiden 
toteutumista 

1 vihreä 
Elimäen peltoaukeat kuten 
myös muut tukevat myös 
linnuston tarpeita (myös 

lintuharrastus ja virkistys) 

2) Haapa-Kimola 

Perheniemi  

Maakunnallisesti 
arvokas maisema, 
säilytettävä avoimena 

  

3) Pyhtää 

Teiden halkoma 
peltoaukea säilytettävä 

Paineita teollisuuden ja 
kaupan leviämiselle 
Näköesteet pellolle 
liikaa 

Kylien merkitystä 
korostettava 
entisestään 

 

4) Värälä-Vilppula 

peltoaukea 

Lähellä taajamaa, 
säilytettävä 

maatalouskäytössä 

Kaupungin ja 
maaseudun 
välinen 

”maisema” 
ränsistynyt 

1 vihreä 

5) Urpalanjokilaakso 
Jokilaakso, jonka 
ympärillä peltoviljelyä 

  

6) Lyöttilän 

peltoaukeat 
Järvet tuo alueelle omat 

piirteensä 
  

 

7) Alakylän 

peltoaukeat 
Arvokas 
kulttuurimaisema 

 

1 vihreä 

Erityisen tärkeä taajaman 
kupeessa 

8) Väliväylä / Tirva 
Arvokas 
kulttuurimaisema 

  

Vaalimaanjokilaakso   1 vihreä 

 

Kartalle merkitty kommentti: 

Loviisa–Lapinjärvi -välillä Etelä-Suomen mittakaavassa yksi suurimmista yhtenäisistä metsäalueista -> 

alueen rajausta tulisi siirtää 20 km länteen. 
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2.6 RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 

 

 



 

  

16/16 

 

 
Ryhmän teema/näkökulma: Rakennettu ympäristö 

Arvokkaat alueet ja aluekokonaisuudet 

Alue, kokonaisuus, 

yhteydet (osoita 

myös kartalle) 

Miksi arvokas? 

Liittyminen 

kaavan 

tavoitteisiin 

Kommentit muilta 

ryhmiltä 

Kotkan kansallinen 

kaupunkipuisto 

monimuotoinen 
solmukohta, paljon 
kerrostumia 

aluerak., viherrak., 
matkailu, kulttuuri- 
ja 
luonnonympäristöp.  

  

Paperitehtaiden 

ympäristöt 

Koko maakunnan 
elinkeinoelämän 
kehittäjä 

aluerak., matkailu  4 vihreää 

Vanhat varuskunnat 

Kymijoki, xxxjoki, 

vahva 
puolustuksellinen 
merkitys, työpaikat 

aluerak., kulttuuri- 
ja luonnonp., 
matkailu 

1 vihreä 
sotahistoria, sisällissota esiin 

Jaalan ja Iitin kk, 

Elimäen kk 
pienimittakaavaisia 
hyvin säilyneitä 

 1 vihreä 

Elimäen kk 

pohjoisosa 
varhainen viljelyalue   

Kimolan kanava 
uitto, elinkeino, 

puuteollisuus 
 1 vihreä 

Kuninkaantie / Ylinen 

Viipurintie 
ensimmäiset 

maaliikenneyhteydet 
 2 vihreää 

 
Ryhmän teema/näkökulma: Rakennettu ympäristö 

Kehitettävät alueet ja aluekokonaisuudet 

Alue, kokonaisuus, 

yhteydet (osoita 

myös kartalle) 

Miksi arvokas? 

Liittyminen 

kaavan 

tavoitteisiin 

Kommentit muilta 

ryhmiltä 

Kymijoen ranta-alueet 
 

   2 vihreää 

Vuorenkoski-Mankala    

Kimolan kanava   1 vihreä 

Rannikon saaristokylät 
 

  
 

Salpalinja   3 vihreää 

 

 


