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LAUSUNNOT JA VASTINEET
ASIAOTE

Lausunto Anjalankosken kaupunki
Sisältö:

761/TR/2008

As. nro 1

Kyläalueiden merkintä ja niihin liittyvät yhdystiet tukevat elinvoimaisten
maaseutukylien verkoston säilymistä. Sippolan kirkonkylä on
asemakaavoitettua aluetta. Kylämerkintää voisi kehittää paremmin
kylätyyppiä kuvaavaksi, jolloin kylän koko ja painoarvo tulisi paremmin
esille.
Saaramaan leirintäalue ja nuorisoleirialue tulisi varata rm-merkinnällä.
Leirintäalueen merkittävä kehittäminen on käynnistymässä.
Hevosmäen-Lylysmäen VR-alue ehdotetaan muutettavaksi MUalueeksi. Merkintä turvaisi paremmin maa- ja metsätalouden
toimintaedellytyksiä. Alueen ulkoilu- ja virkistyskäytön kaupunki on
hoitanut yksityisin sopimuksin.
Kaavan vaikutusten arviointiin tulisi sisällyttää kaavamerkintyjen
vaikutuksen merkitys yksityisille maanomistajille.
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Vastine:

Maakuntakaavan tehtävä yleispiirteisenä maankäytön suunnitelmana
on ratkaista vähintään seudullisia alueidenkäyttökysymyksiä.
Maakuntakaavan kyläverkosto kuvaa kyliä yhdyskuntarakenteen
osina, joten kylien erityispiirteet jäävät kaavassa sangen vähälle
huomiolle. Sippolan kirkonkylän ympäristöön liittyy valtakunnallisia
rakennuskulttuuri- ja maisema-arvoja, jotka maakuntakaava ilmaisee
ja jotka tuovat kylän erityisluonnetta ja painoarvoa esille.
Teknisestä virheestä johtuen, Saaramaan leirintä- ja nuorisoleirialue ei
ole osoitettu kaavaluonnokseen.
Kaavaa laadittaessa on kiinnitettävä erityisesti huomiota virkistykseen
soveltuvien alueiden riittävyyteen (MRL 28 §). Kuntien mahdollisuudet
riittävien virkistysalueiden toteuttamiseen ovat rajoitetut. Tästä syystä
varsinkin tiheimmin asutuilla alueilla virkistyspaineita kohdistuu myös
sellaisille yksityisten ja yhtiöiden omistamille metsätalousalueille, joita
ei ole tarkoitus lunastaa virkistysalueiksi. Tällaisella alueella
virkistykseen liittyvien näkökohtien huomioon ottaminen perustuu
ensisijassa maanomistajan kanssa tehtyihin sopimuksiin.
Anjalankosken Hevosmäen-Lylysmäen alue on lähivirkistyksen
kannalta arvokas, asianmukaisesti varusteltu ja hyvin saavutettavissa.
Alue on toiminut jo pitkään virkistys- ja urheilualueena. Kohde on
osoitettu myös seutukaavassa virkistysalueena. Virkistysalue on
toteutettu paikallisella tasolla. Toteutus tapahtuu sekä kaupungin että
maanomistajien intressejä huomioiden. Anjalankosken HevosmäenLylysmäen virkistyskäyttö perustuu maanomistajien ja kaupungin
välissä tehtyihin sopimuksiin. Nykyinen virkistysalueen
toteutuskäytäntö on todettu hyvin toimivaksi ja
maakuntakaavaluonnoksen ratkaisu tukee kohteen nykyisen
maankäytön jatkamista.
Virkistysaluemerkintä ei rajoittaa merkittävästi metsien talouskäyttöä.
Maakuntakaavassa muuksi kuin suojelualueeksi (S, SL, SR, SM)
osoitettu metsäalue kuuluu metsälain perusteella sen soveltamisalan
piiriin. Siten myös lausunnossa esitetty virkistysalue on metsien käytön
ja hoidon suhteen samassa asemassa kuin ne alueet, joilla ei ole
maakuntakaavan varauksia. Näillä alueilla maakuntakaavasta ei ole
johdettavissa maakuntakaavasta johtuvaa rajoitteita metsätalouteen.
Maisematyöluvasta ja sen edellytyksistä määrätään maankäyttö- ja
rakennuslain 128 ja 140 §:issä. Lupa tarvitaan aina asemakaavaalueella ja yleiskaava-alueella siloin, jos yleiskaavassa niin määrätään.
Maakuntakaavan perusteella maisematyölupaa ei voida koskaan
edellyttää. Alueilla ei ole maankäyttö- ja rakennuslain 30 §:n mukaisia
suojelumääräyksiä.
Maakuntakaavaluonnoksen selostuksessa on käsitelty kaavan
vaikutuksia aihealueittain. Maakuntakaavan yleisiä oikeusvaikutuksia
on esitelty myös osallistumis - ja arviointisuunnitelmassa.
Kaavaluonnoksen selostuksessa todetaan, että kaavavaikutusten
arviointi tapahtuu ensisijaisesti kaavaluonnoksen ja – ehdotuksen
välisellä jaksolla. Maakuntakaavan yksityiskohtaiset vaikutukset ja
kokonaisvaikutukset esitetään kaavaehdotuksen selostuksessa ja
erillisselvityksessä. Kaavermenkintöjen vaikutusten arviointi
täydennetään mm. erillisselvityksen yhteydessä saadun palauteen
perusteella.

Esitys:

Saaramaan leirintä- ja nuorisoleirintäalue osoitetaan matkailukohteeksi (rm- merkintä).
Kaavaselostus tarkistetaan kaavamerkintöjen vaikutusten arvioinnin osalta.
Muilta osin ei esitetä muutoksia.

Lausunto Elimäen kunta

As. nro 2
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Sisältö:

Ei huomautettavaa.

Vastine:

—

Esitys:

—

Lausunto Haminan kaupunki
Sisältö:

As. nro 3

Koko maakunta-aluetta koskevana suunnittelumääräyksenä on esitetty
tulvariskin huomioimista mm. rannikon ja saariston maankäytön
suunnittelussa, rakentamisessa ja toimintojen sijoittelussa, joissa on
erityistä huomiota kiinnitettävä tulvariskeihin silloin kun maanpinnan
korkeus on tason + 3,0 metriä alapuolella. Myös muiden vesistöjen
ranta-alueiden maankäytön suunnittelussa ja rakentamisessa on aina
tarpeen ottaa huomioon vesistöjen tulvaherkkyys. Esitetty määräys on
hyvin perusteltu ottaen huomioon viimeisin myrskytulva vuonna 2005,
jolloin merenpinnan korkeus Haminassa oli + 197 cm.
Ilmastonmuutoksen vaikutuksella on oma vaikutuksensa
tulevaisuuden varautumisessa tulvariskeihin.
Helsingistä itään suuntautuvan raideliikenteen kehittäminen
Helsingistä Porvooseen ja edelleen Kotka–Hamina -seudulle on
perusteltua laaditun esiselvityksen perusteella. Kaavaluonnosta onkin
tästä syystä muutettava ja tarkennettava siten, että kaavaan merkitään
”käytävä” -varaus Helsingin ja Pietarin väliselle ratayhteydelle Kotkan
ja Haminan kautta Vaalimaalle nykyisen E 18 tievarauksen
pohjoispuolelle. Täten maakuntakaava voi konkreettisimmin ohjata
seudun tulevaa maankäytön suunnittelua, mm. yleiskaavoitusta.
Teknisen huollon kaavavarausmerkintöihin kaupunki esittää
lisättäväksi tuulivoimatuotantoon soveltuvan aluevarauksen tekemistä
Stora Enson Summan tehtaiden alueen lounaisrannalle tulevaisuuden
energiahuollon turvaamista varten. Aluetta on osittain tutkittu v. 2005
selvityksessä. Alue soveltuu pienimuotoiseen tuotantoon sijoittuen
asemakaavassa teollisuusalueeksi varatulle alueelle.
Lisäyksenä ensimmäisen vaihemaakuntakaavan muutoksiin kaupunki
esittää Summan risteysalueelle vähittäiskaupan suuryksikkömerkintää.
Koko Suomen ensimmäinen merkittävä Outlet -kauppakeskittymä on
suunnitteilla yhteistyökumppaneiden kanssa. Hankkeen valmistuminen
ajoittuu Haminan keskustan ohittavan moottoritien käyttöönottoon
vuosien 2012 – 2013 aikana.
Haminan kaupunki esittää, että viherkäytävämerkintä MY muutetaan
MU:ksi.
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Vastine:

Kymenlaakson maakuntasuunnitelmassa osoitetaan maakunnan
tavoiteltava kehitys vuosina 2005-2015. Tavoitelinjaukset ottavat
tasapuolisesti huomioon maankunnan kahden seutukunnan tarpeet ja
pyrkimykset. Maakuntavaltuusto hyväksyi suunnitelman 19.12.2005.
Maakuntakaavan laadintaa ohjeistavassa maankäyttö- ja rakennuslain
mukaan maakuntasuunnitelmassa osoitetaan maakunnan tavoiteltava
kehitys. Maakuntasuunnitelmassa on esitetty Kymenlaakson
aluerakenteen visio vuodelle 2030. Maakuntasuunnitelman
Kehittämistyön painopisteet kohdassa on esitetty: ”Sujuvat ja
turvalliset tie-, rautatie- ja vesitieyhteydet Venäjän markkinoille ovat
tärkeä kilpailuetu Suomen elinkeinoelämälle. Nopeus, joustavuus,
turvallisuus ja laivojen linjaliikenneyhteydet ovat Suomen satamien
kautta kulkevan reitin vahvuuksia. Tärkeimpinä tekijöinä reitin
kilpailukyvyn kannalta ovat E18 –tien ja Lahti-Kouvola-LuumäkiVainikkala rataosuuden kunnostaminen sekä Savon ja Karjalan ratojen
kunnostamisen saattaminen päätökseen.” ”Etelä-Suomen maakuntien
yhteistyönä valmistellussa rakenneraportissa on esitetty TurkuHelsinki-Porvoo-Kotka-Hamina-Luumäki –ratayhteyden selvittämistä.
Samoin Ratahallintokeskuksen valmistelemassa raideliikennevisiotarkastelut 2050 on esitetty ”pitkällä aikavälillä (2030-2050)
toteutettavaksi Helsinki-Turku yhteyden parantamista sekä itäsuunnan
mahdollinen oikorataratkaisu jatkoselvitysten osoittamassa muodossa”
”Ylipitkällä aikavälillä (2050-) varauduttaisiin suurnopeusjunien
liikennöintiin 300 km/h ainakin Helsinki-Pietari –välillä sekä
mahdollisella Turun oikoradalla sekä osittain suurnopealle liikenteelle
kunnostettavalla pääradalla.”” ”Edellä olevan perusteella
Kymenlaaksossa tulee varautua aluerakenteen kehittämisessä
maakuntasuunnitelmakauden jälkeiseen aikaan selvittämällä yhdessä
liikenneviranomaisten kanssa Haminasta itään suuntautuvan radan
mahdollinen kulku-ura ja sen vaikutuksia aluerakenteeseen. Sekä
tulee seurata liikennemuotojen kehittymistä pitäen silmällä kanavan
teknistä sijoittamista Kuusankoskelta merelle.” Aluerakenteen visio
2030 –kuvassa on esitetty rautatie Helsingin suunnasta Kotkan kautta
Haminaan nykyisten ratojen lisäksi. Liikennejärjestelmä kohdassa on
esitetty: ”Rautateiden osalta runko muodostuu Helsinki-KouvolaVainikkala/Lappeenranta/Mikkeli/Kotka/Hamina radoista. Tätä verkkoa
täydentää aikanaan Helsinki-Kotka-Hamina kaupunkirata.”
Tämän jälkeen liikenne- ja viestintäministeriö antoi keväällä 2007
Ratahallintokeskuksen tehtäväksi selvittää Helsingistä itään kulkevan
uuden ratalinjauksen tarpeellisuus Helsingin ja Pietarin välisessä
liikenteessä. Työ on loppuvaiheessa sen alustavia johtopäätöksiä on
seuraavassa:
HELSINKI–PIETARI-RAUTATIEYHTEYS RAPORTTILUONNOS
Esiselvitys ja vaikutusten arviointi (HePi)
ALUSTAVIA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ
”Mikään tarkastelluista vaihtoehdoista ei ole käytetyllä
laskentamenetelmällä ja vaikutusten nykyisillä yksikköarvoilla
yhteiskuntataloudellisesti kannattava. Samalla voidaan todeta, että
nykyohjeistuksen mukainen kannattavuustarkastelu ei sovellu kovin
hyvin laajojen yhdyskunta- ja aluerakenne-muutoksia aiheuttavien
raideliikennehankkeiden tarkasteluun. Tulosten perusteella Helsingin
ja Pietarin välisen liikenteen kehittäminen pitkälle tulevaisuuteen
voidaan tehdä nykyistä yhteyttä edelleen kehittämällä.
Vaihtoehdoilla on kuitenkin merkittäviä vaikutuksia alueiden
kehittymisedellytyksiin sekä elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin.
Itäratavaihtoehtojen kannattavuus ei merkittävästi riipu Venäjän
liikenteen kehityksestä, vaan vaikutukset kertyvät pääasiassa
kotimaan liikenteestä. Mikäli Lahti – Mikkeli oikorata toteutetaan, se
vähentää vaihtoehdon Kouvola liikennettä ja hyötyjä.”
”Vaihtoehto Kouvola on perusvaihtoehdoista yhteiskuntataloudellisesti
kustannustehokkain (hyöty-kustannussuhde=0,49), mutta ei selkeästi
parempi kuin vaihtoehto Luumäki. Jos vaihtoehdot linjataan
lentoaseman kautta, ovat niiden laskennalliset vaikutukset
käytännössä samat. Sen sijaan liikenneyhteyksien säilymisen ja
parantumisen sekä aluerakenteen kehittymisedellytysten kannalta
vaihtoehto Luumäki on tasapainoisin ja eniten uusia mahdollisuuksia
avaava, koska se tarjoaa kokonaan uuden liikennemuodon myös
Porvoon itäpuolella Kotka/Hamina -alueelle saakka. Vaalimaalle
linjattujen vaihtoehtojen kustannustehokkuus on selvästi heikompi kuin
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vaihtoehdoissa Kouvola ja Luumäki. Vaalimaan vaihtoehtojen hyödyt
kohdistuvat voimakkaasti Venäjän liikenteeseen kotimaan hyötyjen
ollessa kertaluokkaa pienempiä kuin Kouvolan tai Luumäen
vaihtoehdoissa.
Vaalimaan suurnopean vaihtoehto ei juuri synnytä hyötyjä kotimaan
liikenteelle ja vaihtoehto vaikeuttaa alueiden käyttöä. Tehtyjen
tarkastelujen perusteella suurnopea liikenne ei sovellu hyvin Suomen
olosuhteisiin nyt käytetyn aikajänteen (2050) puitteissa.”
Maakuntasuunnitelman strategisen kannanoton, HePi –selvityksen
sekä puuttuvien yleissuunnitelmien perusteella Helsinki-Kotka-Hamina
–radan ohjeellinen päärata -merkintä ja Haminasta itään
raideliikenteen yhteystarve –merkintä on edelleen perusteltuja
maakuntakaavamerkintöjä.
Tuulivoimaselvitys osoitti, että lausunnon antajan esittämään paikkaan
olisi tuulisuuden kannalta mahdollista sijoittaa tuulivoimatuotantoa,
mutta kohteen käyttöönotto vaatisi lisäselvityksiä. Tilanteen muututtua
alueen muun maankäytön osalta tuulivoiman sijoittaminen on tullut
mahdolliseksi. Vahvistetussa maakuntakaavassa alue on osoitettu
teollisuustoimintojen alueeksi, joka mahdollistaa tuulivoimaloiden
sijoittamisen. Vahvistettua maakuntakaavaa ei tarvitse täydentää
tuulivoiman toteuttamiseksi Summan alueelle.
Luonnonarvojen vaalimista koskeva MRL 28 §:n sisältövaatimus ja
myös valtioneuvoston hyväksymät valtakunnalliset
alueidenkäyttötavoitteet edellyttävät, että maakuntakaavoituksessa
kiinnitetään riittävästi huomiota mahdollisimman laajojen ja
yhtenäisten luonnonalueiden säilymiseen ja vältetään näiden alueiden
tarpeetonta pirstoutumista. Samalla on mahdollisuuksien mukaan
edistettävä suojelualueiden välisten ekologisten yhteyksien säilymistä
esimerkiksi maakuntakaavassa osoitettavan viherväyläverkoston
avulla. Tarvetta riittävän laajojen luonnonalueiden sekä niiden välisten
ekologisten yhteyksien turvaamiseen ja osoittamiseen
maakuntakaavassa esiintyy korostetusti tiheimmin asutussa Etelä- ja
Länsi-Suomessa sekä muilla sellaisilla alueilla, joilla ihmisen
synnyttämät alueidenkäyttöpaineet ovat suuret.
Maakuntakaavaluonnoksen ratkaisulla otetaan huomioon ekologisesti
tai virkistyskäytön kannalta merkittävät ja yhtenäiset luonnonalueet
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti. Kaavaratkaisu
edistää laajojen ja yhtenäisten metsäalueiden säilymistä Itämeren
rannikolta pohjoiseen. Alueidenkäyttöä ohjataan MY -aluevarausten ja
viheryhteystarvemerkinnän avulla siten, ettei näitä aluekokonaisuuksia
tarpeettomasti pirstota.
MY -alueet ja viheryhteystarvemerkinnät muodostavat yhdessä laajan
viherväyläkokonaisuuden, jossa ympäristöarvot korostuvat.
Kaavaratkaisua tehtäessä on arvioitu, että MY -merkinällä turvataan
samalla ulkoilun tarpeita ja edistetään virkitysvyöhykkeiden
muodostumista.
28.5.2008 vahvistetussa maakuntakaavassa on aluevaraukset
vähittäiskaupan suuryksiköille sekä tilaa vaativille kaupan yksiköille
(TP ”Merkinnällä osoitetaan vähintään seudullisesti merkittävät
monipuoliset työpaikka-alueet. Alueelle saadaan sijoittaa
ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta teollisuutta ja varastointia, toimistoja palvelutyöpaikkoja. Alueelle voidaan sijoittaa myös paljon tilaa
vaativaa erikoistavaran kauppaa”). Lisäksi on annettu
suunnittelumääräys: ”Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa
tulee kiinnittää huomioita tasapainoisen, olevaan rakenteeseen
sopeutuvan ja viihtyisän työympäristön toteuttamiseen. Mikäli alueelle
sijoitetaan paljon tilaa vaativaa erikoiskauppaa, on ensin selvitettävä
sen vaikutukset vastaavien palveluiden saatavuuteen ja
kehittämismahdollisuuksiin nykyisissä kuntakeskuksissa.”
Kymenlaakson maakuntakaava, Kaupalliset palvelut 29.5.2008
–selvitystyön perusteella voidaan todeta, että Summaan esitetyt
kaupallisten tilojen pinta-alat ovat yli sen mitä kaupallisten palvelujen
laatutason parantamisen ja ostovoiman kehittymisen perusteella
voidaan osoittaa. Mutta toisaalta mahdollisten venäläisten ostajien
tuoma ostovoiman lisäys voi perustella esitettyjä pinta-alatarpeita.
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Lausunnossa esitetty Outlet-kauppakeskittymä voidaan toteuttaa
vahvistetun maakuntakaavan mukaan Haminan olosuhteissa. Joten
lausunnossa esitettyjen hankkeiden eteenpäin vienti voidaan toteuttaa
vahvistetun maakuntakaavan mukaisesti.
Esitys:

Ei muutoksia.

Lausunto Iitin kunta
Sisältö:

As. nro 4

Kunnalla on on vireillä laaja omakylähanke Säyhteen alueella.
Kyseisestä hankkeesta on neuvoteltu 23.5.2008 Kaakkois-Suomen
ympäristökeskuksen, Kymenlaakson liiton ja kunnan välillä. Kyseinen
hanke on vasta hahmottumassa, eikä sitä ole voitu huomioida
kaavaluonnoksen laatimisen yhteydessä. Hanke etenee edelleen siinä
aikataulussa, että sen riittävän yksityiskohtainen huomiointi tämän
vaihemaakuntakaavan laatimisen yhteydessä on ongelmallista.
Maakuntakaavassa tulee pyrkiä yhtenäisyyteen
rantayleiskaavavarausten ja ranta-asemakaavavarausten kanssa.
Esimerkiksi virkistysalueiden osalta yksittäisten Mankalan Linnasaaren
ja Konniveden Karhusaaren käyttötarkoitus on ratkaistu rantaasemakaavalla ja rantayleiskaavalla voimassa olevasta seutukaavasta
ja käsiteltävänä olevasta maakuntakaavaehdotuksesta poiketen.
Todetaan, että kyseisissä tapauksissa ranta-asemakaava- ja
yleiskaavaratkaisut on tehty seutukaavan voimassa ollessa, joten niitä
tulisi noudattaa myös maakuntakaavassa. On ymmärrettävää, että
laajaan kokonaisuuteen liittyen aluerajauksia ei ole esitetty
yksityiskohtaisesti, mutta toisaalta ne tulisi esittää, jotta vältettäisiin
ristiriitatilanteiden aiheuttama turha pohdintaa lupa-asioita
käsiteltäessä. Mikäli laajoja yhtenäisiä, yleisiä virkistysalueita esitetään
maakuntakaavassa, tulisi myös varautua rakennusoikeuksien
korvaamiseen tai alueiden lunastamiseen ainakin pitkällä aikajänteellä.
Kaavakartalla oleva Konniveden ranta- ja
saaristoalueen rantautumispaikka on siirrettävä oikeaan paikkaansa
Vasikkasaaren itärannalle.
Tie nro 3601 Haapakimolasta Kimonkylään tulisi nostaa
yhdystieluokkaan kuuluvaksi.
Kunnaslampi kuuluisi paremmin luonnon monimuotoisuuden kannalta
erityisen tärkeisiin kohteisiin (luonnoksessa luokiteltu maaja metsätalousvaltaisiin alueisiin, joilla on erityisiä ympäristöarvoja).
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Vastine:

Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa
ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden
käytön järjestämiseksi (MRL 32.1§). Maakuntakaava ei ole
oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella voimassa muutoin kuin
kaavan muuttamista koskevan vaikutuksen osalta (MRL 32 §.). Näin
olen maakuntakaava ei aiheuta lausonnossa esitety turhaa pohdintaa
lupa-asioita käsiteltäessä.
Maakuntakaavan ohjausvaikutuksen yleisperiaatteena on, että
maakuntakaavassa esitettyjen aluevarausten laajuutta ja sijaintia
voidaan yksityiskohtaisemmassa kaavassa muuttaa tai
aluevarauksesta voidaan myös luopua edellyttäen, että
maakuntakaavan keskeiset ratkaisut ja tavoitteet ei vaarannu.
Alueiden käytön suunnittelujärjestelmän periaatteena on, että
yleispiirteisempi kaava on ohjeena laadittaneessa tai muutettaessa
yksityiskohtaisempia kaavoja. Maakuntakaavan yleispiirteisyydestä ja
ylikunnallisesta luonteesta johtuen, kunnilla on omassa
kaavoituksessa varsin suuri liikkumavara kunnan sisäisissä
alueidenkäyttökysymyksissä.
Teknisestä virheestä johtueen, Konniveden rantautumispaikka on
osoitettu väärään paikkaan.
Tien nro 3601 Haapakimolasta Kimonkylään tieluokka on yhdystie.
Maakuntakaavassa on osoitettu yhdystieluokasta vain merkittävimmät
yhdystiet. Tien merkitsemiseen maakuntaavassa ei ole liikenteellisiä
eikä rakenteellisia perusteluja. Sen sijaan tien
kunnossapitoluokituksen määrittelee tiehallinto liikennemäärien
mukaisesti.
Kunnaslampi on luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä
alue. Alue ei ole maa- ja metsätalousvaltainen, joten luonnoksessa
esitetty MY -aluevaraus on ongelmallinen.
Mankalan Linnasaari on 2,1 hehtaarin kokoinen saari maisemallisesti
keskeisellä paikalla Kymijoen laajentumassa. Merkitys osana
maakunnallista retkeily- ja ulkoilualuetta on vähäinen. Saari voidaan
yhdistää osaksi ympäröivää Kymijoen rannan MY-aluetta.

Esitys:

Konniveden rantautumispaikan paikkatiedot tarkistetaan ja kohde sijoitetaan oikeaan paikkaan.
Kunnaslammen kosteikko osoitetaan "luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeäksi
alueeksi". MY- aluevaraus poisteaan.
Mankalan Linnansaari yhdistetään ympäröivään Kymijoen MY -alueeseen.

Lausunto Jaalan kunta
Sisältö:

Ei huomautettavaa.

Vastine:

—

Esitys:

—

Lausunto Kotkan kaupunki

As. nro 5

As. nro 6
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Sisältö:

Kotkan kaupungin lausunto annetaan maakuntakaavan ollessa
ehdotusvaiheessa. Luonnosvaiheessa kaavaa kommentoi
kaupunkisuunnittelun vastuualue.
Kaavakartan vaikealukuisuuden vuoksi teemakartat voisivat olla
hyödyllisiä.
Ensimmäisen ja toisen kaavavaiheen merkinnät, esim kylä- ja
matkailukohdemerkinnät, eivät ole yhtäläisin perustein esitetty. Toisen
vaiheen kattavampi esittäminen tulisi ulottaa ensimmäisen vaiheen
alueille. Kehittämisnäkökulmaa tulisi painottaa.
Kymijoen kanavan toteuttamista vastustava kanta ilmaistu vuodesta
1989 lähtien.
Kulttuuriympäristöjen ja valtakunnallisesti merkittävien maisemaalueiden sekä /s-merkintöjen päällekkäisyyttä. Aholan lomalaitumen
rm/s merkintä ihmetyttää.
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Vastine:

Maakuntakaavan ensimmäisessä vaiheessa pääpaino oli
keskustaajamien ja niiden ympäristöjen käsittelyssä. Ensimmäisen
kaavavaiheen alueella kylien ja matkailun palvelujen katsottiin olevan
taajamien vaikutuspiirissä, jolloin esimerkiksi palvelujen
saavutettavuus ja liikenneyhteydet ovat kunnossa. Toisen
kaavavaiheen alueella oleellista on muusta rakenteesta irrallaan
olevien kylien ja matkailun palveluiden yhteydet.
Vesiliikenteen yhteystarve Kymenlaaksossa
Valtioneuvoston päätöksen valtakunnallisista
alueidenkäyttötavoitteista 1.6.2001 mukaan
liikennejärjestelmäsuunnittelussa tulee erityisesti huomiota kiinnittää
liikenteen ja kuljetustarpeen vähentämiseen sekä
liikenneturvallisuuden ja ympäristöystävällisten liikennemuotojen
käyttöedellytysten parantamiseen. Tarvittaviin liikenneyhteyksiin
varaudutaan kehittämällä ensisijaisesti olemassa olevia
pääliikenneyhteyksiä ja –verkostoja. Eritystavoitteena on
alueidenkäytön suunnittelussa turvata vesiliikenteen
yhteysmahdollisuudet Saimaan vesistöstä Suomenlahteen. Tämän
lisäksi ympäristöminiteriö toteaa 28.5.2008 päätöksessä:
”Kaavoituksellisin keinoin on huolehdittava siitä, että vesiliikenteen
yhteysmahdollisuudet Kymijoki–Mäntyharju kanavaparin osalta eivät
esty.”
Euroopan komission vuonna 2001 julkaisemassa liikennepolitiikan
valkoisessa kirjassa kuljetusmuotojen välinen työnjako ja erityisesti
sen korjaaminen on nostettu liikenteen kestävän kehityksen
avaintekijäksi. Valkoinen kirja esittää työjakoa korjaaviksi tekijöiksi
rautateiden elvyttämisen sekä sisävesiliikenteen ja yhdistettyjen
kuljetusten tehostamisen. Lyhyen matkan merenkulku ja
sisävesiliikenne ovat liikennemuotoja, joiden avulla
maantieinfrastruktuurin ruuhkista ja rautatieinfrastruktuurin puutteista
johtuvia ongelmia voidaan lieventää. Yhteisön sisäinen merenkulku ja
sisävesiliikenne ovat liikennemuotojen kaksi avaintekijää maantie- ja
rautatieverkkojen kasvavan ruuhkautumisen ja ilmakehän saastumisen
torjunnassa. Lyhyen matkan merenkulkua edistetään luomalla
Euroopan laajuisiin liikenneverkkoihin ”merten moottoriteitä”.
Sisävesiliikenne on meriliikenteen luonnollinen jatke. Kymenlaakso on
Suomen vientiteollisuuden ja maamme kansainvälisten yhteyksien
solmukohta, jonka toimivuudesta huolehtiminen on elinehto
kilpailukyvylle kasvavan EU:n ja Venäjän välisen liikenteen
hoitamisessa. Liikennesektorin kehittämisedellytykset voivat muuttua
merkittävästi pitkällä aikavälillä esimerkiksi energian hinnan ja
saatavuuden takia ja myös tässä valossa eri liikennemuotojen
merkitys voi painottua jatkossa eri tavalla kuin tällä hetkellä.
Maakunnan vahvojen toimialojen toimintaedellytysten turvaaminen on
maakunnan elinehto, joten myös pitkän aikavälin alueidenkäytön
suunnittelussa on varauduttava mahdollisiin muutoksiin
liikenneverkossa.
Liikenne- ja viestintäministeriö on lausunnossaan 12.10.2007 (liite)
esittänyt: ”Liikenne- ja viestintäministeriö on antanut
ympäristöministeriölle lausunnon Kymenlaakson maakuntakaavasta
(taajamat ja niiden ympäristöt) ja puolsi kaavassa olevia vesiliikenteen
yhteystarvemerkintöjä.
Ministeriö antaa lausuntonsa Kymenlaakson maakuntakaavoituksen
seuraavasta vaiheesta ympäristöministeriölle. Liikenne- ja
viestintäministeriön näkemyksen mukaan tulevassa
maakuntakaavassa olisi loogista jatkaa samoilla vesiliikenteen
tarvemerkinnöillä, jotka olivat jo mukana Kymenlaakson taajamien ja
niiden ympäristöjen maakuntakaavassa.”
Aholan lomalaitumen rm/s merkintä tulisi olla rm.
Ehdotusvaiheen vaikuttaminen kaavan sisältöön on rajatumpaa kuin
luonnosvaiheessa. Ehdotusvaiheessa uusien aluevarausten
lisääminen tai varausten muuttaminen saattaa johtaa tilanteeseen,
jossa kaavalta edellytettäisiin uutta nähtävillä oloa. Uusi nähtävillä olo
lykkäisi kaavan valmistumista ja aiheuttaisi lisäkustannuksia. Siksi
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ehdotusvaiheessa yleensä pyritään tekemään vain poistoja
kiistanalaisimpien aluevarausten osalta.
Esitys:

Aholan lomalaitumen rm/s - merkintä muutetaan rm:ksi.

Lausunto Kouvolan kaupunki

As. nro 7
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Sisältö:

Merkittävin muutos voimassa olevaan seutukaavaan nähden on
raideliikenteen yhteystarpeen osoittaminen Porvoon kautta Kotkaan ja
sieltä aina kohti Luumäkeä. Linjaus liittyy Helsingin ja Pietarin välisen
raideliikenteen kehittämistavoitteisiin.
Kouvolan seudun kunnilta pyydettiin keväällä 2008 Lausuntoa Helsinki
– Pietari rautatieyhteyden esiselvityksestä. Liikenneministeriön
toimeksiannosta laaditussa selvityksessä oli tutkittu Helsingistä itään
kulkevan ratalinjauksen vaihtoehtoja Helsingin ja Pietarin välisessä
liikenteessä. Samassa yhteydessä oli tutkittu, olisiko Helsingin ja
Pietarin välinen ratayhteys syytä johtaa kulkemaan Helsinki-Vantaan
lentoaseman kautta. Ratayhteyksiä oli selvitetty ensisijaisesti
henkilöliikenteen kannalta. Tarkasteluihin sisältyy nopean
junaliikenteen kehittämisen ohella taajama- ja tavarajunaliikenteen
tarpeiden arviointi eri vaihtoehdoissa sekä Helsinki-Vantaan
lentokentän kautta Helsingin keskustaan kulkeva kaukoliikenneyhteys.
Esiselvityksessä oli käsitelty kolmea itäsuunnan
päälinjausvaihtoehtoa: Kouvolan, Luumäen ja Vaalimaan kautta
linjattuja vaihtoehtoja, joita verrattiin nykyiseen tavoitetilan mukaisesti
perusparannettuun Lahti-Luumäki-Vainikkala rataan.
Helsinki – Pietari rautatieyhteyden esiselvityksen tulokset osoittivat,
että ainoa selkeästi kannattava uusi verkollinen osa on pääradan
linjaaminen lentoaseman kautta. Laaditun alustavan selvityksen
perusteella näyttää siltä, että nykyisen ratalinjan parantaminen
nopeaksi ja sen kapasiteetin nosto tulevaisuudessa olisi katteellisin
ratkaisu.
Porvoon – Kotkan henkilöliikenteen toteuttamisella voidaan nähdä
olevan jopa itseisarvoista merkitystä. Yhteys muodostaisi merkittävän
lisän pääkaupunkiseudun ulkokehän henkilöliikenteen verkostoon,
jossa rautatieliikenteen merkitys voi muodostua jopa ratkaisevan
tärkeäksi myös aluekehityksen ja erityisesti ns. ulkokehän
kaupunkiverkon Kotka – Kouvola – Lahti kehityksen kannalta.
Pääkaupunkiseudun ulkokehän kaupunkien rataverkoston
muodostuminen loisi edellytyksiä hyödyntää kalustoa tehokkaammin.
Toteutettuna riittävän nopeina yhteyksinä, ratkaisu luo edellytykset
Kotkan – Kouvolan ja Lahden todelliselle verkottumiselle.
Henkilöliikenteen tulevien tarpeiden edellyttämä yhteys Helsingin ja
Kotkan seudun välillä on kaupunkiseudut yhteen kytkevän renkaan
osana maakuntakaavassa esitettävä.
Kaavaselostuksen mukaan Helsingistä itään suuntautuvan radan
yleissuunnitelma (1982) on ollut peruste kaavakartassa osoitetulle ns.
Luumäen linjaukselle. Neljännesvuosisata sitten laadittua ja
hyväksyttyä yleissuunnitelmaa ei voida pitää ajantasaisena tai
riittävänä ottaen huomioon mm. keväällä lausunnolla olleen Helsinki –
Pietari ratayhteyden esiselvityksen tulokset. Maankäyttö- ja
rakennuslain mukaan kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja
selvityksiin. Kaavaa laatiessa on kiinnitettävä erityistä huomiota mm.
ympäristön ja talouden kannalta kestäviin liikenteen ja teknisen
huollon järjestelyihin ja ne seikat on myös selvitettävä.
Kun otetaan huomioon HEPI-selvityksen keskeneräisyys ja siitä
tehtävien lopullisten johtopäätöksien puuttuminen, ei
maakuntakaavaluonnos tältä osin perustu riittäviin ajan tasalla oleviin
selvityksiin. Raideliikenteen yhteystarvemerkinnän osalta näin ei ole
tehty. Ratayhteyttä kuvaava yhteystarvemerkintä väliltä HaminaLuumäki tulee poistaa.
Mikäli yhteystarvemerkintä säilytetään
vaihemaakuntakaavaehdotuksessa tulee siihen sisällyttää myös
nykyisen seutukaavan mukainen Porvoo- Kouvola yhteys.
Vaihemaakuntakaavan suunnittelualue kattaa koko maaseutualueen.
Kaavakartassa ei kuitenkaan ole merkintää maa- ja
metsätalousalueesta, jota pinta-alallisesti on eniten
suunnittelualueesta.
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Vastine:

Rautatievaraus:
Kymenlaakson maakuntasuunnitelmassa osoitetaan maakunnan
tavoiteltava kehitys vuosina 2005-2015. Tavoitelinjaukset ottavat
tasapuolisesti huomioon maankunnan kahden seutukunnan tarpeet ja
pyrkimykset. Maakuntavaltuusto hyväksyi suunnitelman 19.12.2005.
Maakuntakaavan laadintaa ohjeistavassa maankäyttö- ja rakennuslain
mukaan maakuntasuunnitelmassa osoitetaan maakunnan tavoiteltava
kehitys. Maakuntasuunnitelmassa on esitetty Kymenlaakson
aluerakenteen visio vuodelle 2030. Maakuntasuunnitelman
Kehittämistyön painopisteet kohdassa on esitetty: ”Sujuvat ja
turvalliset tie-, rautatie- ja vesitieyhteydet Venäjän markkinoille ovat
tärkeä kilpailuetu Suomen elinkeinoelämälle. Nopeus, joustavuus,
turvallisuus ja laivojen linjaliikenneyhteydet ovat Suomen satamien
kautta kulkevan reitin vahvuuksia. Tärkeimpinä tekijöinä reitin
kilpailukyvyn kannalta ovat E18 –tien ja Lahti-Kouvola-LuumäkiVainikkala rataosuuden kunnostaminen sekä Savon ja Karjalan ratojen
kunnostamisen saattaminen päätökseen.” ”Etelä-Suomen maakuntien
yhteistyönä valmistellussa rakenneraportissa on esitetty TurkuHelsinki-Porvoo-Kotka-Hamina-Luumäki –ratayhteyden selvittämistä.
Samoin Ratahallintokeskuksen valmistelemassa raideliikennevisiotarkastelut 2050 on esitetty ”pitkällä aikavälillä (2030-2050)
toteutettavaksi Helsinki-Turku yhteyden parantamista sekä itäsuunnan
mahdollinen oikorataratkaisu jatkoselvitysten osoittamassa muodossa”
”Ylipitkällä aikavälillä (2050-) varauduttaisiin suurnopeusjunien
liikennöintiin 300 km/h ainakin Helsinki-Pietari –välillä sekä
mahdollisella Turun oikoradalla sekä osittain suurnopealle liikenteelle
kunnostettavalla pääradalla.”” ”Edellä olevan perusteella
Kymenlaaksossa tulee varautua aluerakenteen kehittämisessä
maakuntasuunnitelmakauden jälkeiseen aikaan selvittämällä yhdessä
liikenneviranomaisten kanssa Haminasta itään suuntautuvan radan
mahdollinen kulku-ura ja sen vaikutuksia aluerakenteeseen. Sekä
tulee seurata liikennemuotojen kehittymistä pitäen silmällä kanavan
teknistä sijoittamista Kuusankoskelta merelle.” Aluerakenteen visio
2030 –kuvassa on esitetty rautatie Helsingin suunnasta Kotkan kautta
Haminaan nykyisten ratojen lisäksi. Liikennejärjestelmä kohdassa on
esitetty: ”Rautateiden osalta runko muodostuu Helsinki-KouvolaVainikkala/Lappeenranta/Mikkeli/Kotka/Hamina radoista. Tätä verkkoa
täydentää aikanaan Helsinki-Kotka-Hamina kaupunkirata.”
Tämän jälkeen liikenne- ja viestintäministeriö antoi keväällä 2007
Ratahallintokeskuksen tehtäväksi selvittää Helsingistä itään kulkevan
uuden ratalinjauksen tarpeellisuus Helsingin ja Pietarin välisessä
liikenteessä. Työ on loppuvaiheessa sen alustavia johtopäätöksiä on
seuraavassa:
HELSINKI–PIETARI-RAUTATIEYHTEYS RAPORTTILUONNOS
Esiselvitys ja vaikutusten arviointi (HePi)
ALUSTAVIA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ
”Mikään tarkastelluista vaihtoehdoista ei ole käytetyllä
laskentamenetelmällä ja vaikutusten nykyisillä yksikköarvoilla
yhteiskuntataloudellisesti kannattava. Samalla voidaan todeta, että
nykyohjeistuksen mukainen kannattavuustarkastelu ei sovellu kovin
hyvin laajojen yhdyskunta- ja aluerakenne-muutoksia aiheuttavien
raideliikennehankkeiden tarkasteluun. Tulosten perusteella Helsingin
ja Pietarin välisen liikenteen kehittäminen pitkälle tulevaisuuteen
voidaan tehdä nykyistä yhteyttä edelleen kehittämällä.
Vaihtoehdoilla on kuitenkin merkittäviä vaikutuksia alueiden
kehittymisedellytyksiin sekä elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin.
Itäratavaihtoehtojen kannattavuus ei merkittävästi riipu Venäjän
liikenteen kehityksestä, vaan vaikutukset kertyvät pääasiassa
kotimaan liikenteestä. Mikäli Lahti – Mikkeli oikorata toteutetaan, se
vähentää vaihtoehdon Kouvola liikennettä ja hyötyjä.”
”Vaihtoehto Kouvola on perusvaihtoehdoista yhteiskuntataloudellisesti
kustannustehokkain (hyöty-kustannussuhde=0,49), mutta ei selkeästi
parempi kuin vaihtoehto Luumäki. Jos vaihtoehdot linjataan
lentoaseman kautta, ovat niiden laskennalliset vaikutukset
käytännössä samat. Sen sijaan liikenneyhteyksien säilymisen ja
parantumisen sekä aluerakenteen kehittymisedellytysten kannalta
vaihtoehto Luumäki on tasapainoisin ja eniten uusia mahdollisuuksia

Postiosoite: PL 35, 48601 KOTKA - Katuosoite: Karhulantie 36 B, 48600 KOTKA, FINLAND Puh. 05 230 8900 - Tel. +358 5 230 8900 - Faksi 05 230 8910
Internet: http://www.kymenlaakso.fi, virasto@kymenlaakso.fi, Pankkiyhteys: Nordea 159830-100420 - Y- 0206714-5

KYMENLAAKSON LIITTO

14 / 111

Regional Council of Kymenlaakso

avaava, koska se tarjoaa kokonaan uuden liikennemuodon myös
Porvoon itäpuolella Kotka/Hamina -alueelle saakka. Vaalimaalle
linjattujen vaihtoehtojen kustannustehokkuus on selvästi heikompi kuin
vaihtoehdoissa Kouvola ja Luumäki. Vaalimaan vaihtoehtojen hyödyt
kohdistuvat voimakkaasti Venäjän liikenteeseen kotimaan hyötyjen
ollessa kertaluokkaa pienempiä kuin Kouvolan tai Luumäen
vaihtoehdoissa.
Vaalimaan suurnopean vaihtoehto ei juuri synnytä hyötyjä kotimaan
liikenteelle ja vaihtoehto vaikeuttaa alueiden käyttöä. Tehtyjen
tarkastelujen perusteella suurnopea liikenne ei sovellu hyvin Suomen
olosuhteisiin nyt käytetyn aikajänteen (2050) puitteissa.”
Maakuntasuunnitelman strategisen kannanoton, HePi –selvityksen
sekä puuttuvien yleissuunnitelmien perusteella Helsinki-Kotka-Hamina
–radan ohjeellinen päärata -merkintä ja Haminasta itään
raideliikenteen yhteystarve –merkintä on edelleen perusteltuja
maakuntakaavamerkintöjä.
Lausunnossa viitataan yleissuunnitelmaan vuodelta 1982 Luumäen
linjauksen osalta. Kaavaluonnoksessa on yhteystarvemerkintä ei
varsinaista kaavan alueidenkäyttövarausta ratalinjalle.
Valkoiset alueet:
Suurin osa maakuntakaavaluonnoksen alueesta on ns.
valkoista aluetta, mikä tarkoittaa, ettei tällä alueella ole
maakuntakaavassa osoitettavia, vähintään seudullisia
maankäyttömuotoja. Valtaosa maakuntakaavan valkoisista alueista
on maa- ja metsätalouden ja niihin liittyvien maaseutuelinkeinojen
käytössä. Valkoisella alueella ei ole maakuntakaavasta johtuvia maaja metsätalouteen tai muuhun paikalliseen yritystoimintaan iittyviä
rajoitteita.
Esitys:

Ei muutoksia.

Lausunto Kuusankosken kaupunki
Sisältö:

As. nro 8

Kaavaselostuksen mukaan Helsingistä itään suuntautuvan radan
yleissuunnitelma (1982) on ollut peruste kaavakartassa osoitetulle ns.
Luumäen linjaukselle. Selvitys on tänä vuonna yli
neljännesvuosisadan ikäinen, joten sen ajantasaisuus on
kyseenalainen.
Liikenneministeriön toimeksiannosta keväällä 2008 laaditussa Helsinki
– Pietari rautatieyhteyden esiselvityksessä on tutkittu Helsingistä itään
kulkevan ratalinjauksen vaihtoehtoja Helsingin ja Pietarin välisessä
liikenteessä. Esiselvityksen perusteella näyttää siltä, että nykyisen
ratalinjan parantaminen nopeaksi ja sen kapasiteetin nosto
tulevaisuudessa olisi katteellisin ratkaisu.
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavan tulee perustua riittäviin
tutkimuksiin ja selvityksiin ja kaavaa laadittaessa on kiinnitettävä
erityistä huomiota mm. ympäristön ja talouden kannalta kestäviin
liikenteen ja teknisen huollon järjestelyihin, jotka seikat on myös
selvitettävä. Raideliikenteen yhteystarvemerkinnän osalta näin ei ole
tehty. Ratayhteyttä kuvaava yhteystarvemerkintä tulee poistaa.
Kaavaratkaisun arvioidut vaikutukset: Vaikutuksia ei
kaavaluonnoksessa ole arvioitu. Olisi ollut toivottavaa, että
kaavaluonnoksen tueksi olisi tehty vähintäänkin suuntaa-antavaa
vaikutusten arviointia.
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Vastine:

Maakuntakaavaluonnoksen raideliikenteen yhteystarvemerkintä
Haminasta itään ei perustu vanhaan yleissuunnitelmaan vaan HEPIselvitykseen. Vrt myös vastineeseen Kouvolan kaupungille.
Maakuntakaavaluonnoksen selostuksessa on arvioitu kaavan
vaikutukset teemoittain (Maakuntakaava-alue / Aluerakenne / Kulttuuri
ja rakennusperintö / Luonnonperintö / Virkistys / Luonnonvarat /
Liikenne / Tekninen huolto).
Natura 2000 -ohjelmaan kuuluvien tai siihen ehdotettujen alueiden
osalta on ollut nähtävillä erillinen vaikutusten arviointi. (Selvitys
Kymenlaakson vaihemaakuntakaavaluonnoksen
maankäyttöratkaisujen vaikutuksista Natura 2000 -verkoston
luontoarvoihin. Kymenlaakson Liitto 2008).
Maakuntakaavan vaikutukset maaseudun elinvoimaisuuteen
analysoitiin kesällä 2008 ulkopuolisen tahon toimesta
erillisselvityksessä (Kymenlaakson maakuntakaavan sosiaalisten ja
taloudellisten vaikutusten arviointi. Pro Agria 2008). Kaavavaikutusten
arviointi tapahtuu ensisijaisesti kaavaluonnoksen ja – ehdotuksen
välisellä jaksolla. Maakuntakaavan yksityiskohtaiset vaikutukset ja
kokonaisvaikutukset esitetään kaavaehdotuksen selostuksessa.
Kymenlaakson maakuntakaavan laatimista sekä vaikutusten arviointia
seuraamaan perustettiin maakuntakaavoituksen työryhmät.
Työryhmän tehtävät ja työtavat on kuvattu kaavan osallistumis- ja
arviointisuunnitelmassa sekä työryhmien työsuunnitelmassa.
Työryhmissä käsitellään kaavatyöhön liittyvät keskeiset asiakirjat.
Käsittelyn yhteydessä pyydetään työryhmän jäseniltä myös
vaikutusten arviointiin liittyviä mielipiteitä ja kommentteja.
Vaikutusten arviointi on myös tehty lukuisten perus- ja erillisselvitysten
yhteydessä. Myös maankuntakaavatavoitteet yms. asiakirjat on
arvioitu niiden vaikutusten osalta.

Esitys:

Ei muutoksia.

Lausunto Miehikkälän kunta

As. nro 9

Postiosoite: PL 35, 48601 KOTKA - Katuosoite: Karhulantie 36 B, 48600 KOTKA, FINLAND Puh. 05 230 8900 - Tel. +358 5 230 8900 - Faksi 05 230 8910
Internet: http://www.kymenlaakso.fi, virasto@kymenlaakso.fi, Pankkiyhteys: Nordea 159830-100420 - Y- 0206714-5

KYMENLAAKSON LIITTO

16 / 111

Regional Council of Kymenlaakso

Sisältö:

Maakuntakaavassa tulee huomioida maaseudun elinkeinon kannalta
tarpeellisen rakentamisen ja alueiden käytön salliminen.
Uusien suojelualueiden laajennuksia ei tulisi lisätä, koska tämä
rajoittaa rakentamista ja alueiden käyttöä niillä alueilla.
Mootorikelkkareitit ja -urat tulisi ohjata olemassa oleville patikointi- ja
liikenne reiteille. Reitit eivät saa estää metsänhoito töitä, eikä
maaseutuelinkeinoja.
Savan alueelle tulisi tehdä maakuntakaavan muutos, jotta se vastaisi
VR merkinnän osalta voimassa olevaa yleiskaavaa.
Maakuntavaltuusto on asettanut kaavan tavoitteet 2005. Sen jälkeen
tapahtuneiden tapahtumien johdosta kaavatavoitteita pitäisi tarkistaa.
Maakuntakaavassa tulisi turvata riittävä maa-ainesten ottaminen
myös harju- ja pohjavesialueilla.
Ympäristökeskuksen tulee riittävästi tiedottaa maanomistajia ja alueen
asukkaita uusista ja laajennetuista pohjavesialueista, mikäli asialla on
kehittämisen, asumisen tai elinkeinojen kannalta rajoituksia, merkitystä
tai kustannusvaikutuksia.
Maa-ainesten ottamisalueiksi on lisättävä Muurikkalan Tarhakallio ja
Salo-Miehikkälän Kiviojankangas.
Seututieksi lisättävä Kalliokoskentie.
Uusia johtokäytäviä ei tulisi lisätä maastoon. Rakentaminen tulisi
mahdollisuuksien mukaan keskittää olemassa oleville johtokäytäville.
Kansainvälinen öljyjohtolinja tulisi siirtää pois pohjavesialueilta ja
kylien liepeiltä asumattomille alueille.
Siirtoviemärilinja Muurikkala - Vaalimaa lisättävä kaavaan.
Mahdollinen ratayhteysvaraus tulisi siirtää moottoritien yhteyteen.
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Vastine:

Miehikkälän alueella ei ole lisätty uusia suojelualueita.
Kalliokosken tieyhteys ei täytä liikennemäärältään seututien
edellytyksiä. Tiepiirin kanssa käytyjen neuvottelujen tuloksena tulisi
Suur-Miehikkälä - Pyhältö -tie osoittaa merkittävänä yhdystienä.
Ulkoilurettien osoittamisessa periaatteena on, että patikointireittejä ei
missään tapauksessa osoiteta moottorikelkkojen tai muiden
moottorikäyttöisten maastoajoneuvojen käyttöön. Näiden
ulkoilumuotojen tarpeet ovat täysin erilaiset, osittain jopa ristiriitaiset.
Moottorikelkkareittien vaikutus ympäröivään alueeseen on suuri ja
sopimuspohjainen toteuttaminen usein vaikeaa. Maakuntakaavan
ratkaisun pohjanan olevassa ylimaakunnallisessa
luontomatkailuhankkeessa on riittävästi tutkittu vain yksi
moottorikelkkareitti. Yksityisiin kelkkailukerhojen ja maanomistajan
välisiin sopimuksiin perustuvia kelkkailu-uria maakuntakaavassa ei ole
syytä esittää.
Maakuntakaavassa osoitetaan maa-ainesten otolle maakunnan
aluerakenteen ja ympäristön kannalta edullisimpia alueita, jotka
maiseman ja pohjavesiolosuhteiden puolesta todennäköisesti täyttävät
maa-aineslain edellytykset. Maakuntakaavaratkaisun pohjana oleva
pohjavesialueiden ja kiviaineshuollon yhteensovitusta käsitellyt projekti
on tehty yhteistyössä toiminnanharjoittajien, vation ympäristöhallinnon
ja Kymelaakson Liiton kesken, mikä takaa yhteisen näkemyksen
selvityksen piiriin kuuluneiden alueiden käytettävyydestä maaaineshuoltoon. Selvityksen inventointien painopiste on ollut
pohjavesialueilla, joten kaikkia maakunnan kiviainesvaroja se ei
kata. Maakuntakaava ei voi yksittäisten hankkeiden osalta sallia tai
kieltää maa-ainesten ottoa, vaan se ratkeaa maaaineslupamenettelyssä.
Kunnan esittämistä uusista maa-ainesalueista Salo-Miehikkälän
Kiviojankangas saattaa aluerakenteellisesti ja ympäristön kannalta
soveltua maa-ainesten ottoon mm. lähellä sijaitsevan
puolustusvoimien harjoitusalueen vuoksi. Muurikkalan
Tarhakallionmäki tulee kyseeseen, mikäli meneillään oleva
valitusprosessi ratkeaa maa-ainesten oton kannalta myönteisesti.
Valituksessa on kyse siitä, sijaitseeko aiottu ainestenotto liian lähellä
olemassa olevaa ja suunniteltua ranta-asutusta.
Savanjärven itäpuolella oleva alue osoitetaan sekä yleiskaavassa että
maakuntakaavaluonnoksessa virkistysalueksi. Maankäyttöratkaisut
ovat tältä osin samanlaiset. On huomioittava, että maakuntakaavassa
esitetään vain yleispiirteisesti, miten aluerakenteen eri elementit
maakunnassa sijoittuvat.
Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa
ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden
käytön järjestämiseksi (MRL 32.1§).
Kansainvälisen öljyjohdon yhteystarvemerkintä ja raideliikenteen
yhteystarvemerkintä kuvaavat pitkän aikavälin mahdollisia hankkeita.
Sijaintiin liittyy epävarmuuksia, joten linjaa ei voi esittää ohjeellisena tai
varsinaisena aluevarauksena. Maakuntakaavan merkintä ei kuvaa
sijaintia suhteessa pohjavesialueisiin tai asutukseen.

Esitys:

Lisätään siirtoviemäri Muurikkala-Vaalimaa.
Lisätään Salo-Miehikkälän Kiviojankankaalle maa-ainesalue, mikäli kunta toimittaa tarpeelliset
tiedot alueen rajautumisesta ja se sisältämistä ainesmääristä.
Lisätään merkittävä yhdystie Suur-Miehikkälä-Pyhtältö-Sippola.

Lausunto Pyhtään kunta

As. nro 10
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Sisältö:

Pyhtään Kaavatoimikunta antaa maaseutu ja luonto kaavasta
seuraavan lausunnon:
Kaavaa on valmisteltu hyvässä yhteistyössä kunnan kanssa ja kunnan
näkemykset on pääsääntöisesti otettu hyvin huomioon.
On erittäin hyvä asia, että Pyhtään kunnan alueelle on osoitettu laaja
"matkailun ja virkistyksen kohdealue". Tämä mahdollistaa matkailun ja
virkistykseen liittyvien palvelujen suunnittelun, verkostoitumisen ja
toteuttamisen pitkälle tulevaisuuteen.
Versonkankaan alueella on hyvä että maakuntatasolla turvataan
riittävä virkistys- ja viheralueen jääminen ranta-alueelle. R-merkintä
Verssonkankaan alueella sekä Verssonkankaan aja mäntyniemen
välialueella on kunnan päätösten ja tavotteiden mukainen. R-merkintä
tulisi ulottua myös Merihotelli Mäntyniemen alueelle.
Munapirtin saarelle osoitettujen tuulivoima-aluevarausten lisäksi pitäisi
edelleen selvittää mahdollisuutta sijoittaa tuulivoima-aluevaraus
långön saarelle. Kokonaiskehityksen kannalta on tärkeää, että
Kymenlaakson rannikolta saataisiin mahdollisimman pian
henkilöliikenteen rautatieyhteys niin pääkaupunkiseudulle, kuin idän
suuntaankin.Pyhtään kirkonkylän kohdalla tulee selvittää mahdollisuus
kiertää olemassa oleva asutus.
Kymijoen virkistyskäyttömahdollisuuksien säilyttämiselle ja
parantamiselle on luotava edellytykset. Varsinkin Kymijoen
Pyhtäänhaara edellyttää nopeita kunnostustoimenpiteitä.
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Vastine:

MATKAILUN JA VIRKISTYKSEN KEHITTÄMISEN KOHDEALUE (mv)
Vahvistetussa maakuntakaavassa ”Taajamat ja niiden ympäristöt”
esitettiin ylimaakunnallisia matkailun kehittämistarpeita osoittava
”Matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealue” Pyhtään
kirkonkylän ja Ahvenkosken alueelle.
Alue sijaitsee keskeisesti Etelä - Suomen merkittävimpiin lukeutuvan
Helsinki - Pietari liikenneväylän varrella ja se on hyvin saavutettavista
kansainvälistä lentoliikennettä välittävältä Helsinki - Vantaan
lentoasemalta sekä rautateiden henkilöliikenteen asemalta Kotkassa.
Alueella on sekä maakunnallisesti ettää valtakunnallisesti
merkittäviä luonto-, rakennusperintö- ja kulttuuriarvoja.
Maaseutu ja luonto - maakuntakaavaluonnoksessa esitetään
matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealueen jatkumista
etelässä Munapirttiin ja sen edustan saariin Kaunissaari mukaan
lukien. Hyvien yhteyksien tukemina alueen luontoarvot sekä
Valkmusan kansallispuiston ja Itäisen Suomenlahden kansallispuiston
läheisyys mahdollistavat alueen kehittämisen valtakunnallisesti
merkittäväksi luontomatkailun kohteeksi.
Matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealuetta esitetään
jatkettavaksi myös kirkonkylältä ja Ahvenkoskelta pohjoiseen, jolloin
alue yhdessä Ruotsinpyhtään ruukinalueen kanssa muodostaisi
yhtenäisen matkailullisesti vetovoimaisen ylimaakunnallisen
kokonaisuuden.
Kehittämisen kohdealueelle on suunnittelumääräys matkailun
kehittämistarpeiden yhteensovittamisesta yksityiskohtaisemmassa
suunnittelussa alueen olemassa oleviin arvoihin niitä hyödyntäen.
RETKEILY- JA ULKOILUALUEET (VR)
Matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealueelle Pyhtäällä on
maakuntakaavan luonnoksessa esitetty viisi retkeilyn ja ulkoilun
aluetta. Alueista kolme on saarissa ; Heinäsaaressa, Långössä ja
Kaunissaaressa sekä kaksi mantereella; Flakanäsissä ja Verssoossa.
Virkistysalueista mantereen kohteet ja vuoroveneillä tavoitettava
Kaunissaari soveltuvat helpon saavutettavuutensa mukaisesti yleiseen
käyttöön. Verssoon virkistysalueen luonteenomaisin piirre on laaja
mäntykangas ja laajat yhtenäiset hiekkarannat. Luonnoksessa esitetty
VR - alueen rajaus ei kata kokonaan virkistykseen parhaiten
soveltuvaa aluetta. Aluevarausta tulisi länsiosastaan laajentaa
pohjoiseen, jotta virkistyskäyttöön soveltuva alue parhaiten
hyödynnettäisiin.
MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA ON ERITYISTÄ
ULKOILUN OHJAAMISTARVETTA (MU)
Munapirtti on pääosin esitetty maa- ja metsätalousvaltaisena alueena,
jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta. Alueen kehittäminen
maakunnallisesti merkittävänä matkailun ja virkistyksen alueena lisää
alueen käyttäjämääriä, jolloin mm retkeilyn reitistön tulee olla
järjestetty siten, että luonnon kuluminen minimoidaan ja luonnon sekä
kulttuurin arvojen säilyminen turvataan. Myös mahdolliset haitat maaja metsätalouden harjoittamiselle ovat hallittavissa ja rajoitettavissa
matkailun ja retkeilyn sääntelyllä.

LOMA- JA MATKAILUALUE (R)
Munapirtin loma- ja matkailualueen aluevarausmerkintä perustuu
alueen olevien luonnonarvojen vetovoimaan, alueella jo olevan
matkailupalvelun jatkokehittämismahdollisuuksien parantamiseen ja
saariston käyttömahdollisuuksien parantamiseen. Kunnan omistamalla
alueella loma- ja matkailualueen merkintään liittyy oleellisesti rantojen
osoittaminen julkiseen virkistyskäyttöön.
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Loma- ja matkailualueelle on luonnoksessa esitetty yksi laaja
aluevarausmerkintä, joka yhdistää Verssonkankaan ja Mäntyniemen.
Alueella, ominaisuuksiensa mukaisesti, matkailu liittyy luontoon, jolloin
suurelta osin aluevaraus muodostuisi luonnontilaisista alueista joille
rakentamisen alueet ovat alisteisia. Rakentamisen alueiksi luontevia
ovat R-alueen länsiosassa Verssonkankaan lakialue sekä alueet
siitä pohjoiseen ja Verkkoniemeen. Idässä rakentamisen tulisi sijoittua
erillisenä Mäntymiemen lomakeskuksen lähialueille sen palveluihin
tukeutuen.
Loma- ja matkailualueeseen liittyy maakuntakaavaluonnoksessa
suunnittelumääräys, joka velvoittaa yksityiskohtaisemmassa
suunnittelussa ottamaan huomioon alueen luonnonarvot,
kulttuuriympäristö sekä rakennushistoriallisten ominaispiirteiden
säilyminen.
Suunnittelumääräyksen tulisi velvoittaa sovittamaan yhteen matkailun
tarpeet alueella oleviin virkistys- ja luontoarvoihin tarkemmassa
suunnittelussa ohjaamalla rakentamisen ryhmittelyä, määrää sekä
liikenteen järjestelyjä.

Matkailua palvelevan rakentamisen määrä ei saa vaarantaa alueen
käyttöä luontomatkailun kohteena. Rakentamisen määrän suhteessa
alueen pinta-alaan, vapaan rantaviivan pituuteen ja alueen
luonteeseen tulee olla vertailukelpoinen vastaavien toteutettujen
luontomatkailukohteiden kanssa. Luonnon ominaisuuksiltaan
vastaavista kohteista esimerkiksi Kalajoen Hiekkasärkkien
matkailualueen yleiskaavan mitoitustavoitteilla Verssoonkankaalle ja
Mäntyniemeen voisi osoittaa yhteensä arviolta 1000 - 1200
vuodepaikkaa.
Munapirttiin sijoittuessaan edellä esitetyn mitoituksen mukainen
majoitustoiminta voisi sesonkiaikana lisätä liikennettä valtatie 7:n ja
Purolan välillä 2000 - 3000 autoon vuorokaudesssa. Tällöin arvioitu
liikenteen kasvu edellyttäisi kevyenliikenteen- ja liittymäjärjestelyjä.
Vertailukohteen, Kalajoen Hiekkasärkkien, matkailualue rajoittuu
kuuden kilometrin pituudelta valtatiehen, jolloin matkailualueen
liikenne ei tuota häiriötä muille alueille.

Loma- ja matkailualueen kuvaukseen maakuntakaavan
selostuksessa tulee lisätä kuvaus kehittämisen tavoitteista, kuten
mitoitusperiaatteista ja liikenteen järjestämisestä, ohjaamaan alueen
yksityiskohtaisempaa suunnittelua.
Tuulivoiman tuotantoon soveltuvista alueista Itä-Uudenmaan ja
Kymenlaakson rannikkoalueilla laadittiin vuonna 2005 selvitys, jossa
mahdolliset alueet jaettiin kolmeen luokkaan. Pyhtään LångönHeinäsaaren alue luokiteltiin jatkosuunnitteluun sopimattomaksi.
Luokituksen perusteena oli saaren merkittävä luonnontilaisuuteen
perustuva virkistysarvo, maisema-arvot sekä lintudirektiivin liitteen 1
lajin pesintäalue. Selvityksen laatimisen jälkeen ei Kymenlaakson liiton
tietoon ole tullut alueen ominaisuuksissa sellaisia muutoksia, jotka
perustelisivat luokituksen muuttamista.
Esitys:

mv-alueen perusteluja selostuksessa täydennetään.
VR - alueen rajausta kaavakartalla muutetaan liitekartan mukaisesti.
R - alueen rajausta muutetaan liitekartan mukaisesti ja selostukseen lisätään perustelu
mitoitustavoitteista sekä tarkennetaan alueen suunnittelumääräystä.

Lausunto Valkealan kunta

As. nro 11
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Sisältö:

Maakuntakaavaluonnoksessa on osoitettu VT 6:lle kaksi vaihtoehtoa.
Eteläinen vaihtoehto tulee poistaa VT 6 -hankeryhmäesityksen
mukaisesti.
VR -merkintä on osoitettu alueilla, joissa on rantayleiskaavan mukaisia
rakennuspaikkoja. Kaava tulee tältä osin tarkentaa.
MU alueen suunnittelumääräys ei ota kanta siihen, voidaanko
kyseiselle alueelle sijoittaa lomarakentamista. Lomarakentaminen
tulee turvata rantayleiskaavan alueella.

Vastine:

Valtatie 6:sta saadun palautteen sekä YVA-prosessissa selvitettyjen
vaikutusten perusteella Utin kohdan vaihtoehdoista tulisi valita
nykyiseen tiekäytävään sijoittuva vaihtoehto.
Maakuntakaava ei ole voimassa oikeusvaikutteisen rantayleiskaavan
alueella. Maankäyttö- ja rakennuslain yksiselitteisenä periaatteena on,
että yhdellä alueella on voimassa vain yksi kaava. Rakentaminen ja
muu alueen hyväksikäyttö rantayleiskaava-alueella tapahtuu kyseisen
kaavan mukaisesti. Maakuntakaava on sen sijan ohjeena laadittaessa
ja muutettaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä
muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi (MRL 32.1§).
Em. rakennusoikeuksiin liittyvä oikeusvaikutus koskee myös
maakuntakaavan virkistysaluevarauksia (VR) sekä maa- ja
metsätalousvaltaisia alueita, joilla on ulkoilun ohjaamistarvetta (MU).
MU -alueilla ei ole maankäyttö- ja rakennuslain 30 §:n mukaisia
suojelumääräyksiä eikä 33 §:n mukaista rakentamisrajoitusta.

Esitys:

Osoitetaan valtatie 6:n linjaus nykyiseen tiekäytävään YVA- ja yleissuunnittelussa esitettyyn
paikkaan eritasoliittymineen.
Kaavaselostusta tarkennetaan kaavan ohjausvaikutusten osalta.

Lausunto Virolahden kunta

As. nro 12
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Sisältö:

Maakuntakaavassa on esitetty uusi turvetuotantovaraus Virolahdelle.
Turvetuotantoalueisiin tulee suhtauta kriittisesti ja karsia niitä pois, sillä
turvetuotannolla on suuret haitalliset vesistövaikutukset alueen
pintavesiin. Alueen läheisyydessä on pohjavesialue. Alueen
vesiolojen muuttaminen voi muuttaa pohjaveden
muodostumisolosuhteita.
Maakuntakaavaehdotusta tulee Virolahden osalta korjata ainakin
seuraavilta osin:
Suur-Pisi on muutettava takaisin VR-Alueeksi
Manstuolin, Laipurin ja Järvisaaren VR-alueet tulee tarkastaa
vastaamaan Virolahden rantaosayleiskaavan merkintöjä ja niissä tulee
sallia olemassa olevien rakennuspaikkojen säilyminen.
Hurpun alueen VR rajausta siirrettävä hieman itään.
Hurpun edustan satamamerkki tulee siirtäää Lerviikin kohdalle.
Satamamerkinnällä Hurpussa turvataan matkailun ja VR tarpeen
vaatimat satamarakenteet. Kaavamerkintä tulee muuttaa
venesatamamerkinnäksi.
Mittavat MY/s merkinnät Vikkilänturan ympäristössä, Hailniemessä,
Sumarissa, Tillinniemessä ja Tuuholmassa ei ole perusteltuja.
Merkinnät ovat maakuntakaavan tavoitteiden vastaisia elinvoimaisen
ja vuorovaikutteisen maaseudun ja taajamien suhteen. Merkinnöillä
rajataan maaseudun elinkeinojen toimintaa sekä maanomistajien
tasapuolista kohtelua rakennusoikeuksien myöntämisessä. Rajausta
on tarkennettava vastaamaan voimassa olevaa rantayleiskaavaa sekä
yleiskaavan mitoitusohjetta Hailniemen alueella, jossa
rantayleiskaavaa ei vielä ole.
Kunnan omistamat Kormusaari ja Tuuholman saaren itäpuoli voidaan
merkitä VR-merkinnöilla.
Lapurinsalmeen tulisi osoittaa kunnan omistamalle alueelle
pienvenesatama.
Siikasaarelle ja Haravajanniemelle esitetyjen tuulivoimaloiden meluja maisemavaikutukset vapaa-ajan asumiselle tulisi selvittää. Lisäksi
voimaloiden melupäästöille olisi syytä asettaa etukäteen hyväksyttävät
enimmäisarvot.
Kiviainesten ottoalueita tulee tarkentaa alueilta Pyterlahti-AlapihlajaKoivuniemi.
Voimassa olevat kalankasvatusalueet tulisi merkitä maakuntakaavaan.
Harjun oppimiskeskuksen käytössä olevalle alueelle on tehty erittäin
suuri aluevaraus Puolustusvoimien käyttöä varten. Puolustusvoimien
tarpeet on turvattu Puolustusvoimien ja Oppimiskeskuksen välisellä
sopimuksella, joten sopija osapuolten tarpeet on turvattu sopimuksella.
Näin ollen kaavamerkintä tulee poistaa.
Moottoritielinjauksista on poistettava eteläinen vaihtoehto. Liittymien
sekä uusien yhteystarpeiden on edettävä moottoritien
yleissuunnitelman kanssa.
Oravakorven alueelle tulee merkitä teollisuusaluevaraus.
Ravijoen paikallistien varrella oleva arvokas ylis 20 ha:N vanhan
metsän aluen tulisi merkitä kaavaan.
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Vastine:

Kymenlaakson turvevarat on hyvin kattavasti tutkittu 1980-luvulla.
Geologinen tieto alueiden sisältämästä ainesmäärästä ei muutu. Sen
sijaan käsitys siitä, mitä alueita voidaan ja tulisi ensisijaisesti ottaa
turvetuotantokäyttöön - tai tulisiko niitä ottaa lainkaan - on muuttuvaa.
Tähän vaikuttavat teknis-taloudelliset muutokset esim.
korjuumenetelmissä ja vesiensuojeluratkaisuissa,
ympäristövaatimusten yleinen kasvu, turpeen kysynnän vaihtelu ja
turpeen asema kansallisissa tai kansainvälisissä energiastrategioissa.
Yksittäisten turvetuotantoalueiden käyttöönotossa vaikuttavat vielä
monet muut seikat.
Maakuntakaavan lähtökohtana on, että Kymenlaakso on
turvetuotannolle edullista aluetta. Maakunnassa on useita turvetta
käyttäviä polttolaitoksia. Ympäristöturpeen kannalta maakunta
sijaitsee lähellä kysyntäalueita. Nämä ovat pysyviä tarpeita, vaikka ei
otettaisi huomioon esim. uusien biopolttoaineiden kehittämistyötä ja
sen mahdollisesti mukanaan tuomaa kysynnän lisääntymistä. Siksi
maakunnan vähimmäistarve uusille turvetuotantoalueille on korvata
turvetuotannosta poistuva tuotantoala.
Edellytys sille, että alue voidaan varata turvetuotantoalueena
maakuntakaavassa on ensinnäkin se, että alueet ovat ojitettuja,
luonnontilaltaan pitkälti muuttuneita soita. Vesistövaikutusten osalta
maakuntakaavassa tulisi pystyä ennakoimaan, minkälaiset valumaaluekohtaiset vesistövaikutukset maakuntakaavan osoittamalla
turvetuotantokokonaisuudella on. Käytännössä arviointi perustuu
siihen, onko valuma-alue jo valmiiksi kuormitettu ja siihen, edellyttääkö
turvetuotanto erityisen tehokkaita vesiensuojelutoimenpiteitä.
Suur-Pisi sijaitsee kansallispuiston alueella, joten sitä ei merkitä
erikseen maakuntakaavaan. Kansallispuistojen virkistystoimintoja
ohjataan hoito- ja käyttösuunnitelmalla.
Maakuntakaavaluonnoksen ratkaisu ei poista rantayleiskaavassa
osoitettuja rakennuspaikkoja. Maakuntakaava ei ole voimassa
oikeusvaikutteisen rantayleiskaavan alueella. Maankäyttö- ja
rakennuslain yksiselitteisenä periaatteena on, että yhdellä alueella on
voimassa vain yksi kaava. Rakentaminen ja muu alueen hyväksikäyttö
rantayleiskaava-alueella tapahtuu kyseisen kaavan mukaisesti.
Maakuntakaava on sen sijan ohjeena laadittaessa ja muutettaessa
yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin
toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi (MRL 32.1§).
Manstuolin VR-varauksen sijaintia tulisi tarkistaa. Järvisaaren VR aluevaraus tukee luontomatkailun toimintaedellytyksiä.
Hurpun alueen VR -rajausta on siirrettävä hieman itään. Hurpun
edustan satamamerkki siirretään Lerviikin kohdalle. Kaavamerkintä
muutetaan venesatamamerkinnäksi.
MY / s alueella tulee säilyttää vähintään maakunnallisesti merkittäviä
rakennussuojelukohteita (historialliset louhokset). Merkintä ei rajoita
maaseutuelinkeinojen toimintaa ja rakentamista.
Kunnan omistamat Kormusaari ja Tuuholman saaren itäpuoli voidaan
merkitä VR-merkinnöilla.
Lapurinsalmen alueelle osoitetaan pienvenesatama. Lapurin
venevalkama sisältyy VR varaukseen.
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti Kymenlaakson
liitto on teettänyt vuonna 2005 selvityksen tuulivoimatuotantoon
soveltuvien maa- ja vesialueiden määrästä Kymenlaakson rannikolla.
Selvityksessä Virolahden Harvajaniemi - Siikasaari luokiteltiin
jatkosuunnitteluun hyvin sopivaksi.
Siikasaaren keskiosassa kallioalueelle ja Harvajanniemen sisäosaan
sijoitettuna tuulivoimaloiden vaikutukset maa- ja kallioperään olisivat
pysyviä, mutta vähäisiä. Vaikutukset luontoon, kasvi- ja eläinlajeihin
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eivät olisi merkittäviä rakenteet oikein sijoittaen.
Merkittäviä vaikutuksia tuulivoimarakentamisella olisi energiatalouteen
sekä liikenteeseen, sillä alueelle johtavaa tietä jouduttaisiin
merkittävästi parantamaan. Myös verkkoinvestoinnit energian
siirtämiseen olisivat mittavat. Merkittävää vaikutusta
tuulivoimarakentamisella olisi saaristomaisemaan mereltä katsottuna.
Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön muodostuvat
tuulivoimaloiden melusta ja näkyvyydestä. Siikasaaren laelle
sijoitettuna tuulivoimarakentaminen olisi yli 300 metrin etäisyydellä
rannan loma-asumisalueista, jolloin melu selvitysten mukaan ei ylittäisi
asumisen ohjearvoja. Maaston suurien korkeuserojen ja rannan
tihekasvuisten metsäalueiden vuoksi tuulivoimalat eivät olisi asumisen
alueille näkyviä.
Maakuntakaavassa osoitetaan 2005 tehdyn selvityksen mukaisesti
jatkosuunnitteluun hyvin sopivat alueet. Mahdollisessa
jatkosuunnittelussa, jossa voimaloiden mittoja ja sijaintia
tarkennettaisiin, on ennen toteutuspäätöksiä tutkittava mahdolliset
vaikutukset yksityiskohtaisemmin kuin vuoden 2005 selvityksessä on
voitu tehdä.
Kiviainesten ottoalueita Pyterlahti-Alapihlaja-Koivuniemi alueella
tarkistetaan.
Voimassa olevia kalankasvatusalueita ei osoiteta maakuntakaavassa.
Tämänhetkinen maakuntakaavan selvityspohja on riittämätön joten
laitoksia ei voida osoittaa omana kaavamerkintänä.
Maakuntakaavaratkaisu ei rajoita toimintaa alueella.
Harjun alueella on kaksi vähintään maakunnallisesti merkittävää
toimijaa: Harjun Oppimiskeskus ja puolustusvoimat. Maakunnallisessa
kaavoituksessa uusi EP-merkintä toteaa nykyisen toiminnan ja
sopimuksin vahvistetun tilanteen, jossa puolustusvoimat käyttää
aluetta harjoitusalueenaan sopimuksen mukaisin rajoituksin ja
Oppimiskeskus käyttää aluetta opetuskäytössä. Oppimiskeskuksen
toiminnan edellytys on opetuskäytön jatkuminen. Kaavallisen tilanteen
selkeyttämiseksi EP-alueelle voidaan antaa suunnittelumääräys, joka
turvaa alueen opetuskäytön, ja kaavaselostusta voidaan täydentään
tältä osin. Asiasta on neuvoteltu puolustusvoimien ja Harjun
oppimiskeskuksen edustajien kanssa.
VT 7 -moottoritielinjaukseksi tulee valita pohjoisin vaihtoehto
esitettyjen lausuntojen sekä YVA -selvitysten perusteella.
Oravakorven alue sijaitsee erillään muusta yhdyskuntarakenteesta.
Alueen osoittaminen ei ole valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden
ja maakuntakaavan tavoitteiden mukaista. Lähellä sijaitsee
Vahterikonkankaan teollisuus- ja varastoalueen kohdemerkintä.
Maakuntakaavassa osoitetaan suojeluohjelman mukaiset vanhat
metsät ympäristöhallinnon paikkatietojen mukaisesti.
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Esitys:

Manstuolin VR-varausta siirretään etelään. Kunnan omistamat Kormusaari ja Tuuholman saaren
itäpuoli osoitetan VR-merkinnöilla.
Hurpun VR-merkinnän rajausta siirretään itään ja satamamerkintä muutetaan
venesatamamerkinnäksi sekä siirretään Lerviikin kohdalle.
Lapurinsalmen alueelle osoitetaan pienvenesatama.
Siikasaaren tuulivoiman tuotantoon soveltuvan alueen rajausta lyhennetään eteläpäästä ja
suunnittelumääräystä tarkennetaan voimaloiden mitoituksen ja meluhaittojen minimoimisen
osalta.
EP-alueelle annetaan suunnittelumääräys, joka turvaa alueen opetuskäytön, ja kaavaselostusta
täydennetään tältä osin.
VT 7 -moottoritielinjaukseksi valitaan pohjoisin vaihtoehto.
Kiviainesten ottoalueita Pyterlahti-Alapihlaja-Koivuniemi alueella tarkistetaan.

Lausunto Etelä-Karjalan liitto
Sisältö:

As. nro 13

Kaavassa on otettu hyvin huomioon erityisesti virkistyksen ja
viheryhteyksien ylimaakunnallinen verkosto sekä teknisen huollon,
energiaverkoston ja liikenneyhteyksien jatkuvuus sekä niiden
kehittäminen.
Etelä-Karjalan liitto esittää kuitenkin, että valtatie 6:n statusta tulee
vielä tarkistaa moottoriliikennetietasoiseksi pääväyläksi ottaen
huomioon maakuntakaavan toteuttamisen pitkä aikajänne. Samalla
esitetään seututien 387 Lappeenranta-Vaalimaa tason nostaminen
kantatie-valtatie-tasoiseksi valtakunnan rajapintaa kulkevaksi
kansainvälisen liikenteen sekä alueen kiviteollisuuden käyttämäksi
tavaraliikenteen väyläksi. Erityisesti tien merkitys kasvaa viimeistään
silloin, kun E-18 moottoritie Vaalimaalle asti on toteutunut.

Vastine:

Kymenlaakson maakuntasuunnitelman ja kokonaisseutukaavan
laadinnan yhteydessä sekä jo näitä edeltävissä kaavoitusprosesseissa
tutkittiin perusteellisesti valtatien 6 teknistä luokitusta joko
moottoritie/moottoriliikennetie tai valtatie. Lopputulos oli valtatie sekä
siihen liittyvät eritasoliittymät liikenteen edellyttäessä sekä myös jo
vahvistetussa maakuntakaavassa oleva varaus: "kaksiajoratainen
valtatie" ja suunnittelumääräys: "Ympäröivää maankäytön
suunnittelussa tulee varautua siihen, että väylälle pääsy tapahtuu
järjestettyjen liittymien kautta." Selostuksen mukaan tiet olisivat
vähintään 2-ajorataisia pääteitä, jossa kulkusuuntia erottaa
suojakaiteellinen keskikaista. Vt 6:n esittäminen moottoritietasoisena
edellyttää myös rinnakkaisen paikallistieverkon muodostamista.
Käytettävissä olevien liikenteen kasvuennusteiden mukaisesti vt 6:n
kehitettäminen kaksiajorataisena valtatienä erillisin liittymäratkaisuin
on toimenpiteenä riittävä.
Tiepiirin 2008 laatiman matka-aikatarkastelun mukaan seututie 387
Lappeenranta-Vaalimaan kehittäminen vaihtoehtona vt 6:lle ei
merkittävästi lyhentäisi etenkään raskaan liikenteen matka-aikoja
rannikolta Lappenrantaan. Raja-asemien väliseen liikenteeseen
seututien voi katsoa riittäväksi kansainvälisen liikenteen ohjautuessa
kantatieverkolla erillisinä Lappeenranta - Pietari ja Hamina - Pietari
väleillä. Raja-asemien välisen ja paikallisen kiviaineksen kuljetuksen
tuottaman liikenteen kasvun välittämiseen seututie on riittävä
tarvittaessa kunnossapitoluokkaa nostamalla.

Esitys:

Täydennetään kaavaselostusta valtatien 6 kaavamerkinnän perustelujen osalta.

Lausunto Etelä-Savon maakuntaliitto

As. nro 14

Postiosoite: PL 35, 48601 KOTKA - Katuosoite: Karhulantie 36 B, 48600 KOTKA, FINLAND Puh. 05 230 8900 - Tel. +358 5 230 8900 - Faksi 05 230 8910
Internet: http://www.kymenlaakso.fi, virasto@kymenlaakso.fi, Pankkiyhteys: Nordea 159830-100420 - Y- 0206714-5

KYMENLAAKSON LIITTO

26 / 111

Regional Council of Kymenlaakso

Sisältö:

Kymenlaakson maakuntakaavaluonnoksen merkinnät maakunnan
rajalla vastaavat pääpiirteissään Etelä-Savon
maakuntakaavaluonnoksen merkintöjä. Pahkajärven harjoitus- ja
ampuma-alueen rajaus poikkeaa Etelä-Savon
maakuntakaavaluonnoksen rajauksesta. puolustusvoimat on
kehittämässä Pahkajärven toimintojaan ja rajaus tullee muuttumaan
molemmissa maakuntakaavoissa prosessin edetessä.
Maakuntien rajalla, pääosin Etelä-Savon puolella, toimiva Woikoski
Oy:n teollisuuslaitos on huomioitu Kymenlaakson
maakuntakaavaluonnoksessa, koska se lukeutuu Seveso II-direktiivin
mukaisiin vaarallisia aineita käsitteleviin laitoksiin. Se huomioidaan
myös Etelä-Savon maakuntakaavassa vastaavin
suojavyöhykemerkinnöin.
Maakuntien rajalla sijaitseva Vuohijärvi on Kymenlaakson
maakuntakaavaluonnoksessa osoitettu vedenhankinnan kannalta
arvokkaaksi pintavesialueeksi. Etelä-Savon
maakuntakaavaluonnoksessa ei ole käytetty vastaavaa merkintää,
mutta toisaalta järven alueelle ei ole Woikoski Oy:n nykyisten
toimintojen lisäksi osoitettu toimintoja, jotka vaarantaisivat veden
mahdollisen hyödyntämisen käyttövetenä Kymenlaakson puolella.
Helsinki-Pietari-rautatieyhteyden esiselvityksen vaihtoehdoista
maakuntakaavaan on otettu mukaan koko Savonradan kehittämiselle
epäedullisesti vain Luumäen yhteysvaihtoehto. Helsinki-Pietariselvitys ja Lahti-Mikkeli -selvitys kytkeytyvät toisiinsa. Tilanne eri
linjausvaihtoehtojen välillä on avoin eikä päätöksiä ole tehty. Mitään
vaihtoehtoja ei saisi sulkea tässä vaiheessa pois. Kymenlaakson
maakuntakaavassa tulisikin osoittaa Luumäen vaihtoehdon lisäksi
myös Kouvolan vaihtoehto.
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Vastine:

Puolustusvoimien aluevarausten ja melualueen rajauksista on
keskusteltu saadun palautteen ja täydentävän tiedon pohjalta.

Kymenlaakson maakuntasuunnitelmassa osoitetaan maakunnan
tavoiteltava kehitys vuosina 2005-2015. Tavoitelinjaukset ottavat
tasapuolisesti huomioon maankunnan kahden seutukunnan tarpeet ja
pyrkimykset. Maakuntavaltuusto hyväksyi suunnitelman 19.12.2005.
Maakuntakaavan laadintaa ohjeistavassa maankäyttö- ja rakennuslain
mukaan maakuntasuunnitelmassa osoitetaan maakunnan tavoiteltava
kehitys. Maakuntasuunnitelmassa on esitetty Kymenlaakson
aluerakenteen visio vuodelle 2030. Maakuntasuunnitelman
Kehittämistyön painopisteet kohdassa on esitetty: ”Sujuvat ja
turvalliset tie-, rautatie- ja vesitieyhteydet Venäjän markkinoille ovat
tärkeä kilpailuetu Suomen elinkeinoelämälle. Nopeus, joustavuus,
turvallisuus ja laivojen linjaliikenneyhteydet ovat Suomen satamien
kautta kulkevan reitin vahvuuksia. Tärkeimpinä tekijöinä reitin
kilpailukyvyn kannalta ovat E18 –tien ja Lahti-Kouvola-LuumäkiVainikkala rataosuuden kunnostaminen sekä Savon ja Karjalan ratojen
kunnostamisen saattaminen päätökseen.” ”Etelä-Suomen maakuntien
yhteistyönä valmistellussa rakenneraportissa on esitetty TurkuHelsinki-Porvoo-Kotka-Hamina-Luumäki –ratayhteyden selvittämistä.
Samoin Ratahallintokeskuksen valmistelemassa raideliikennevisiotarkastelut 2050 on esitetty ”pitkällä aikavälillä (2030-2050)
toteutettavaksi Helsinki-Turku yhteyden parantamista sekä itäsuunnan
mahdollinen oikorataratkaisu jatkoselvitysten osoittamassa muodossa”
”Ylipitkällä aikavälillä (2050-) varauduttaisiin suurnopeusjunien
liikennöintiin 300 km/h ainakin Helsinki-Pietari –välillä sekä
mahdollisella Turun oikoradalla sekä osittain suurnopealle liikenteelle
kunnostettavalla pääradalla.”” ”Edellä olevan perusteella
Kymenlaaksossa tulee varautua aluerakenteen kehittämisessä
maakuntasuunnitelmakauden jälkeiseen aikaan selvittämällä yhdessä
liikenneviranomaisten kanssa Haminasta itään suuntautuvan radan
mahdollinen kulku-ura ja sen vaikutuksia aluerakenteeseen. Sekä
tulee seurata liikennemuotojen kehittymistä pitäen silmällä kanavan
teknistä sijoittamista Kuusankoskelta merelle.” Aluerakenteen visio
2030 –kuvassa on esitetty rautatie Helsingin suunnasta Kotkan kautta
Haminaan nykyisten ratojen lisäksi. Liikennejärjestelmä kohdassa on
esitetty: ”Rautateiden osalta runko muodostuu Helsinki-KouvolaVainikkala/Lappeenranta/Mikkeli/Kotka/Hamina radoista. Tätä verkkoa
täydentää aikanaan Helsinki-Kotka-Hamina kaupunkirata.”
Tämän jälkeen liikenne- ja viestintäministeriö antoi keväällä 2007
Ratahallintokeskuksen tehtäväksi selvittää Helsingistä itään kulkevan
uuden ratalinjauksen tarpeellisuus Helsingin ja Pietarin välisessä
liikenteessä. Työ on loppuvaiheessa sen alustavia johtopäätöksiä on
seuraavassa:
HELSINKI–PIETARI-RAUTATIEYHTEYS RAPORTTILUONNOS
Esiselvitys ja vaikutusten arviointi (HePi)
ALUSTAVIA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ
”Mikään tarkastelluista vaihtoehdoista ei ole käytetyllä
laskentamenetelmällä ja vaikutusten nykyisillä yksikköarvoilla
yhteiskuntataloudellisesti kannattava. Samalla voidaan todeta, että
nykyohjeistuksen mukainen kannattavuustarkastelu ei sovellu kovin
hyvin laajojen yhdyskunta- ja aluerakenne-muutoksia aiheuttavien
raideliikennehankkeiden tarkasteluun. Tulosten perusteella Helsingin
ja Pietarin välisen liikenteen kehittäminen pitkälle tulevaisuuteen
voidaan tehdä nykyistä yhteyttä edelleen kehittämällä.
Vaihtoehdoilla on kuitenkin merkittäviä vaikutuksia alueiden
kehittymisedellytyksiin sekä elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin.
Itäratavaihtoehtojen kannattavuus ei merkittävästi riipu Venäjän
liikenteen kehityksestä, vaan vaikutukset kertyvät pääasiassa
kotimaan liikenteestä. Mikäli Lahti – Mikkeli oikorata toteutetaan, se
vähentää vaihtoehdon Kouvola liikennettä ja hyötyjä.”
”Vaihtoehto Kouvola on perusvaihtoehdoista yhteiskuntataloudellisesti
kustannustehokkain (hyöty-kustannussuhde=0,49), mutta ei selkeästi
parempi kuin vaihtoehto Luumäki. Jos vaihtoehdot linjataan
lentoaseman kautta, ovat niiden laskennalliset vaikutukset
Postiosoite: PL 35, 48601 KOTKA - Katuosoite: Karhulantie 36 B, 48600 KOTKA, FINLAND Puh. 05 230 8900 - Tel. +358 5 230 8900 - Faksi 05 230 8910
Internet: http://www.kymenlaakso.fi, virasto@kymenlaakso.fi, Pankkiyhteys: Nordea 159830-100420 - Y- 0206714-5

28 / 111

KYMENLAAKSON LIITTO
Regional Council of Kymenlaakso

käytännössä samat. Sen sijaan liikenneyhteyksien säilymisen ja
parantumisen sekä aluerakenteen kehittymisedellytysten kannalta
vaihtoehto Luumäki on tasapainoisin ja eniten uusia mahdollisuuksia
avaava, koska se tarjoaa kokonaan uuden liikennemuodon myös
Porvoon itäpuolella Kotka/Hamina -alueelle saakka. Vaalimaalle
linjattujen vaihtoehtojen kustannustehokkuus on selvästi heikompi kuin
vaihtoehdoissa Kouvola ja Luumäki. Vaalimaan vaihtoehtojen hyödyt
kohdistuvat voimakkaasti Venäjän liikenteeseen kotimaan hyötyjen
ollessa kertaluokkaa pienempiä kuin Kouvolan tai Luumäen
vaihtoehdoissa.
Vaalimaan suurnopean vaihtoehto ei juuri synnytä hyötyjä kotimaan
liikenteelle ja vaihtoehto vaikeuttaa alueiden käyttöä. Tehtyjen
tarkastelujen perusteella suurnopea liikenne ei sovellu hyvin Suomen
olosuhteisiin nyt käytetyn aikajänteen (2050) puitteissa.”
Maakuntasuunnitelman strategisen kannanoton, HePi –selvityksen
sekä puuttuvien yleissuunnitelmien perusteella Helsinki-Kotka-Hamina
–radan ohjeellinen päärata -merkintä ja Haminasta itään
raideliikenteen yhteystarve –merkintä on edelleen perusteltuja
maakuntakaavamerkintöjä.
Esitys:

Poistetaan Pesäntäjärven pohjoispuolelta EP-merkintä ja korvataan se "alue, jolla on
kulkeminen rajoitettu" -osa-aluemerkinnällä karttaliitteen mukaisesti. Poistetaan eph-osa-alue,
jonka sijoittumisesta ei ole riittävästi tietoa ja korvataan se selostuksella esitettävällä
kuvauksella puolustusvoimien pitkän tähtäyksen laajennustarpeesta alueella. Melualueen
rajausta tarkennetaan puolustusvoimilta saadun tiedon pohjalta.

Lausunto Itä-Uudenmaan liitto
Sisältö:

As. nro 15

HELI-rata on tärkeimpiä yhteisiä hankkeitamme. Siksi HELI-rata
ansaitsee voimakkaamman kaavamerkinnän kuin varovainen merkintä
"päärata, ohjeellinen" (Ahvenkoski-Kotka) ja "raideliikenteen
yhteystarve" (Hamina-Luumäki). Itä-Uudenmaan vahvistamattomassa
kokonaismaakuntakaavassa HELI-radan merkintä on "uusi päärata ja
ohjeellinen liikennepaikka".
E-18 Hamina-Vaalimaa osuudella on kolme vaihtoehtoa. Tärkeintä on
löytää mahdollisimman suora ja joustava linjaus valtateille taajamien
ulkopuolella.
Valtatietä 6 esitetään kaksiajorataisena päätienä. Itä-Uudenmaan
puolella väylä on merktty valtatienä. Kymenlaakson merkintä on
tarkempi kuin Itä-Uudenmaan merkintä, mutta erittäin kannatettava.
Öljyjohto: Venäjältä Skjöldvikiin ulottuvalle johdolle on Kymenlaakson
maakuntakaavaluonnoksessa osoitettu "kansainvälisen öljyjohdon
yhteystarve" -merkintä ja Itä-Uudenmaan
maakuntakaavaehdotuksessa "ohjeellinen pääöljyputki" -merkintä.
Saaristo: "Matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealue" merkinnän laajennusta olisi syytä harkita myös Pyhtään Stockforsin Ruotsinpyhtään Ruukin alueelle. Tällöin luontomatkailua voisi kehittää
esitettyä laajemmalla, ylimaakunnallisella alueella.
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Vastine:

Maakuntasuunnitelman strategisen kannanoton, HePi –selvityksen
sekä puuttuvien yleissuunnitelmien perusteella Helsinki-Kotka-Hamina
–radan ohjeellinen päärata -merkintä ja Haminasta itään
raideliikenteen yhteystarve –merkintä on edelleen perusteltuja
maakuntakaavamerkintöjä.

Kansainvälisen öljyjohdon yhteystarve on pitkän aikavälin mahdollinen
hanke. Kymenlaakson maakuntakaavassa on katsottu, että
tämänhtetkinen tieto hankkeesta ei riitä ohjeellisen tai varsinaisen
linjauksen esittämiseen.
Saaristo: Matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealue käsittää
Pyhtään kirkonkylän - Ahvenkosken alueen kokonaan Kymenlaakson
ensimmäisen vahvistetun maakuntakaavan alueella.
Maakuntakaavaluonnoksessa tätä aluetta on laajennettu etelään. On
tarkoituksenmukaista ulottaa matkailun kehittämisalue myös Pyhtään
kirkonkylän pohjoispuolelle, josta on patikointi- ja melontayhteys
Ruotsinpyhtään puolelle.
Esitys:

Laajennetaan matkailun kehittämisen kohdealuemerkintää Pyhtään kirkonkylän pohjoispuolelle.

Lausunto Hämeen liitto
Sisältö:

Ei huomautettavaa.

Vastine:

—

Esitys:

—

Lausunto Päijät-Hämeen liitto
Sisältö:

Lausunnossa kiinnitetään huomiota kyläverkoston, kulttuuriympäristöja maisema-arvojen sekä luonnonarvoalueiden ja virkistys- ja
matkailualueiden osoittamisperiaatteisiin. Niiden todetaan vastaavan
pääosin Päijät-Hämeen maakuntakaavan periaatteita.

Vastine:

Lausunto tukee maakuntakaavaluonnoksen ratkaisuja.

Esitys:

—

Lausunto Varsinais-Suomen liitto
Sisältö:

Ei huomautettavaa.

Vastine:

—

Esitys:

—

Lausunto Etelä-Suomen lääninhallitus

As. nro 16

As. nro 17

As. nro 18

As. nro 19
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Sisältö:

Sosiaali- ja terveysministeriön ohjearvon lähtökohta on, että
rakennuksiin kohdistuva ulkomelu ei ylitä päivisin 55 dB ja yöaikaan
50 dB. Maakuntakaavassa ei ole otettu huomioon yöaikaista melun
ohjearvoa.
Maakuntakaavassa tulisi rajata melualueiksi myös moottori-,
moottoriliikenne- ja muut raskaasti liikennöidyt tiet.
Maakuntakaavan melua koskevien aluerajausten tulisi perustua
muidenkin (mm. kuntien terveydensuojeluviranomaisten) kuin vain
asianosaisten kuten puolustusvoimien tai kaavoitettavan erityisalueen
suunnittelusta vastaavan antamiin selvityksiin.
Maakuntakaavaan tulee sisällyttää merkinnät radonhaitta-alueista.
Sosiaalisten ja terveysvaikutusten arvioinnissa tulisi olla yhteistyössä
kuntien terveydensuojeluviranomaisten kanssa.

Vastine:

Maakuntakaavassa on osoitettu melualueet puolustusvoimien
ampuma-alueille ja moottorirata-alueelle. Aluetta koskevassa
suunnittelumääräyksessä edellytetään, että alueen suunnittelussa
otetaan huomioon kaikki valtioneuvoston hyväksymät melun
ohjearvot. Toiminnan edellyttämässä ympäristölupamenettelyssä
otetaan meluvaikutukset huomioon maakuntakaavaa
yksityiskohtaisemmin.
Maakuntakaavan alueella ei ole esitetty melulle herkkiä toimintoja
raskaasti liikennöityjen väylien läheisyyteen.
Meluselvitysten laatija: Toiminnanharjoittaja kustantaa selvitykset,
joita vaaditaan hankkeen toteuttamiseen liittyvässä viranomaisten
päätöksenteossa. Kuntien terveydensuojeluviranomaisten roolina on
tuoda oma asiantuntijuutensa kunnallisen viranomaisen
päätöksentekoon eikä laatia selvityksiä kunnan ulkopuolisen
tahon sijasta tai niiden rinnalla.
Koko maakunta on radonhaitta-aluetta. Haitta otetaan huomioon
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Kaavaselostusta tulee
täydentää tältä osin.

Esitys:

Kaavaselostusta täydennetään radonhaittojen osalta.

Lausunto Ilmailuhallinto
Sisältö:

Ilmailuhallinto toteaa kaavassa osoitetun lentoaseman ja lentopaikat ja
toteaa, että sen toimivaltaan kuuluu lentoliikenteen ja muun
ilmailutoiminnan, lentokenttien ja lennonvarmistuksen turvallisuus sekä
ilmailun turva-asioiden viranomaisjärjestelyt.

Vastine:

—

Esitys:

—

Lausunto Itä-Suomen Sotilasläänin Esikunta

As. nro 20

As. nro 21
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Sisältö:

Maakuntakaavaluonnoksesta puuttuu puolustusvoimien käytössä
olevat kouluampumarada vaara- ja melualueineen.
Korialta ja Kuusisesta puuttuu merkintä puolustusvoimien alueesta.
Kyminlentokenttän merkintä tulisi muuttaa Puolustusvoimien
hallinnassa olevaksi harjoitusalueeksi (EP).
Lylynkangas on merkitty kaavassa Puolustusvoimien alueeksi (EP).
Kariniemen alue taas on merkitty alueeksi, jolla on ajoittain
puolustusvoimien harjoitustoimintaa (eph). Selvyyden vuoksi
molempia tulisi kutsua kohdeluettelossa Karijärveksi.
Harjun metsätilan maa-alueen rajat tulee tarkentaa ja merkintä tulee
olla eph.
Valtatien 7 Valkjärven kautta kulkeva linjausvaihtoehto on hylättävä,
koska se vaikeuttaa Harjoitusalueen toimintaa. Korvaavien, tarpeeksi
suurien harjoitusalueiden hankkiminen on nykyisin mahdotonta.
Kaavaan merkittyä Utin melualuetta tulee laajentaa siten, että se
uloittuu vt 6:lta Haukkajärven rantaan asti ja rajoittuu länsisuunnassa
Puolustusvoimen alueen rajaan.
Kajasuon suojelusuunnittelun yhteydessä tulee huomioida Utin
laskuvarjojääkärirykmentin hyppytoiminnan vaatimukset. Kajasuo on
ainoa paikka Utin läheisyydessä jossa voidaan harjoitella hyppyjä.
Suolla liikutaan hyppytoimintaan pääasissa jalan, mutta
pelastustoimintaa varten on suolle meno mönkijällä oltava mahdollista.
Kirkonmaan eteläkärjen EP-alueen sisällä olevien toimintojen
aiheuttaman vaara-alueen sev-merkintä puuttuu.
Pahkajärven melualueiden tarkentamiseen tarvitaan lisäaikaa.
Puolustusvoimien hallinnassa olevat harjoitusalueet tulee merkitä
kaavaan EAH-merkinnällä (ampuma - ja harjoitusalue). Selänpään Vekaranalueelle rakennetut panssariurat tulee merkitä
maakuntakaavaan. Ampuma- ja harjoitusalueet tulee erotella muista
Puolustuvoimien käyttöön tarkoitetuista alueista, koska näiden
alueden suunnitelussa pitää kiinnittää huomioita
turvallisuuskysymyksiin, ampumameluu sekä pohjavesien suojeluun.
Mikäli kaavaluonnoksessa tulee esille melonta- pyöräily-, patikointi ja
moottorikelkkailureittein suuntaustumisia Puolustusvoimien harjoitusja ampuma-alueelle tai niiden läheisyyteen tulee Puolustusvoimilta
pyytää erillinen lausunto liittyen reittien suuntaamiseen. Vastaavalla
tavalla tulee menetellä Natura-alueiden osalta.
Puolustusvoimilla on tarvetta laajentaa Pahkajärven suoja-aluetta
Pesäntäjärven pohjoispuolella Kuuponsuon eteläpuoliselle alueelle.
Karjalan Prikaatilla ei ole harjoitus- tai ampumatoimintaa Repoveden
kansallispuiston alueella. Myöskään Hirvenpäänsuon alueella ei ole
puolustusvoimien toimintaan liittyviä rakenteita tai laitteita.
Nämä kohdat tulee korjata maakuntakaavaluonnoksen liitteeseen 12.
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Vastine:

Valkealan Pesäntäjärven pohjoispuolella EP-alueeksi osoitettua
aluetta, jonka maanomistajat vastustavat kyseistä merkintää, ei
puolustusvoimien mukaan tarvita aktiiviseen harjoituskäyttöön.
Alueella liikkumiselle on kuitenkin ajoittain rajoitteita. Tämä on syytä
esittää myös maakuntakaavassa. Alueelle voidaan osoittaa tätä
kuvaava osa-aluemerkintä.
Virolahden Ravijoella olevaa EP-salueen laajennuksen rajausta
voidaan tarkistaa siten, että Harjun oppiimiskeskuksen lähialueet, jotka
ovat myös valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta, jäävät sen
ulkopuolelle. Alueelle tulee antaa suunnittelumääräys, joka turvaa
oppilaitoksen alueen käytön opetusmetsänä. Myös
kaavaselostukseen tulee tarkentaa alueen käyttötarkoitusta. Asiasta
on neuvoteltu kummankin tahon kanssa.
Tulee tarkentaa tekstiä Karijärveksi
Koria, Kuusinen ja Kymin lentokenttä ovat vahvistetun
maakuntakaavan alueita ja esitetyt tarpeet on tutkittu ko kaavan
yhteydessä.
Valtatien 7:stä saatujen lausuntojen sekä YVA-suunnittelun
perusteella kaavaan tulee valita pohjoinen vaihtoehto.
Osa ampumaradoista on huomioitu edellisessä kaavassa muut
huomioidaan tämän kaavan yhteydessä. Maakuntakaavaan voidaan
merkitä vain seudullisesti tai sitä merkittävämmät kohteet.
Utin melualueen rajausta voidaan tarkentaa haukkajärven rannan
osalta..
Kajasuon S-merkintä mahdollistaa laskuvarjohyppytoiminnan.
Kirkonmaan aluerajausta selvitetään.

Esitys:

Poistetaan Pesäntäjärven pohjoispuolelta EP-merkintä ja korvataan se "alue, jolla on
kulkeminen rajoitettu" -osa-aluemerkinnällä karttaliitteen mukaisesti. Poistetaan eph-osa-alue,
jonka sijoittumisesta ei ole riittävästi tietoa ja korvataan se selostuksella esitettävällä
kuvauksella puolustusvoimien pitkän tähtäyksen laajennustarpeesta alueella. Melualueen
rajausta tarkennetaan puolustusvoimilta saadun tiedon pohjalta.
Tarkennetaan tekstiin harjoitusalueen nimi Karijärveksi.
Valitaan valtatien 7 linjaukseksi pohjoisin vaihtoehto.
Tarkennetaan Kirkonmaan EP-alueen rajaa ja korjataan liitteen tekstejä.
Tarkennetaan Utin melualueen rajausta.

Lausunto Kaakkois-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskus

As. nro 22
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Sisältö:

TE -keskus painottaa, että kaavaratkaisut eivät saa rajoittaa maa- ja
metsätalouden ja niiden sivuelinkeinojen harjoittamista ja kehittämistä.
Kaava ei saa myöskään rajoittaa muun kun maa- ja metsätalouden
yritystoiminnan syntyä.
Varsinaisia maa- ja metsätalousalueita ei tulisi osoittaa
maakuntakaavassa. Toiminta säädellään lainsäädännön ja
maataloustukien tukiehtojen kautta.
Kuntien suunnitelmat asutuksen-, matkailun- ja yritystoiminnan
kehittämiseen tulee huomioida.
Rantayleiskaavojen ratkaisut tulee huomioida päällekkäisyyden tai
ristiriitojen ehkäisemiseksi.
Kaavaa ei saa rajoittaa maaseutuohjelmien toteuttamista.
Kylä-merkintää on käytetty (liian) säästeliäästi. Luettelo tulee tarkistaa.
Viheryhteystarvemerkinnän perustelut eivät ole riittävät. Jos
merkinnälle löytyy vahva biologinen perustelu, tulee ko. varauksesta
keskustella maanomistajien kanssa.
Lausunnossa esitetään, että maakuntasuunnitelman väestöennuste on
liian positiivinen. Lisäksi väitetään, että maakuntakaavan
virkistysalueiden laajentamisen tarvetta perustellaan
maakuntasuunnitelman väestöennusteeseen.
TE -keskus esittää, että kulttuuriympäristön ja maiseman vaalimisen
kannalta merkittäväksi alue -kaavamerkinnän suunnittelumääräyksiin
lisätään kohta jossa todetaan, että merkintä ei rajoita maa- ja
metsätalouden ja sen sivuelinkeinojen toimintaedellytyksiä.
MY -aluemerkintä voi merkittävästi säädellä uuden yritystoiminnan
sijoittumista alueelle. Samoin matkailu- ja asutustoiminta voi estyä
merkinnän vuoksi.
Selostukseen tulee lisätä kohdan, että MY -alueelle, on mahdollista
sallia asuntorakentaminen sekä muukin yritystoiminta kuin perinteinen
maa- ja metsätalous.
TE –keskus esittää, että MU -aluevaraus ei saa rajoittaa hajaasutuksen tai muun kuin maa- ja metsätalouden yritystoiminnan
syntyä.
MY- ja luo -merkintöjen vaikutus maatalouden ympäristötuen
erityistukiin on esitetty väärin.
V-, MY-, MU- aluevarauksesta ja viheryhteystarvemerkinnästä tulee
neuvotella maanomistajien kanssa.
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Vastine:

MRL 32.2 §:n mukaan viranomaisten on suunnitellessaan alueiden
käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden toteuttamisesta
otettava maakuntakaava huomioon, pyrittävä edistämään kaavan
toteuttamista ja katsottava, ettei toimepiteillä vaikeuteta kaavan
toteuttamista.
Maaseutuelinkeinojen kehittäminen on yksi TE-keskuksen
perustehtävistä ja maaseudun elinvoimaisuuden edellytyksistä.
Tavoitteena on maa- ja metsätalouden kilpailukyvyn parantaminen
sekä kalatalouden ja muiden maaseudun elinkeinojen edistäminen.
Maaseudun elinkeinoja kehitetään tukemalla maatilojen ja muiden
maaseutuyritysten investointeja ja kehittämistä. Uudella
ohjelmakaudella maaseudun mikroyritysten tukeminen on mahdollista
maaseudun kehittämisohjelmasta, eikä tukeminen enää edellytä
maatilakytkentää tai mukana oloa maaseutuyritysten palveluketjussa.
Maakuntakaavan viranomaisia koskeva velvoite tarkoittaa mm.
viranomaisen oman hallinnonalan suunnittelua, järjestämistä ja
toteuttamista. Kaava tulee ottaa huomioon myös erilaisten lupien
käsittelyssä sekä valtion rahoitusta ja muita toimia koskevien
päätösten tekemisessä. Se, missä määrin tämä on kussakin
tilanteessa mahdollista, riippuu mm. siitä, millä tavalla viranomaisen
päätöksenteon oikeudellisista edellytyksistä ja niihin liittyvästä
harkintavallasta on asianomaisissa erityislaeissa säädetty.
Maakuntakaavan viranomaisvaikutus korostuu erityisesti silloin, kun
viranomaisen toimivaltaan kuuluu tarkoituksenmukaisuusharkintaa.
TE-keskus toteaa lausunnossaan, että maa- ja metsätalouden tai
niiden sivuelinkeinojen harjoittamista säädellään jo voimakkaasti
usean eri lainsäädännön sekä lisäksi eri maataloustukiehtojen kautta.
Siten voimakas säätely, johon viranomainen on päätöksenteossaan
sidottu, vähentää maakuntakaavan viranomaisvaikutusta.
Viranomaisvaikutusta vähentää myös se, että maakuntakaava ottaa
kantaa vain vähintään seudullisiin maankäyttömuotoihin. Suurin osa
TE-keskuksen hallinnoimista tukitoimista ja maaseutuhankkeista on
sellaisia, joiden sijoittumisen ja alueidenkäytön ohjaus ei kuulu
maakuntakaavan piiriin. Seudullisia maankäyttövaikutuksia omaavat
hankkeet, joiden sijoittaminen edellyttää maakuntakaavan ratkaisua,
tulevat yleensä esille kuntien, maakunnan liiton ja muiden
viranomaisten välisissä keskusteluissa. TE-keskus esittää edelleen,
että kaavavaraukset eivät saa rajoittaa valtakunnallisesti ja
alueellisesti hyväksyttyjen maaseudun kehittämisohjelmien
toteuttamista. Jos toteuttaminen edellyttää maakuntakaavan
ratkaisua, niin siitä on keskusteltava maakuntakaavan laatimisen tai
muuttamisen yhteydessä. Maakuntakaava on luonteeltaan eri
maakunnallisia tarpeita yhteen sovittava suunnitelma, joka pyrkii
siihen, että alueidenkäytöllisesti merkittävimpien hankkeiden sijainti ja
vaikutukset olisivat toisiaan tukevia. Maaseutuohjelmien toimintalinjat
ja yksittäiset hankkeet, joiden toteutus ei edellytä maakuntakaavan
ratkaisua, eivät kuulu maakuntakaavan ohjausvaikutuksen piiriin eikä
maakuntakaava voi niitä rajoittaa.
Maa- ja metsätalouteen kohdistuva lainsäädännöllinen ja muu ohjaus
ei sinänsä ole peruste jättää osoittamatta maa- ja metsätalousalueita
maakuntakaavassa, mikäli ne ovat osa vähintään seudullisia
alueidenkäytön periaatteita ja aluevarauksia. Maakuntakaavan
ohjausvaikutus ja toteuttamisvastuu kohdistuu näillä alueilla
nimenomaan siihen, että maa- ja metsätalouden toimintaedellytyksiä
ei heikennetä muilla, näitä alueita pirstovalla maankäytöllä. Koska
maakuntakaavassa on kyse vähintään seudullisista
maankäyttövarauksista, mahdollinen ristiriitatilanne voi syntyä
alueellisesti laajan tai toteutuessaan huomattavia ympäristövaikutuksia
tai liikennettä synnyttävän maankäytön tarpeesta. Maakuntakaavan
maa- ja metsätalousalueen varauksissa ei siten ole kyse maa- ja
metsätalouden harjoittamiseen kohdistuvista rajoituksista vaan sen
kanssa ristiriitaisen maankäytön rajoittamisesta.
Maakuntakaavassa osoitetaan maaseudun keskeinen kylärakenne ja
sitä tukeva yhteysverkosto. Myös näiden kohdalla maakuntakaavan
tulee keskittyä vähintään seudullisiin maankäyttökysymyksiin. On
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otettava huomioon, että kyläverkoston osoittaminen on muulle, sen
kanssa ristiriitaiselle maankäytölle, viesti siitä, että maakuntakaava
tukee kyläaluemerkinnällä nimenomaan kyläasutusta, muita
kylätoimintoja ja tähän liittyviä elinkeinotoimintojen alueita suhteessa
muuhun maankäyttöön. Valtakunnalliset ja maakunnalliset
alueidenkäyttötarpeet saattavat tuottaa merkittäviä
ympäristömuutoksia maaseutualueille. Maakuntakaavassa ei
kuitenkaan voida pelkästään maaseutulähtöisesti rajoittaa näiden
sijoittumismahdollisuuksia, mitä maakunnalliseslta kannalta liian tiivis
kyläverkosto merkitsisi. Hankkeiden sijoittamisessa pysyvä asutus
otetaan kuitenkin aina rajoitteena huomioon, myös sellaiset kyläalueet,
joita maakuntakaavassa ei osoiteta. Edelleen kyläverkoston
osoittamisella maakuntakaavassa pyritään siihen, että olemassa oleva
kymenlaaksolainen kylärakenne olisi ensisijainen myös uuden
maaseutuasumisen ja elinkeinotoiminnan kehittämis- ja
sijoittumispaikka. Maakuntakaavan ohjausvaikutuksen puitteissa viesti
kohdistuu ennen muuta kuntakaavoitukseen, jotta se voisi suunnata
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti uuden
yhdyskuntarakenteen ja sen mukaiset palvelu-, infrastruktuuri- ym.
velvoitteet olemassa olevan rakenteen yhteyteen. Maakuntakaavan
mahdollisuus ohjata kylärakennetta on kuitenkin rajallinen esim. silloin,
kun aktiivinen kehittäminen on asukaslähtöistä. Esimerkiksi
vesiosuuskuntien perustaminen voi luoda "uusia kyliä", jotka eivät liity
olemassa olevaan kyläverkostoon. Mikäli tähän liittyy yhteiskunnan
tukitoimia, maakuntakaavalla on sen viranomaisvaikutuksen kautta
mahdollisuus vaikuttaa sijainninohjaukseen.
Uudessa Kymenlaakson kuntarakenteen muutostilanteessa
kyläverkoston "oikea" määrittely maakuntakaavassa on
poikkeuksellisen vaikeaa. Maakuntakaavaluonnoksessa on pyritty
sekä kylien että niihin liittyvän yhdystieverkoston määrittelyssä siihen,
että kunnilla ja tieviranomaisilla voisi olla realistinen sitoumus
maakuntakaavan osoittaman rakenteen ylläpitoon ja kehittämiseen.
Kylä- ja yhdystieverkoston tiivistäminen saattaisi tässä vaiheessa
johtaa tilanteeseen, jossa näitä sidotaan liikaa. On otettava huomioon,
että maakuntakaavan päätehtävä on ohjata vähintään seudullista
maankäyttöä. Maaseudun ja kylien kehittämispolitiikan näkökulma on
toinen. Maakuntakaava ei karsi minkään kylän tai alueen
kehittämismahdollisuuksia.
Kulttuuriympäristön ja maiseman vaalimisen kannalta merkittävän
alueen merkinnän kuvauksessa todetaan, että alueen ensisijaisen
maankäyttömuodon määrittelee aluevarausmerkintä, myös maa- ja
metsätalousalueella. Maatalouden sivuelinkeinoista merkintä tukee
erityisesti matkailuun liittyvää yritystoimintaa eikä se rajoita
kohtuuttomasti muuta yritystoimintaa.
Maakuntakaavaluonnoksen ratkaisuilla turvataan maa- ja
metsätalouden toimintaedellytyksiä. Kymenlaakson
maakuntakaavaratkaisujen vaikutukset maaseudun elinvoimaisuuteen
on selvitetty erillisenä tutkimuksena (ProAgria 2008 -2009).
Arvioinnissa todetaan, että kaavaluonnosratkaisujen sosiaaliset ja
taloudelliset vaikutukset maaseudun elinvoimaisuuteen ovat pääosin
neutraaleja tai myönteisiä. Kaavaa tukee myös maaseutuohjelmien
toteuttamista.
Maakuntakaavassa muuksi kuin suojelualueeksi (S, SL, SR, SM)
osoitettu metsäalue kuuluu metsälain perusteella sen soveltamisalan
piiriin. Siten myös lausunnossa esitetyt MY, MU-, V-, ja
viheryhteystarvealueet ovat metsien käytön ja hoidon suhteen
samassa asemassa kuin ne alueet, joilla ei ole maakuntakaavan
varauksia. Näillä alueilla maakuntakaavasta ei ole johdettavissa
rajoitteita maa- ja metsätalouteen. Kaavaratkaisu edistää laajojen ja
yhtenäisten metsäalueiden säilymistä MRL 28 §:n edellyttämällä
tavalla. Alueidenkäyttöä ohjataan mm. MY -aluevarausten ja
viheryhteystarvemerkinnän avulla siten, ettei näitä aluekokonaisuuksia
tarpeettomasti pirstota. Tältä osin vaikutukset metsätalouden
edellytyksiin ovat myönteisiä.
Maisematyöluvasta ja sen edellytyksistä määrätään maankäyttö- ja
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rakennuslain 128 ja 140 §:issä. Lupa tarvitaan aina asemakaavaalueella ja yleiskaava-alueella siloin, jos yleiskaavassa niin määrätään.
Maakuntakaavan perusteella maisematyölupaa ei voida koskaan
edellyttää.
MY, MU-, ja viheryhteystarvealuelueilla ei ole maankäyttö- ja
rakennuslain 30 §:n mukaisia suojelumääräyksiä eikä 33 §:n mukaista
rakentamisrajoitusta.
Kaavaratkaisuilla ei heikennetä maatalouden toimintaedellytyksiä.
Esimerkiksi maakuntakaavan kulttuuriympäristön ja maiseman
vaalimisen kannalta tärkeä alue ei ohjaa tai rajoittaa alueen maa- ja
metsätalouden käyttötapoja tai -muotoja. Merkinnällä ei ole
maakuntakaavasta johtuvaa MRL 33.1 §:n mukaista
rakentamisrajoitusta. Mikäli alueelle ei laadita yleis- tai asemakaava,
rakennushankkeiden toteutus tapahtuu maankäyttö- ja rakennuslain
säännösten ja kunnan rakennusjärjestyksen mukaisesti. Kaava tukee
myös muun kun maa- ja metsätalouden yritystoiminnan syntyä esim.
luontomatkailun osalta.
Suurin osa maakuntakaavaluonnoksen alueesta on osoitettu ns.
valkoiseksi alueeksi. Valtaosa maakuntakaavan valkoisista alueista on
maa- ja metsätalouden ja niihin liittyvien maaseutuelinkeinojen
käytössä. Alueilla on maa- ja metsätalouden harjoittaminen ja myös
uuden yritystoiminnan käynnistäminen mahdollista. Toiminta
säädellään lainsäädännön kautta. Valkoisella alueella ei ole
maakuntakaavasta johtuvia maa- ja metsätaloustoimintaan liittyviä
rajoitteita.
Luonnonarvojen vaalimista koskeva MRL 28 §:n sisältövaatimus ja
myös valtioneuvoston hyväksymät valtakunnalliset
alueidenkäyttötavoitteet edellyttävät, että maakuntakaavoituksessa
kiinnitetään riittävästi huomiota mahdollisimman laajojen ja
yhtenäisten luonnonalueiden säilymiseen ja vältetään näiden alueiden
tarpeetonta pirstoutumista. Samalla on mahdollisuuksien mukaan
edistettävä suojelualueiden välisten ekologisten yhteyksien säilymistä
esimerkiksi maakuntakaavassa osoitettavan viherväyläverkoston
avulla. Tarvetta riittävän laajojen luonnonalueiden sekä niiden välisten
ekologisten yhteyksien turvaamiseen ja osoittamiseen
maakuntakaavassa esiintyy korostetusti tiheimmin asutussa Etelä- ja
Länsi-Suomessa sekä muilla sellaisilla alueilla, joilla ihmisen
synnyttämät alueidenkäyttöpaineet ovat suuret.
Maakuntakaavaluonnoksen ratkaisulla otetaan huomioon em.
ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta merkittävät ja yhtenäiset
luonnonalueet valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti.
Kaavaratkaisu edistää laajojen ja yhtenäisten metsä- ja
luonnonalueiden säilymistä. Alueidenkäyttöä ohjataan Maluevarausten ja viheryhteystarvemerkinnällä siten, ettei näitä
aluekokonaisuuksia tarpeettomasti pirstota.
Maakuntakaava ei ole voimassa oikeusvaikutteisen rantayleiskaavan
alueella. Maankäyttö- ja rakennuslain yksiselitteisenä periaatteena on,
että yhdellä alueella on voimassa vain yksi kaava. Rakentaminen ja
muu alueen hyväksikäyttö rantayleiskaava-alueella tapahtuu kyseisen
kaavan mukaisesti. Maakuntakaava on sen sijaan ohjeena
laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä
ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi
(MRL 32.1§)
Maakuntakaavan ohjausvaikutuksen yleisperiaatteena on, että
maakuntakaavassa esitettyjen aluevarausten laajuutta ja sijaintia
voidaan yksityiskohtaisemmassa kaavassa muuttaa tai
aluevarauksesta voidaan myös luopua edellyttäen, että
maakuntakaavan keskeiset ratkaisut ja tavoitteet ei vaarannu.
Alueiden käytön suunnittelujärjestelmän periaatteena on, että
yleispiirteisempi kaava on ohjeena laadittaessa tai muutettaessa
yksityiskohtaisempia kaavoja. Maakuntakaavan yleispiirteisyydestä ja
ylikunnallisesta luonteesta johtuen, kunnilla on omassa
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kaavoituksessa varsin suuri liikkumavara kunnan sisäisissä
alueidenkäyttökysymyksissä. Yksityiskohtaisempien kaavojen
aluevaraukset ja niiden rajat voivat poiketa maakuntakaavan
merkinnöistä ilman, että asiasta syntyisi päällekkäisyyttä tai ristiriitaa.
Jos alueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista yleiskaavaa tai kaava
muutetaan, maakuntakaava on ohjeena yleis- ja ranta-asemakaavaa
laadittaessa tai muutettaessa.
Rantayleiskaavojen ratkaisut on huomioitu maakuntakaavaluonnoksen
laadittaessa. Samoin on huomioitu kuntien suunnitelmat asutuksen-,
matkailun- ja yritystoiminnan kehittämisen osalta. MY- ja MU aluemerkinnät eivät sulje pois uuden yritystoiminnan, matkailun- ja
asutustoiminta sijoittumista alueelle edellyttäen, että maakuntakaavan
keskeiset ratkaisut ja tavoitteet ei vaarannu.
Maakuntakaavan virkistysalueverkoston mitoitusperiaate ei perustu
maakuntasuunnitelman väestöennusteisiin. Väestönmuutosennuste ei
ole keskeinen kriteeri virkistysalueiden mitoituksessa. Virkistysalueita
palvelee paitsi alueen asukkaita myös mm. vapa-ajan asukkaita ja
matkailijoita. Virkistysalueet luovat monin paikoin tärkeän pohjan
luontomatkailun kehittämiselle ja lisäävät alueiden houkuttelevuutta ja
kilpailukykyä.
Verrattuna seutukaavaan, virkistysalueiden mitoituksessa ei ole
tapahtunut merkittäviä muutoksia. Maakuntakaavan
virkistysalueverkosto perustuu pitkälti seutukaavan ratkaisuihin.
Selostuksessa on vain yksi väestönkasvuun ja virkistysaluevarauksia
koskeva maininta (”Maakuntakaavan mahdollistaman väestökasvua
vastaavasti on tarve osoittaa monipuolisia ja riittävästi virkistysalueita
mantereelta ja merialueelta”.). Valtakunnallisten
alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti virkistysalue- ja
ulkoilureittivarauksia tulee jatkuvasti pitää ajan tasalla ja täydentää
niitä nykyisten ja näköpiirissä olevien virkistystarpeiden mukaisiksi.
Uusia virkistysalueita on osoitettu (tai vanhoja laajennettu) olemassa
olevien, uusien tai suunniteltujen matkailualueiden vaikutusalueille
(esim. Iitti / Mankalan koskiseutu, Pyhtää / Verssonkangas, Virolahti /
Hurppu).
MY- ja luo -merkinnän ohjauksen luonne liittyen
luonnonhoitohankkeiden kohdentamisen priorisointialueisiin on
yleispiirteinen ja informatiivinen.
Osallistuminen ja vuorovaikutus tapahtuvat MRL:n edellyttämällä
tavalla. Osallistumisen menettelyt ja tavat on esitetty maakuntakaavan
osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.
Esitys:

Tarkennetaan maakuntakaavan selostusta.

Lausunto Kaakkois-Suomen metsäkeskus

As. nro 23
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Sisältö:

Maakuntakaavaluonnoksen tavoiteasettelu on yhteneväinen kestävän
metsätalouden periaatteiden kanssa. Yleisellä tasolla,
maakuntakaavaluonnos toteuttaa hyvällä tavalla kestävän
metsätalouden periaatteita ja edistää metsäelinkeinon
toimintamahdollisuuksia sekä metsien muiden käyttömuotojen
yhteensovittamista alueella.
Kaavassa laajoja ja yhtenäisiä metsäalueita ei ole osoitettu omana
varauksena vaan ne on osoitettu viheryhteystarvemerkinnällä ja MY merkinnällä. Luonto-, virkistys-, ja maisema-arvoiltaan merkittäviä
kohteita kootaan vyöhykkeiden avulla yhteen. Keskeinen tavoite on
metsäalueiden pirstoutumisen estäminen ja ekologisten yhteyksien
säilyminen. Suurin paine näiden alueiden ja yhteyksien säilyttämiseen
tulee muiden maankäyttömuotojen kuin metsätalouden puolelta.
Metsätalouden toimintaedellytysten kannalta on tärkeää, ettei
metsävaltaisilla alueilla tule merkittäviä maankäyttömuodon
muutoksia.
Kaavassa on todettu, ettei metsäalueita ja luo -alueita
koskevat merkinnät edellytä erityisiä toimenpiteitä eivätkä ne rajoita
merkittävästi metsätalouden harjoittamista. MY alueet tukevat alueen
metsätaloutta ja metsälakien toimenpanoa.

Vastine:

Lausunto tukee maakuntakaavaluonnoksen ratkaisuja.

Esitys:

—

Lausunto Kaakkois-Suomen Rajavartiosto
Sisältö:

As. nro 24

Rajavartiolaitoksen toiminta keskittyy kaava-alueella Virolahden ja
Miehikkälän kuntien alueelle. Välillisiä vaikutuksia rajavartioston
toimintaan on myös liikennejärjestelyillä, valtatie 7 järjestelyillä ja
niiden vaikutuksella rajanylitysliikenteeseen. Myös kansainvälisen
öljyputken rakentaminen vaikuttaa rajavartioston toimintaan. Samoin
uusi mahdollinen rautatieyhteys.
Virojoen ja Vaalimaan alue on käsitelty maakuntakaavan edellisessä
vaiheessa "Taajamat ja niiden ympäristöt".
Rajavartioston tarpeet liittyen rajavartiointiin tulee turvata
kaavoitettaessa. Samalla tulee huomioida rajavartiolain luvun 7
rajavyöhykettä koskevat säännökset.
Rajavyöhykkeelle tulee voida rakentaa erillaisia rakennelmia kuten
esimerkiksi siltoja, portaita, pitkoksia, venevalkamia, laitureita, erillaisia
teknisiä valvontalaitteita ja lisäksi pitää vyöhykkeelle pystyä
sijoittamaan erillaisia rajan ja rajavyöhykkeen merkintään liittyviä
merkkejä.
Rajapartioden liikkumiseen on jätettävä riittävästi tilaa koko
rajaosuudelle.

Vastine:

Rajavalvonnan tarpeiden huomioon ottaminen kuluu valtakunnallisiin
alueidenkäyttötavoitteisiin ja siten maakuntakaavan MRL 28 §.n
sisältövaatimuksiin.

Esitys:

—

Lausunto Kaakkois-Suomen tiepiiri

As. nro 25
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Sisältö:

Kaakkois-Suomen tiepiiri esittää maaseutu ja luonto kaavasta
seuraavaa:
Tiehallinnon tavoitteena on parantaa tiet nykyisellä paikallaan yksi- ja
kaksiajorataisiksi valtateiksi, joissa ajosuunnat on erotettu
keskikaiteella. Tästä syystä johtuen on valtatiet 6, 12 ja 15 merkittävä
merkinnällä merkittävästi parannettava tieosuus.
Maakuntakaavassa ei tule ottaa kantaa tien hallinnolliseen luokaan.
Tästä syystä yhdystien tulee täydentää merkinnäksi yhdystie tai katu.
Moottorikelkkareitit tulee suunnitella yhdessä maanomistajien kanssa.
Lisäksi reittien risteäminen maanteiden kanssa tulee suunnitella
yhteistyössä Tiehallinnon kanssa ja lopullinen ylityspaikka vaatii luvan
Tiehallinnolta.
Kaavassa esitetyt merkittävät yhdystiet verkkoa täytyy täydentää,
koska Kymenlaakson rajan yli Itä-Uudenmaan puolelle ulottuvat
yhdystiet on esitetty erilailla Itä-Uudenmaan maakuntakaavassa.
Valtatie 6 osalta Utin kohdalla tulee kaavaan merkitä vain nykyinen
linjaus. Kaavassa ei ole tarpeen esittää vaihtoehtoisia linjauksia, koska
tiepiiri on jatkanut yleissuunnitelman laatimista tukeutuen nykyiseen
linjaukseen.
Valtatie 7 välillä Hamina - Vaalimaa osalta tiepiiri esittää että kaavaan
merkitään moottoritievaraus YVA - raportin vaihtoehdon 3 pohjalta ja
muut vaihtoehdot poistetaan kaavasta.
Maankäytön suunnittelussa tulee huomioida, tienpidon rahoituksen
lasku. Tämän vuoksi kaikkia yleisen tieverkon kehittämistä ja uusien
tieyhteyksien rakentamista ei ehkä voida toteuttaa
suunnitelmakaudella. Tästä syystä uusi maankäyttö tulee pyrkiä
sijoittamaan nykyiseen rakenteeseen tukeutuen.

Vastine:

Maakuntakaavassa on esitetty merkittävät yhdystiet. Merkinnnän
sisältönä ilmoitetaan kaavan selostuksessa merkittävä yhdystie tai katu.
Valtatiet 6, 12 ja 15 tulee merkitä väylävarauksina kuten vastaavat
tieosuudet maakuntakaavan ensimmäisessä vaiheessa. Merkinnän
kuvauksessa voidaan tiekohtaisesti esittää tieosuuksien
kehittämistoimenpiteiden periaatteita.
Maakuntakaavassa esitetään moottorikelkkareittien sijainti
ylimaakunnallisten ulkoilureittien selvityksen mukaisesti.
Kymenlaakson alueella ainoastaan Iitissä on maakuntakaavaan
merkittävä moottorikelkkareitin sijainti. Sen risteäminen teiden
kanssa tulee määritellä tarkemmassa suunnittelussa Tiehallinnon
mielipide huomioon ottaen.
Maakuntakaavan yhdystieverkoston esittämisestä on käyty
luonnosvaiheen aikana neuvottelu Tiehallinnon kanssa ja merkittävien
yhdysteiden verkostoa täydennetään sen pohjalta. Yhteydet Hirvelä Pyhältö - Suur-Miehikkälä ja Villikkala - Raussila - Vastila todettiin
merkittäviksi yhdysteiksi maakuntakaavaan.
Tiesuunnittelun etenemisen myötä maakuntakaavassa esitetään
valtatie 6 linjaus nykyiselle paikalleen.
Tiesuunnittelun etenemisen myötä maakuntakaavassa esitetään
valtatie 7:n linjaus pohjoisimman vaihtoehdon mukaisesti.

Esitys:

Tarkennetaan kaavaselostuksessa yhdysteiden kuvausta ja täydennetään niiden verkostoa
maakuntakaavakarttaan.
Valtateiden 6 ja 7 linjausvaihtoehtoja poistetaan tiesuunnitelmiessa esitetyn mukaisesti.
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Lausunto Kaakkois-Suomen ympäristökeskus
Sisältö:

As. nro 26

Maakuntakaavaselostuksen kuvaukset tulee tarkentaa mm.
seuraavien aihealueiden osalta: valtakunnalliset
alueidenkäyttötavoitteet ja yhdyskuntarakenteen eheyttäminen,
rantayleiskaavoituksen tilanne, asuminen ja liikenne.
Lausunnossa esitetään, että maakunnallisesti merkittävien maisemaalueiden inventointia on aiheellista päivittää.
Enäsuon- ja Vuurttinsuon luonnonsuojelualuevarauksien rajat
pyydetään tarkistettaviksi. Lisäksi esitetään, että muutamat pienet
luonnonsuojelualueita puuttuvat (lehtojen suojelualueita). Myös
luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisten luontotyypien luettelot tulee
tarkistaa.
Lisäksi Kaakkois-Suomen ympäristökeskus esittää, että:
- Kymijoen roolia virkistysväylänä tulee korostaa esim. Kymijoen
kaupunkipuistona. Virkistysalueiden toteutustahoksi on esitetty kuntia,
mutta olisi hyvä maininta, että edistetään kuntien yhteisen
virkistysaluesäätiön toteuttajatahoksi.
- Maa- turve- ja kiviaineksen ottotoiminnan loputtua tulee ao.
suunnittelumääräyksiin ottaa maininta jälkihoidosta.
Kiviainesterminaalin sijoittumiskysymykseen ei ole esitetty ratkaisua.
- Turvetuotantoalueiksi ei tule esittää alueita, joiden soveltuvuutta
turvetuotantoon ei ole luonnonarvojen osalta selvitetty.
- Teknisen huollon osalta tulee yleisiä periaatteita laajentaa
koskemaan myös rakentamisen ml. korjausrakentamisen
energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian tuotantoa ja alueita.
Hajautetun energian tuotantoa tulee korostaa.
Tuulivoimatuotantoalueiden osalta suunnittelumääräyksiin tulee lisätä
vähimmäisetäisyys olemassa olevaan asutukseen ja meluvaikutusten
arviointi.
- Jätehuollossa tulee kiinnittää huomiota yhdyskuntalieteen käsittelyyn.
Öljyonnettomuuden jätteiden välivarastoinnin sijoittumiskysymykseen
ei ole esitetty ratkaisu.
- Maakuntaratkaisujen vaikutuksen arviointi Natura 2000 -kohteisiin
tule tarkista mm. lausunnossa mainittujen alueiden / tekijöiden osalta.
- Rakennussuojelun kohdeluettelot tulee käymään läpi yhteystyössä
Kymenlaakson museon kanssa.
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Vastine:

Valtakunnallisesti merkittävät rakennuskulttuurin kohteet merkitään
Museoviraston vahvistetun kohdeluettelon mukaisesti, uuden
lausunnolla olevan uudet ja poistuvat kohteet merkitään
maakunnallisesti merkittävinä. Maakunnallisesti merkittävät yksittäiset
rakennukset esitetään kaavaselostuksen liitteenä olevassa luettelossa.
Kymenlaakson kulttuuriympäristön toimenpideohjelmassa luokitetut
pienialaiset kulttuurihistorialliset ympäristöt merkitään kaavakarttaan
kohdemerkinnällä tai /s merkinnällä. Kohdeluettelot käydään läpi
yhdessä Kymenlaakson museon ja Kaakkois-Suomen
ympäristökeskuksen asiantuntijoiden kanssa.
Mikäli maa-ainesalueiden jälkikäytöllä on maakunnallista merkitystä,
se osoitetaan maakuntakaavassa (esimerkiksi EOm/VR).
Toiminnallinen jälkihoitovelvoite ei kuulu maakuntakaavalla ohjattaviin
asioihin.
Maakuntakaavaluonnoksessa varattujen turvetuotantoalueiden
luonnontila on selvitetty ja kaavaehdotusta tarkennetaan sen pohjalta.
Kaakkois-Suomen ympäristökeskus on turvetuotannon
vesistövaikutusten alueellinen asiantuntija, joten kaavaehdotusta tulee
tältä osin arvioida yhteistyössä.
Vahvistetussa maakuntakaavassa (taajamat ja niiden ympäristöt) on
osoitettu jätehuollolle alueet Anjalankoskelta ja Kotkasta. Mussalon
jäteveden puhdistamo sijaitsee satama-alueen yleismerkinnän sisällä.
Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen vetämä
jätehuoltosuunnitelman laadinta on vielä keskeneräinen. Lietteen
käsittelymenetelmän ratkettua käsittelyalue voidaan sijoittaa
esimerkiksi em. varausten mukaisesti.
Enäsuon- ja Vuurttinsuon luonnonsuojelualuevarauksien rajat
tarkistetaan.
Teknisestä virheestä johtuen, osa pienistä lehtojensuojelualueista
sekä Pakonkangas vanhan metsän suojelualue ei osoitettu kaavaan.
Paikkatiedot tarkistetaan luonnonsuojelualueverkoston osalta.
Luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisia luontotyyppeja ei osoiteta
maakuntakaavassa. Niihin liittyvät arvot on kuitenkin huomioitu
kaavaratkaisua suunniteltaessa. Lausunnossa mainitut LSL 29 §:
mukaiset luontotyypit on esitetty Pahalahden mäen rantalehmustoa
lukuun ottamatta kaavan perusselityksessä (Ekologisesti arvokkaat
alueet ja luonnonsuojelu Kymenlaakson maakuntakaavan alueella perusselvitys). Selvityksessä todetaan, että edellä mainitut kohteet
eivät muodosta isoja aluekokonaisuuksia tai merkittäviä keskittymiä,
jotka voitaisin osoittaa itsenäisinä aluevarauksina maakuntakaavassa.
Pahalahden mäen rantalehmusto lisätään perusselvityksen luetteloon.
Kymijoki ympäristöineen on osoitettu monin paikoin
kulttuuriympäristön ja maiseman vaalimisen kannalta merkittäväksi
alueeksi. Merkintä tukee suunnitelmia kansallisen kaupunkipuiston
muodostamiseksi.
Maakunnan strategisissa asiakirjoissa, kuten maakuntaohjelmassa,
esitetään, että mahdollisuudet virkistysaluesäätiön tai vastaavan tahon
perustamiseksi tulee tutkia. Säätiö tai vastaava tahon potentiaalinen
rooli on perusteltu kuvata maakuntakaavan asiakirjoissa.
Virolahden Hurpun satama-alue on mahdollinen sivukiven
lastausterminaalin sijaintipaikka. Kaavaluonnoksessa esitetään
Virolahden Hurpun alueella kuitenkin myös muita maankäytön
vaihtoehtoja. Hurpun alueelle on maakuntakaavaluonnoksessa esitetty
myös loma- ja matkailualueeksi. Sataman vaihtoehtoinen
toteuttamismahdollisuus on se, että se voi palvella loma- ja
matkailutoimintaa. Hurpun alueen maankäyttö ratkaistaan
maakuntakaavan luonnosvaiheen aikana saadun palautteen pohjalta.
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Turvetuotantoalueista (23 kappaletta) on tarpeen tehdä selvitysten
täydennys, jossa arvioidaan suoluonnon tilan muuttuneisuutta sekä
alkuperäisen suoluonnon kohteiden esiintymistä. Tavoitteena on, että
maakuntakaavaehdotuksessa osoitetaan vain sellaisia
turvetuotantoalueita, joiden soveltuvuutta turvetuotantoon on selvitetty
luonnonarvojen osalta MRL :n edellyttämällä tarkkuudella.
Öljyonnettomuuden jätteiden välivarastoinnin alueet eivät ole osoitettu
maakuntakaavaan. Mahdolliset sijoituspaikat on kuitenkin huomioitu
kaavaratkaisua suunniteltaessa.
Maakuntakaavaratkaisujen vaikutuksten arviointi Natura 2000 kohteisiin tarkistetaan lausunnossa esitettyjen alueiden ja
aihealueiden osalta.
Maa-aineksen ottoalue Sammalsuon pelto nimisen Natura 2000 kohteen läheisyydessä on osoitettu maakuntakaavaluonnoksessa
POSKI selvityksen mukaisesti. Alue on luokiteltu POSKI selvityksessä
maa-aineksenottoon soveltuvaksi alueeksi. POSKI -selvityksen tiedot
ovat Sammalsuon pelto-alueen osalta mahdollisesti vanhentuneita.
(Valtioneuvosto päätti 2.6.2005 Natura 2000-verkoston
täydentämisestä. Sammalsuon Pelto on sisällytetty Natura 2000 verkostoon em päätöksen mukaan 2005. POSKI selvitys valmistui jo
ennen sitä, vuonna 2004.) Natura 2000 -kohteen luonnonarvojen
turvaamiseksi maa-ainesten ottoaluevaraus voidaan supistaa sen
lounaiskärjen osalta.

Esitys:

Enäsuon- ja Vuurttinsuon luonnonsuojelualuevarauksien rajat tarkistetaan.
Puutuvat lehtojensuojelualueet osoitetaan (Saarnikorven luonnonsuojelualue; Selänpään
saarnikorpi; Tukkulin lehto; Läpiän koivikkolehdot ; Kotkasaaren suojelumetsä; Merraslahden
lehmuslehto; Rakokiven luonnonsuojelualue; Lehtisen rantalehdot; Lehmänsaaren koillislehto;
Pieni Vaskon lehto; Kirkkon Vilkkilänturan lehto, Uuperinmäen kallionaluslehto).
Pakonkangas vanhan metsän suojelualue osoitetaan.
Turvetuotantoalueista tehtiin selvitysten täydennys, jossa arvioittiin suoluonnon tilan
muuttuneisuutta sekä alkuperäisen suoluonnon kohteiden esiintymistä.
Virkistysaluesäätiöstä yms. tahoista tehdään maininta kaavaselostuksessa.
Hurpun alueen virkistysaluevarauksen rajat tarkistetaan. Satama-aluemerkintä poistetaan.
Alueelle osoitetaan venesatamamerkintä.
Sivukiviterminaalivaihtoehdosta luovutaan. Saadun palautteen perusteella sivukivihankkeilla ei
ole taloudellisia toteutusedellytyksiä, toiminta on ristiriitainen alueen muun käytön kanssa ja
alueen sijainti on ongelmallinen tieliikenteen osalta.
Öljyonnetomusjätteiden välivarastoinnin alueista tehdään maininta kaavan selostukseen.
Maakuntakaavaratkaisujen vaikutuksten arviointi Natura 2000 - kohteisiin tarkistetaan
lausunnossa esitettyjen alueiden ja aihealueiden osalta.

Lausunto Karjalan Prikaati

As. nro 27
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Sisältö:

Karjalan Prikaatti esittää maakuntakaavan luonnokseen seuraavia
huomioita:
Pohjois-Valkealassa ja Mäntyharjun alueella sijaitsevien
Puolustusvoimien harjoitus- ja suoja-alueiden rajat tulee päivitää
kaavaan nykytilannetta vastaavaksi. Näiden alueiden meluvaikutus
tulee ilmetä kyseisiä alueita osoittavissa kaavamerkinnöissä.
Puolustusvoimien ampuma- ja harjoitusalueilla tapahtuvan toiminnan
meluvaikutuksen tulee huomioida niiden lähialueiden suunnittelussa.
Pahkajärven suoja-aluetta on tarvetta laahentaa Pesäntäjärven
pohjoispuolella Kuuponsuon eteläpuoliselle alueelle. Kyseisellä
alueella ei suoriteta ampumatoimintaa.
Natura-alueita ei tule lisätä tai laajentaa Selänpäänkankaan Anttilankankaan - Hevoskankaan alueelle koska Puolustusvoimien
toimintaa tulee alueella entisestään lisää.
Selänpään lentokenttä aluetta on tarkoitus käyttää myös
tulevaisuudessa Puolustusvoimien harjoitusalueena.
Karjalan Prikaatin toiminnan turvallisuuden kannalta pidetään tärkeänä
mahdollista tien 369 perusparannusta välillä Tuohikotti - Teiden 369 ja
3991 risteys.
Melonta-, pyöräily-, patikointi- ja moottorikelkkareitit tulee suunnitella
huomioiden Puolustusvoimien ampuma- ja harjoitusalueiden
liikkumisrajoitukset.
Vekaranjärven varuskunnan ja Selänpään lentokentän välinen
huoltoura tulee merkitä kaavaan ja sen käyttöön liittyvät vaikutukset
tulee ottaa huomioon kaavassa.
Karjalan Prikaatin harjoitusalueet on huomioitava suunnittelussa
Vekaranjärven varuskunnan ja Selänpään välisellä alueella.
Vastoin kaavaluonnoksen liittettä 12, ei Karjalan Prikaatilla ole
harjoitus- tai ampumatoimintaa Repoveden kansallispuiston alueella,
eikä myöskään Hirvenpäänsuon alueella.

Vastine:

Muutoin sama kuin vastine Itä-Suomen sotilasläänin esikunnalle
lisäksi liitettä 12 tulee tarkentaa ja kaavaselostukseen tulee lisätä
Vekaranjärven ja Selänpää huoltokuljetukset.

Esitys:

Muutoin sama esitys kuin Itä-Suomen sotilasläänin esikunta lisäksi tarkennetaan
kaavaselostusta ja liitettä 12.

Lausunto Kotkan kihlakunnan poliisilaitos
Sisältö:

Ei huomautettavaa.

Vastine:

—

Esitys:

—

Lausunto Kouvolan Seudun kansanterveystyön ky.

As. nro 28

As. nro 29

Postiosoite: PL 35, 48601 KOTKA - Katuosoite: Karhulantie 36 B, 48600 KOTKA, FINLAND Puh. 05 230 8900 - Tel. +358 5 230 8900 - Faksi 05 230 8910
Internet: http://www.kymenlaakso.fi, virasto@kymenlaakso.fi, Pankkiyhteys: Nordea 159830-100420 - Y- 0206714-5

KYMENLAAKSON LIITTO

44 / 111

Regional Council of Kymenlaakso

Sisältö:

Pohjois-Kymenlaakson kuntaliitos tulisi ottaa huomioon
maakuntakaavassa.
Maakuntakaavan ohjausvaikutuksella tulisi pyrkiä vaikuttamaan alueen
rakennetta tiivistävään kaavoitukseen ja pyrkiä voimakkaammin
kannustamaan haja-asutusalueiden rakentamisen sijoittumiseen
kyläyhteisöjen alueille tai nykyisiin taajamiin siten, ettei tueta
rantarakentamisen lisääntymistä, ympärisvuotista asutusta rantaalueilla, haja-asutusalueiden leviämistä, kallista kunnallistekniikkaa
sekä ympäristöä kuormittavia yksittäisratkaisuja vesi- ja
jätevesihuoltoon.
Puolustusvoimien melualueeksi tulisi lisätä Selänpään lentomelun
vaikutusalue sekä Utin harjoituslentoalue.
Kaavaselostuksen kohdeluettelon ja taulukoiden luettavuutta tulisi
parantaa.
Pohjavesialueita koskevaan suunnittelumääräykseen tulisi lisätä
ympäristönsuojelulain pilaamiskielto.

Vastine:

Maakuntakaavan pääasiallinen ohjauskeino on kuntakaavoitukseen
vaikuttaminen. Maakuntakaavan viranomaisvaikutuksen kautta
maakuntakaava voi ohjata myös lupa- ja tukimenettelyitä, joihin
sisältyy tarkoituksenmukaisuusharkintaa. Koska maakuntakaavan
päätehtävä on vähintään seudullisen maankäytön ohjaaminen,
normaalin kuntakaavoituksen ulkopuolisen haja-asutuksen
sijoittumisen ohjaaminen ei voi olla maakuntakaavassa voimakasta.
Maakuntakaavassa osoitetaan kyläverkosto, jonka yhteyteen
laajemmat asumis- ja yrityshankkeet olisi edullista sijoittaa.
Maakuntakaavassa voidaan antaa määräyksiä, joita kaavan tarkoitus
ja ja sen sisällölle asetettavat vaatimukset huomioon ottaen tarvitaan
maakuntakaava-aluetta suunniteltaessa tai rakennettaessa (MRL 30.1
§). Kaavamääräyksillä ei voida muuttaa lainsäädännön mukaisia,
viranomaisia sitovasti koskevia asioiden ratkaisuperusteita.
Ympäristönsuojelulain mukainen pohjaveden pilaamiskielto on
tällainen ratkaisuperuste, joten sitä ei voi sisällytää maakuntakaavan
suunnittelumääräyksiin.

Esitys:

Ei muutoksia.

Lausunto Kouvolan seudun kuntayhtymä

As. nro 30
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Sisältö:

Lausunnon antaminen Kymenlaakson maakuntakaavasta, maaseutu
ja luonto
Kymenlaakson liitto on pyytänyt Kouvolan kaupungin lausuntoa
Kymenlaakson maakuntakaava, maaseutu ja luonto -nimisen
vaihemaakuntakaavan maakuntakaavaluonnoksesta.
Merkittävin muutos voimassa olevaan seutukaavaan nähden on
raideliikenteen yhteystarpeen osoittaminen Porvoon kautta Kotkaan ja
sieltä aina kohti Luumäkeä. Linjaus liittyy Helsingin ja Pietarin välisen
raideliikenteen kehittämistavoitteisiin.
Kouvolan seudun kunnat ovat ottaneet asiaan kantaa yhteisen
valmistelun perusteella jo antaessaan lausuntonsa keväällä 2008
Helsinki – Pietari rautatieyhteyden esiselvityksen yhteydessä. Tuolloin
omaksutun kannan mukaisesti ratayhteyttä kuvaava
yhteystarvemerkintä väliltä Hamina-Luumäki tulee poistaa. Mikäli
yhteystarvemerkintä säilytetään vaihemaakuntakaavaehdotuksessa
tulee siihen sisällyttää myös nykyisen seutukaavan mukainen PorvooKouvola yhteys.
Porvoon – Kotkan henkilöliikenteen toteuttamisella voidaan kuitenkin
nähdä olevan jopa itseisarvoista merkitystä. Yhteys muodostaisi
merkittävän lisän pääkaupunkiseudun ulkokehän henkilöliikenteen
verkostoon, jossa rautatieliikenteen merkitys voi muodostua jopa
ratkaisevan tärkeäksi myös aluekehityksen ja erityisesti ns. ulkokehän
kaupunkiverkon Kotka – Kouvola – Lahti kehityksen kannalta.
Pääkaupunkiseudun ulkokehän kaupunkien rataverkoston
muodostuminen loisi edellytyksiä hyödyntää kalustoa tehokkaammin.
Toteutettuna riittävän nopeina yhteyksinä, ratkaisu luo edellytykset
Kotkan – Kouvolan ja Lahden todelliselle verkottumiselle. Edellä
esitetyn perusteella henkilöliikenteen tulevien tarpeiden edellyttämä
yhteys Helsingin ja Kotkan seudun välillä on kaupunkiseudut yhteen
kytkevän renkaan osana maakuntakaavassa perusteltua esittää.
Kouvolan seudun kuntayhtymällä ei ole muuta huomautettavaa
vaihemaakuntakaavaluonnoksesta.
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Vastine:

Rautatievaraus:
Kymenlaakson maakuntasuunnitelmassa osoitetaan maakunnan
tavoiteltava kehitys vuosina 2005-2015. Tavoitelinjaukset ottavat
tasapuolisesti huomioon maankunnan kahden seutukunnan tarpeet ja
pyrkimykset. Maakuntavaltuusto hyväksyi suunnitelman 19.12.2005.
Maakuntakaavan laadintaa ohjeistavassa maankäyttö- ja rakennuslain
mukaan maakuntasuunnitelmassa osoitetaan maakunnan tavoiteltava
kehitys. Maakuntasuunnitelmassa on esitetty Kymenlaakson
aluerakenteen visio vuodelle 2030. Maakuntasuunnitelman
Kehittämistyön painopisteet kohdassa on esitetty: ”Sujuvat ja
turvalliset tie-, rautatie- ja vesitieyhteydet Venäjän markkinoille ovat
tärkeä kilpailuetu Suomen elinkeinoelämälle. Nopeus, joustavuus,
turvallisuus ja laivojen linjaliikenneyhteydet ovat Suomen satamien
kautta kulkevan reitin vahvuuksia. Tärkeimpinä tekijöinä reitin
kilpailukyvyn kannalta ovat E18 –tien ja Lahti-Kouvola-LuumäkiVainikkala rataosuuden kunnostaminen sekä Savon ja Karjalan ratojen
kunnostamisen saattaminen päätökseen.” ”Etelä-Suomen maakuntien
yhteistyönä valmistellussa rakenneraportissa on esitetty TurkuHelsinki-Porvoo-Kotka-Hamina-Luumäki –ratayhteyden selvittämistä.
Samoin Ratahallintokeskuksen valmistelemassa raideliikennevisiotarkastelut 2050 on esitetty ”pitkällä aikavälillä (2030-2050)
toteutettavaksi Helsinki-Turku yhteyden parantamista sekä itäsuunnan
mahdollinen oikorataratkaisu jatkoselvitysten osoittamassa muodossa”
”Ylipitkällä aikavälillä (2050-) varauduttaisiin suurnopeusjunien
liikennöintiin 300 km/h ainakin Helsinki-Pietari –välillä sekä
mahdollisella Turun oikoradalla sekä osittain suurnopealle liikenteelle
kunnostettavalla pääradalla.”” ”Edellä olevan perusteella
Kymenlaaksossa tulee varautua aluerakenteen kehittämisessä
maakuntasuunnitelmakauden jälkeiseen aikaan selvittämällä yhdessä
liikenneviranomaisten kanssa Haminasta itään suuntautuvan radan
mahdollinen kulku-ura ja sen vaikutuksia aluerakenteeseen. Sekä
tulee seurata liikennemuotojen kehittymistä pitäen silmällä kanavan
teknistä sijoittamista Kuusankoskelta merelle.” Aluerakenteen visio
2030 –kuvassa on esitetty rautatie Helsingin suunnasta Kotkan kautta
Haminaan nykyisten ratojen lisäksi. Liikennejärjestelmä kohdassa on
esitetty: ”Rautateiden osalta runko muodostuu Helsinki-KouvolaVainikkala/Lappeenranta/Mikkeli/Kotka/Hamina radoista. Tätä verkkoa
täydentää aikanaan Helsinki-Kotka-Hamina kaupunkirata.”
Tämän jälkeen liikenne- ja viestintäministeriö antoi keväällä 2007
Ratahallintokeskuksen tehtäväksi selvittää Helsingistä itään kulkevan
uuden ratalinjauksen tarpeellisuus Helsingin ja Pietarin välisessä
liikenteessä. Työ on loppuvaiheessa sen alustavia johtopäätöksiä on
seuraavassa:
HELSINKI–PIETARI-RAUTATIEYHTEYS RAPORTTILUONNOS
Esiselvitys ja vaikutusten arviointi (HePi)
ALUSTAVIA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ
”Mikään tarkastelluista vaihtoehdoista ei ole käytetyllä
laskentamenetelmällä ja vaikutusten nykyisillä yksikköarvoilla
yhteiskuntataloudellisesti kannattava. Samalla voidaan todeta, että
nykyohjeistuksen mukainen kannattavuustarkastelu ei sovellu kovin
hyvin laajojen yhdyskunta- ja aluerakenne-muutoksia aiheuttavien
raideliikennehankkeiden tarkasteluun. Tulosten perusteella Helsingin
ja Pietarin välisen liikenteen kehittäminen pitkälle tulevaisuuteen
voidaan tehdä nykyistä yhteyttä edelleen kehittämällä.
Vaihtoehdoilla on kuitenkin merkittäviä vaikutuksia alueiden
kehittymisedellytyksiin sekä elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin.
Itäratavaihtoehtojen kannattavuus ei merkittävästi riipu Venäjän
liikenteen kehityksestä, vaan vaikutukset kertyvät pääasiassa
kotimaan liikenteestä. Mikäli Lahti – Mikkeli oikorata toteutetaan, se
vähentää vaihtoehdon Kouvola liikennettä ja hyötyjä.”
”Vaihtoehto Kouvola on perusvaihtoehdoista yhteiskuntataloudellisesti
kustannustehokkain (hyöty-kustannussuhde=0,49), mutta ei selkeästi
parempi kuin vaihtoehto Luumäki. Jos vaihtoehdot linjataan
lentoaseman kautta, ovat niiden laskennalliset vaikutukset
käytännössä samat. Sen sijaan liikenneyhteyksien säilymisen ja
parantumisen sekä aluerakenteen kehittymisedellytysten kannalta
vaihtoehto Luumäki on tasapainoisin ja eniten uusia mahdollisuuksia

Postiosoite: PL 35, 48601 KOTKA - Katuosoite: Karhulantie 36 B, 48600 KOTKA, FINLAND Puh. 05 230 8900 - Tel. +358 5 230 8900 - Faksi 05 230 8910
Internet: http://www.kymenlaakso.fi, virasto@kymenlaakso.fi, Pankkiyhteys: Nordea 159830-100420 - Y- 0206714-5

KYMENLAAKSON LIITTO

47 / 111

Regional Council of Kymenlaakso

avaava, koska se tarjoaa kokonaan uuden liikennemuodon myös
Porvoon itäpuolella Kotka/Hamina -alueelle saakka. Vaalimaalle
linjattujen vaihtoehtojen kustannustehokkuus on selvästi heikompi kuin
vaihtoehdoissa Kouvola ja Luumäki. Vaalimaan vaihtoehtojen hyödyt
kohdistuvat voimakkaasti Venäjän liikenteeseen kotimaan hyötyjen
ollessa kertaluokkaa pienempiä kuin Kouvolan tai Luumäen
vaihtoehdoissa.
Vaalimaan suurnopean vaihtoehto ei juuri synnytä hyötyjä kotimaan
liikenteelle ja vaihtoehto vaikeuttaa alueiden käyttöä. Tehtyjen
tarkastelujen perusteella suurnopea liikenne ei sovellu hyvin Suomen
olosuhteisiin nyt käytetyn aikajänteen (2050) puitteissa.”
Maakuntasuunnitelman strategisen kannanoton, HePi –selvityksen
sekä puuttuvien yleissuunnitelmien perusteella Helsinki-Kotka-Hamina
–radan ohjeellinen päärata -merkintä ja Haminasta itään
raideliikenteen yhteystarve –merkintä on edelleen perusteltuja
maakuntakaavamerkintöjä.
Lausunnossa viitataan yleissuunnitelmaan vuodelta 1982 Luumäen
linjauksen osalta. Kaavaluonnoksessa on yhteystarvemerkintä ei
varsinaista kaavan alueidenkäyttövarausta ratalinjalle.
Esitys:

Ei muutoksia.

Lausunto Kymenlaakson museo

As. nro 31
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Sisältö:

Maakuntakaavassa tulisi merkitä systemaattisesti myös vanhat
teollisuusympäristöt, eikä vain kylä- ja kartanoympäristöt.
Kymenlaakson museo pitää Suomenlahden saaristoalueen
rakennuskantaa erityisen tärkeänä. Saaristossa ja rannikolla on
kyläasutuksen lisäksi mm. huvilarakennuksia, joilla on huomattavaa
kulttuurihistoriallista ja rakennustaiteellista merkitystä. Mielestämme
tässä kaavassa esille otetut rannikko- ja saaristokylät ovat
kokonaisuuksia, joille kaikille on asetettava vaalimiseen tähtääviä
tavoitteita.
Lausuntoa valmistellessa tuli esille myös ongelmia kohteitten
tunnistamisessa, koska viitettä kohdemerkintöihin ei ollut. Merkintöjen
epäyhteneväisyyttä on mm. kartanoalueiden kohdalla. Maakuntatason
kulttuurihistoriallisia kohteita on varsin runsaasti, niiden kaikkien
esittäminen ei liene mahdollista kaavakartalla. Mielestämme
kohdemerkintöjä on vielä täydennettävä ja ympäristöt mainittava
kaavaselostuksessa. On tärkeää myös, että valitut rakennuskulttuuriin
kuuluvat teemat esitettäisiin mahdollisimman kattavasti
kohdemerkinnöin myös aluemerkintöjen sisällä.
Museovirastolta on syytä tarkistaa tapa, jolla historialliset
muinaisjäännökset merkitään ja onko syytä käyttää joissakin kohdissa
SM-aluemerkintää, kuten Utin linnakkeen kohdalla on käytetty.
Mielestämme 1700-luvun rajakivet ja rajojen linjaukset ovat tärkeä osa
Kymenlaakson menneisyyttä. Kymenlaakson museon mielestä
historiallisen ajan jäännökset voidaan esittää joko edellä mainitulla
tavalla tai rakennetun kulttuurin kohdemerkinnällä. Kyse on
muinaismuistolain tarkoittamista jäännöksistä.
Yleiskuvauksessa kuvataan niitä muutospaineita, jotka kohdistuvat
nykyisiin ympäristöihin ja korostetaan loma-asumiseen liittyvää
problematiikkaa. Matkailun vetovoimatekijänä mainitaan luonnon
ohella erityisesti Pohjois-Kymenlaakson kohdalla Verla osana luontoja kulttuurimatkailua.
Samoin esitetään, että Suomenlahden rannikon alueen
mahdollisuuksia ei ole kyllin hyödynnetty. Kaavassa tähdätään alueen
matkailun edistämiseksi Pyhtään Munapirtin ja Virolahden Hurpun
alueen varauksilla. Matkailun vaikutukset voivat olla herkillä luonto ja
kulttuurialueilla myös vahingollisia. Mm. Munapirtin matkailun ja
virkistyksen kehittämisalueen mahdollisiin negatiivisiin vaikutuksiin
ympäröivillä kylä-alueilla, rakennuskulttuurikohteissa ja kulttuuri- ja
maisema-alueissa ei kaavassa varauduta.
Mielestämme matkailu edesauttaa tiettyjen kulttuuriympäristöjen
säilymistä tunnettavuuden lisääntyessä. Matkailu ei saa kuitenkaan
aiheuttaa vahinkoa kulttuuriympäristöjen ja luonnon- ja
kulttuurimaisemien muodostamille kokonaisuuksille.
Maailmanperintö ja valtakunnallisesti merkittävät ympäristöt (Näistä
Museovirasto on ensisijainen lausunnonantaja): Kymenlaakson
alueella on kaksi maailmanperintöluetteloon kuuluvaa kohdetta Verlan
tehdasalue ja Struven mittausketjun piste Mustaviirin saaressa. Nämä
on todettu kaavassa.
Valtakunnallisesti merkittävät ympäristöjen aluemerkinnät pohjautuvat
Rakennetut kulttuuriympäristöt –julkaisuun sekä Ympäristöministeriön
mietintöön 66/1992.
Kaava toteaa valtakunnallisesti merkittäviksi sellaisiakin alueita, joita
on jätetty pois Museoviraston luonnosvaiheessa olevasta selvityksestä
(Luonnos valtakunnallisesti merkittävistä rakennetun
kulttuuriympäristön kohteista Kymenlaaksossa / Museovirasto 2008,
kaavan liite nro 16).
Kaavaselostuksen mukaan Museoviraston luonnosvaiheessa olevan
selvityksen ympäristöt on merkitty kohdemerkinnöin.
Valtakunnallisesti merkittävien alueiden käsittely jää
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kaavaluonnoksessa vielä epämääräiseksi. On tärkeää, että jako
valtakunnallisiin ja maakunnallisiin ympäristöihin tulee selkeäksi.
Maakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt:
Maakunnallisesti merkittävien ympäristöjen merkinnät pohjautuvat
selostuksen mukaan Kymenlaakson kulttuurimaisemainventointiin
(Kymenlaakson Liitto 1992). Samana vuonna julkaistiin Kymenlaakson
rakennuskulttuurin inventointi (julkaisu A 26), joka tulisi olla ja mainita
myös lähteenä.
Kohdemerkinnällä on osoitettu vähintään maakunnallinen rakennetun
kulttuuriympäristön kohde. Kohdemerkinnät perustuvat myös
Kymenlaakson Liiton julkaisuun B:90. Merkinnällä /s on osoitettu
sellaisia alueita, jolla on säilytettäviä vähintään maakunnallisesti
merkittäviä rakennuskulttuurikohteita.
Kaavan kohdevalintoihin ja merkintöihin liittyviä tämän vaiheen
havaintoja ja esityksiä kunnittain:
Pyhtää:
Useat merkittävät ympäristöt ja yksittäiset rakennukset sijaitsevat
kaavaan merkityillä valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävillä
alueilla. Maakuntakaavassa tulisi osoittaa Suuren Rantatien
historiallinen tielinjaus. Kymijoen kulttuurimaisemassa on mm.
historiallisia muinaisjäännöksiä (linnoituslaitteita, siltaraunioita), jotka
mielestämme tulisi luetteloida kaavaselostuksessa, samoin kuin muut
merkittävät kohteet. Kohteitten merkitsemistavasta tulisi keskustella
Museoviraston kanssa.
Purolan kyläalue sisältää useita maakunnallisesti merkittäviä
rakennuksia, maisemaa ja kylämuodostelmaa, jonka vuoksi kylän
kaavamerkintä tulisikin olla AT/s. Myös Munapirtin kylä, Santaniemen
venevajat ja Hinkapyöli (päärakennustalo, tuulimylly ja vanha
asuinrakennus) muodostavat maakunnallisesti merkittävän
kokonaisuuden, jotka tulee merkitä sopivilla suojelumerkinnöillä. Em.
alueet ovat matkailun ja virkistyksen kehittämisalueella tai sen
vaikutuspiirissä.
Kotka:
Kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti merkittäviä
kyläkokonaisuuksia Haapasaaren (AT/s) ja Hurukselan (AT/s) lisäksi
ovat Kuutsalon Mullinkylä, Autionkylä ja Suurikylä. Alueet ilmentävät
saaristoalueen rakennustapoja sisältäen arvokasta rakennuskantaa ja
maisemaa niin, että maakuntakaavan tulisi todeta ne AT/s alueina.
Haapasaaren lähellä sijaitsevalla Reiskerin saarella on kalamajojen
seinäkehiä, jotka saattavat olla 1700-luvun lopulta. Alue tulee merkitä
asianmukaisella tavalla.
Hamina:
Merkittävät kyläalueet Mäntlahti, Tammio ja Kuorsalo on merkitty AT/s
merkinnöin. Suuren Rantatien linjaus tulisi merkitä kaavakartalle.
Brakilan kartanon palamisen vuoksi alueen suojeluarvo ei ole siinä
määrin vähentynyt, että olisi syytä muuttaa aiempia arvotuksia.
Alueella on merkittävää rakennuskantaa ja muu kartanoympäristö on
hyvin säilynyt.
Virokosken saha- ja mylly-ympäristö (Koskela) ja Kattilakosken sahan
paikka on syytä merkitä kohdemerkinnöillä. Virokosken alueella on
myös panssariesteitä.
Virolahti:
Virolahden lukuisten louhosten jäännökset tulee selostuksessa luetella
täydellisemmin. Useat louhokset sijoittuvat MY/s alueelle, joka
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sinällään on sopiva ympäristöarvoja korostava kaavamerkintä, mutta
ei suoraan tuo esille louhosten historiallista merkitystä
muinaismuistoina. Louhosten suojelu tulee mielestämme määritellä
yksityiskohtaisemmin kulttuurihistoriallisina kohteina Virolahden
kirkonkylästä etelään olevilla alueilla.
Klamilan kyläalueella on useita maakunnallisesti merkittäviä
rakennuksia ja kylämuodostelmaa, Suuren Rantatien linjaus (yt/s)
kulkee kylän läpi, joten tämä taajamatoimintojen (A) alue tulisi merkitä
selvemmin asianmukaisella ympäristön vaalimista tarkoittavalla
merkinnällä. Salpalinja ja tärkeät maakunnallisesti ja valtakunnallisesti
merkittävät kyläympäristöt ja maisemat on merkitty asianmukaisesti
aluemerkinnöin.
Virolahden kirkon tienoot on kohdeluetteloissa mainittu Virolahden
kirkkomaisemana, Virolahden kirkkoympäristönä sekä Virolahden
kirkonkylänä (AT/s). Eri käsitteet aiheuttavat epäselvyyttä. Alue on
erityisen merkittävä.

Miehikkälä:
Keskeiset kyläalueet ja valtakunnallisesti merkittävä Vaalimaanjoen
laakso on varustettu aluemerkinnöin. Kaikilla maisema-alueilla on
myös vähintään maakunnallisesti merkittäviä rakennuksia, joten
kohdemerkki (punainen neliö) voisi olla paikallaan aluemerkinnän
lisäksi. Pitkäkosken saha ja mylly tulisi merkitä kohdemerkinnällä.
Anjalankoski:
Valtakunnallisesti merkittävällä alueella on mm. Liikkalan varustus,
joka olisi syytä merkitä kohdemerkinnällä, samoin Sippolan
kartano/kirkonkylän merkittävä rakennuskanta ja Saveron lasitehtaan
ja Pitkäkosken teollisuusraunion alue. Kohdemerkinnöissä on
epäjohdonmukaisuutta, esim. Rauhamaan kartanolla on
kohdemerkintä, mutta ei Rabbelugnin eikä Wredebyn kartanoilla.
Useilla kyläalueilla on maakunnallisesti merkittäviä kohteita.
Vesiliikenteen yhteystarvemerkintä ei ole sopusoinnussa alueen
kulttuuriarvojen kanssa.
Elimäki:
Kansainvälisen öljyjohdon yhteystarve sijaitsee lähellä historiallisen
ajan muinaisjäännöksiä ja kulttuurimaisemia. Tämä edellyttää
yksityiskohtaisessa suunnittelussa edellä mainittujen
huomioonottamista.
Kymenlaakson museo esittää aluemerkintää (Kulttuuriympäristö tai
maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue, maakunnallisesti
merkittävä) Teuroisten alueella. Alue ilmentää verrattain yhtenäisenä
nykyisellään sodan jälkeisen siirtolaisväestön elinolosuhteita ja tuon
ajan maaseutu rakentamista ja maisemaa.
Iitti:
Keskeiset asutusalueet on merkitty aluemerkinnällä, kaikilla näillä
alueilla on myös vähintään maakunnallisia rakennuksia ja historiallisia
paikkoja. Myös Väärti – Kymentaka ja Sojonlääni muodostavat
kulttuurimaisema-alueita, joissa on merkityksellistä rakennuskantaa.
Jaala:
Myös Pyörylän kylä ja Karijärven ympäristöt sisältävät vaalittavaa
rakennuskantaa ja viljelymaisemaa. Siikaniemen saha ja Siikakosken
kylä ovat ympäristöjä, jotka mielestämme tulee huomioida kohde- tai
aluemerkinnällä. Siikaniemessä on Mäkelän taistelun jäännöksiä
laajahkolla alueella, nämä tulee huomioida kaavassa.
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Kaavaselostuksen kohdelistassa oleva Mäkelän taistelun
muistomerkki voidaan korvata Mäkelän taistelualue -nimityksellä.
Verlan kylässä oleva Korvalan talo ja Palojärven lähellä oleva Jankerin
puustelli (siirretty paikalle Jaalan kirkonkylästä, mutta säilynyt erityisen
hyvin) tulisi merkitä kohdemerkinnällä.
Valkeala:
Museo esittää harkittavaksi Väliväylän lähialueineen merkitsemiseksi
kulttuurihistorialliseksi ympäristöksi kokonaisuudessaan. Väylän
kulttuurihistoria uittoväylänä puoltaa sen näkemistä luonnon- ja
ihmisen toiminnan kokonaisuutena. Alueella on huomattavia
rakennuksia, mm. Tirvan teollisuusympäristö, talonpoikaistaloja ja
kulttuurimaisemaa.
Hyyryn kylälle esitämme merkintää AT/s, koska alueella on säilynyt
harvinaislaatuista rakennuskantaa. Selänpään asemalle esitämme
kohdemerkintää. Asema ympäristöineen edustaa harvinaista
kyläasemaa ja sillä on historiallista merkitystä Verlan tehtaan
tuotteitten lähtöasemana.
Vuohijärven Lampisaaren tyvessä oleva huvila ja Ailosaaren Lassero
tulee merkitä kohdemerkinnöin.
Kirjokiven rm-alueella olevat historialliset rakennukset kuuluvat
merkittäviin rakennushistoriallisiin kohteisiin, jotka tulee sellaisina
huomioida kaavassa vaalittavina.
Mäntysaaren kappeli ja hautausmaa ovat tärkeitä myös
rakennuskulttuurin kannalta ja ne tulisi merkitä kohdemerkinnällä.
Vekaranjärven kasarmialueella tulisi olla kohdemerkintä.
Kuusankoski:
Luettelossa mainittu Pilkanmaan kartano sisältyy ensimmäiseen
vaihemaakuntakaavaan.
Liikenneyhteydet
Kouvola – Kaipiainen välinen tieyhteys. Kymenlaakson museo
hyväksyy Utin rautatieaseman kautta olevan tieyhteyden, mikäli
nykyistä linjausta ei voida Utin linnoitusta ja muuta merkittävää
rakennuskantaa vahingoittamatta käyttää.
Hamina – Vaalimaan moottoritie. Kymenlaakson museo pitää
pohjoista vaihtoehtoa parhaana.
Yhteystarve -merkinnät:
Vesiliikenteen yhteystarvemerkintä ei ole sopusoinnussa alueen
kulttuuriarvojen kanssa.
Kansainvälisen öljyjohdon yhteystarve sijaitsee paikoin
muinaisjäännöksiä (esim. Villikkalan vallit) ja kulttuurimaisemia (esim.
Sippolanjoen - Summanjoen kulttuurimaisema). Tämä edellyttää
linjausten yksityiskohtaisessa suunnittelussa edellä mainittujen
huomioonottamista.
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Vastine:

Teollisuusympäristöistä on merkitty maakuntakaavakarttaan
Kymenlaakson kulttuuriympäristöjen toimenpideohjelmassa
pienialaiset useamman rakennuksen muodostamat ympäristöt.
Kaavakartan luettavuuden säilyttämiseksi yksittäisiä rakennuksia ei
kaavakartalla erikseen esitetä, vaan ne luetellaan kaavaselostuksen
liitteessä.
Rannikko- ja saaristokyliin pätee samat vaalimiseen tähtäävät
tavoitteet kuin mannerkyliin at/s merkinnän mukaisesti.
Kohdemerkintöjen määrää ja sisältöä tulee muokata yhdessä
Kymenlaakson museon ja Ympäristökeskuksen kanssa tarkistettavien
luettelojen mukaisesti.
Kiinteät muinaisjäännökset esitetään Museoviraston lausunnon
mukaisesti pyrkien saamaan kartalle myös 2008 inventoinneissa
löydetyt uudet kohteet.
Kulttuuri- ja luonnonympäristöt ovat maakuntakaavassa esitettyjen
virkistys- ja matkailualueiden vetovoimaisia ominaispiirteitä, joiden
säilyttämiseen alueiden tarkempaa suunnittelua ohjaavissa
suunnittelumääräyksissä velvoitetaan.
Valtakunnallisesti merkittävien kulttuurihistoriallisten ympäristöjen
merkinnät ovat valtioneuvoston hyväksymän Museoviraston julkaisun
1993 mukaisesti. Lausunnolla olevan uudistetun kohdeluettelon
aiheuttamat muutokset tulevat esiin kaavaselostuksen liitttenä
olevassa luettelossa kuten Kymenlaakson ensimmäisessä
maakuntakaavassakin.
Jako maakunnallisesti merkittäviin ja valtakunnallisesti merkittäviin
kohteisiin on muuttuva Museoviraston valtakunnallisten kohteiden
luettelon valmistelun vuoksi. Maakuntakaavan periaatteena on
käsitellä lausunnolla olevan luettelon uusia kohteita maakunnallisesti
merkittävinä ennen uuden luettelon vahvistamista, koska kohteet ovat
vähintään maakunnallisesti merkittäviä.
Pyhtää:
Vähintään maakunnallisesti merkittävät rakennetun ympäristön
kohteet luetellaan kaavaselostuksen liitteessä, samoin kuin
maakuntakaavan ensimmäisen vaiheen selostuksessa. Kohteista
pienialaiset ympäristöt on pyritty merkitsemään kaavaluonnokseen,
mutta vaillinaisen paikkatiedon takia useasta kohteesta merkintä
puuttuu. Purolan kylän merkintä at/s on perusteltua.
Kotka:
Kuutsalon at/s merkintä on perusteltua. Haapasaaren kalamajojen
jäljet lienevät muinaismuistolain piiriin kuuluvia ja siten suojeltuja.
Muinaisjäännökset on sovittu esitettäväksi muinaisjäännäsrekisterin
tietojen mukaisesti. Saariston osalta rekisterissä saattaa olla puutteita.
Hamina:
Suuri Rantatie esitetään selostuksen liitekartalla Museoviraston
paikkatietoaineiston mukaisesti. Virokosken saha- ja mylly-ympäristö
sekä Kattilakosken saha ovat maakunnallisesti merkittäviä pienialaisia
kulttuuriympäristöjä ja merkittävä kaavakarttaan.
Virolahti:
Virolahden lukuisat louhokset esitetään kartalla Museoviraston
paikkatietoaineiston mukaisella tarkkuudella ja kaavan selostukseen
tulee kuvaus alueesta yleisesti. Louhosten luokittaminen
kulttuurihistoriallisen arvonsa mukaan on aiheellista, mutta
maakuntakaavassa niitä tulee käsitellä yhtenäisesti muinaismuistolain
suojaamina muinaisjäännöksinä.
Klamilan taajama-alueen merkintä A/s on perusteltua.
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Virolahden kirkkoympäristöä on aiheellista kuvata
tarkemmin kaavaselostuksessa.
Miehikkälä:
Kymenlaakson kulttuuriympäristöjen toimenpideohjelman luokituksen
mukaiset pienialaiset kulttuuriympäristöt tulee merkitä kaavakarttaan
kohdemerkinnällä.
Anjalankoski:
Kymenlaakson kulttuuriympäristöjen toimenpideohjelman luokituksen
mukaiset pienialaiset kulttuuriympäristöt tulee merkitä kaavakarttaan
kohdemerkinnällä.
Yhteystarvemerkintä ei osoita hankkeen tarkkaa sijaintia, vaan
velvoittaa selvittämään mm. onko mahdollista löytää linjaus, joka ei
vaaranna olevia arvoja.
Elimäki:
Yhteystarvemerkintä ei osoita hankkeen tarkkaa sijaintia, vaan
velvoittaa selvittämään mm. onko mahdollista löytää linjaus, joka ei
vaaranna olevia arvoja.
Kymenlaakson kulttuuriympäristöjen toimenpideohjelman luokituksen
mukaiset pienialaiset kulttuuriympäristöt tulee merkitä kaavakarttaan
kohdemerkinnällä. Teuroisten kylän kohdalla voidaan harkita
käytetäänkö kohdemerkinnän sijasta aluemerkintää.
Iitti:
Kymenlaakson kulttuuriympäristöjen toimenpideohjelman luokituksen
mukaiset pienialaiset kulttuuriympäristöt tulee merkitä kaavakarttaan
kohdemerkinnällä, kuten Sojonlääni.
Jaala:
Kymenlaakson kulttuuriympäristöjen toimenpideohjelman luokituksen
mukaiset pienialaiset kulttuuriympäristöt tulee merkitä kaavakarttaan
kohdemerkinnällä. Korvalan talo ja Jankerin puustelli mainitaan
toimenpideohjelmassa yksittäisinä rakennuksina, jotka esitetään
maakuntakaavassa selostuksen liitteessä luettelossa.
Valkeala:
Kymenlaakson kulttuuriympäristöjen toimenpideohjelman luokituksen
mukaiset pienialaiset kulttuuriympäristöt tulee merkitä kaavakarttaan
kohdemerkinnällä.
Hyyryn kylä tulee esittää pienialaisena kulttuuriympäristönä, samoin
Selänpään aseman seutu.
Huvila Lampisaaressa ja Ailossaaren Lassero sisältyvät yksittäisinä
rakennuksina kaavaselostuksen liitteenä olevaan maakunnalisesti
merkittävien rakennusten luetteloon.
Vekaranjärven kasarmialuetta ei ole huomioitu Kymenlaakson
kulttuuriympäristöjen toimenpideohjelmassa, mutta koska se sisältyy
Museoviraston luonnokseen valtakunnallisesti merkittävistä kohteista
se tulee merkitä maakuntakaava karttaan vähintään maakunnalisesti
merkittävänä. Kaavakartassa arvo on huomioitu EP/s merkinnällä.
Kuusankoski:
Pilkanmaan kartano sijaitsee Maanmittauslaitoksen maastokartan
mukaan maakuntakaavan toisen vaiheen alueella.
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Esitys:

Maakuntakaavakarttaan lisätään kiinteät muinaisjäännökset Museoviraston toimttaman
paikkatietoaineiston mukaisesti.
Kymenlaakson kulttuuriympäristöjen toimenpideohjelman luokituksen mukaiset pienialaiset
kulttuuriympäristöt sekä Museoviraston valtakunnallisesti merkittävien rakennetun kulttuurin
kohteiden lausunnolla olevan luettelon uudet kohteet merkitään kaavakarttaan
kohdemerkinnällä.
Korjataan at merkintä at/s merkinnäksi Purolan, Kuutsalon kylissä. Klamilan A merkintä
muutetaan A/s merkinnäksi.
Laajennetaan kaavaselostuksen kuvausta rakennetun kulttuuriympäristön vaalimisesta.

Lausunto Kymenlaakson Pelastuslaitos

Sisältö:

Ei huomautettavaa.

Vastine:

—

Esitys:

—

Lausunto Merenkulkulaitos
Sisältö:

Kohta 4.4.3 olisi hyvä lisätä Haminan väylän syventämisestä tehty
selvitys.

Vastine:

Huomautus koskee osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisältöä.
Haminan väylän syventämistä koskeva selvitys tulee lisätä
lähdeluetteloon.

Esitys:

Lisätään Haminan väylän syventämistä koskeva selvitys lähdeluetteloon.

Lausunto Metsähallitus

As. nro 32

As. nro 33

As. nro 34

Sisältö:
Vanhankylänmaan ja Mustamaan saari Itäisellä Suomenlahdella on
osoitettu kaavaluonnoksessa EP -alueena. Jos puolustusvoimien
toiminta alueilla tulevaisuudessa päättyy, vaihtoehtoisena varauksena
esitetään lisättäväksi luonnonsuojeluvaraus, jolloin merkinnäksi tulisi
EP / SL.
Lausunnossa esitetään neljä pieniä ja valtion omistuksessa olevia
luonnonsuojelualueita lisättäviksi (SL).
Lausunnossa esitetään, että Ruissaaren ja Kukion saaren
virkistyskohdemerkintä tulee poista. Alueet ovat puolustusvoimien
käytössä ja ne eivät sovellu yleiseen virkistykseen. Yhdellä kohteella
on uhanalaisen lajin esiintymä joka saattaisi vaarantua virkistyskäyttön
kehittäeessä.
Maa-aineisten ottoalue Sammalsuon Pelto - nimisen Natura 2000 ohjelman kohteen rajalla tule pienentää, että sen vaikutukset mm.
pohjaveden tasoon eivät ulottuisi Natura 2000 -alueelle.
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Vastine:

Vanhankylänmaan ja Mustamaan saaret Itäisellä Suomenlahdella on
osoitettu kaavaluonnoksessa EP -alueina. Kohteet ovat
puolustusvoimien käytössä ja puolustusvoimien toiminnan
luopumisesta ei ole esitetty konkreettisia suunnitelmia. Jos
puolustusvoimien toiminta alueilla tulevaisuudessa päättyy, aluevaraus
voidaan muuttaa myöhempien maakuntakaavan laadintaprosessien
yhteydessä esim. suojelualueeksi (SL). Metsähallitus hallinnoi ko.
kohteet jo nyt, joten alueille ei kohdistu maankäytön paineita.
Lausunnossa esitetyt luonnonsuojelualuevaraukset tarkistetaan ja
kaavaluonnoksessa puuttuvat luonnonsuojelualueet esitetään
lisättäväksi. Esitettyjen alueiden suojelun toteutuksesta on sovittu ja
ne ovat valtion omistuksessa.
Ruissaaressa osoitetaan olemassa oleva rantaustumispaikka. Kukion
saaren osalta osoitetaan luonnonsatama. Kaavaratkaisulla
turvataan riittävien rantaustumismahdollisuuksien säilymistä Itäisen
Suomenlahden alueella. Ruissaaren rantautumispaikan arvo voi
korostua tulevaisuudessa, kun puolustusvoimien toiminta muuttuu.
Kukion osalta maakuntakaavaratkaisu turvaa kohteen nykyistä käyttöä
luonnonsatamana.
Maa-aineksen ottoalue Sammalsuon pelto nimisen Natura 2000 kohteen läheisyydessä on osoitettu maakuntakaavaluonnoksessa
POSKI selvityksen mukaisesti. Alue on luokiteltu POSKI selvityksessä
maa-aineksenottoon soveltuvaksi alueeksi. POSKI -selvityksen tiedot
ovat Sammalsoon pelto-alueen osalta mahdollisesti vanhentuneita.
Valtioneuvosto päätti 2.6.2005 Natura 2000-verkoston
täydentämisestä. Sammalsuon Pelto on sisällytetty Natura 2000 verkostoon em. päätöksen mukaan 2005. POSKI selvitys valmistui jo
ennen sitä, vuonna 2004. Natura 2000 -kohteen luonnonarvojen
turvamiseksi maa-ainesten ottoaluevaraus voidaan supistaa sen
lounaiskärjen osalta.

Esitys:

Lausunnossa esitetyt ja valtion omistuksessa olevat luonnosuojelualueet (4 kpl) osoitetaan SLmerkinällä.
Maa-aineksenottoalueen lounaisraja Sammalsuon pelto nimisen Natura 2000 -kohteen
läheisyydessä tarkistetaan.

Lausunto Museovirasto

As. nro 35
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Sisältö:

Kymenlaakson vaihemaakuntakaavaluonnos maaseutu- ja luonto
ottaa lähtökohtaisesti huomioon kulttuuriympäristön vaatimukset.
Museovirastossa käynnissä olevan valtakunnallisesti merkittävien
kulttuuriympäristöjen luettelon päivittämistyön tuloksena olevat uudet
kohteet pitää merkitä kaavaan ainakin maakunnallisesti merkittäviksi
kohteiksi.
Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävien alueiden
suunnittelumääräykset on oltava yhdenmukaiset. Näin turvataan
maakunnan moni-ilmeisten kulttuuriympäristöjen ominaispiirteiden ja
arvojen säilyminen.
Kymenlaaksossa sijaitsevat kaksi unescon maailmanperintökomitean
hyväksymää maailmanperintökohdetta on asiallisesti merkitty
kaavaluonnokseen ja niitä koskeva suunnittelumääräys vastaa
kohteiden hoidon ja vaalimisen tavoitteita.
Kaikki muinaisjäännökset tulee merkitä kaavakarttaan, koska ne ovat
muinaismuistolain suojaamia ja erityisesti sen vuoksi, että
maakuntakaava saattaa joillain alueilla jäädä ainoaksi vahvistetuksi
kaavaksi.
Muinaisjäännösten kaavamerkinnän selitys tulee muuttaa muotoon
"merkinnällä osoitetaan kaikki tiedosssa olevat muinaismuistolailla
(295/1963) rauhoitetut kiinteät muinaisjäännökset. Muinaismuistolaki
suojelee kiinteät muinaisjäännökset automaattisesti ilman erillistä
päätöstä". Sama korjaus tulee tehdä kaavamerkintöihin ja määräyksiin.
Kaavaselostuksen kohdeluettelon käytön helpottamiseksi tulee kohteet
listata kunnittain. Muinaisjäännösrekisterin paikkatietoaineiston
mukana tulevan muinaisjäännöstyyppitiedon lisääminen
kohdeluetteloon on myös suotavaa.
Vuoden 2009 alussa tulee museovirastolta pyytää ajantasainen
inventointi tieto kaavaehdotusta varten.
Tunnetut vedenalaiset muinaisjäännökset on esitettävä kaavakartassa
(sm-merkinnällä), tai ainakin liitekartassa.
Vedenalaisen kulttuuriperinnön suojelemiseksi Museovirasto esittää
suunnittelumääräystä satama-alueille, laivaväylillä ja mahdollisille
tuulivoimapuistoille, jossa todetaan että vedenalaisten
muinaisjäännösten inventointitarve on selvitettävä yhteistyössä
Museoviraston kanssa ennen kuin alueilla tehdään vedenpohjaa
muuttavia vesirakennustöitä.

Vastine:

Kymenlaakson maakuntakaavan "Maaseutu ja luonto" luonnoksessa
on kiinteät muinaisjäännökset esitetty Museoviraston
paikkatietoaineiston mukaisesti, mutta valitettavasti ilman vuoden
2007 inventointien tuloksia. Kaavaehdotukseen paikkatietoaineisto
päivitetään.
Kaavaselostusluonnoksessa ei ole mainintaa vedenalaisista
muinaisjäännöksistä merkittävien vesistöön kohdistuvien
käyttöpaineiden rajoittuessa jo vahvistetun maakuntakaavan satamaalueille.

Esitys:

Maakuntakaavaehdotuksen kartassa esitetään kiinteät muinaisjäännökset Museoviraston
tuoreimman saatavilla olevan paikkatiedon mukaisesti. Selostukseen korjataan kiinteiden
muinaisjäännösten tekstiosuus Museoviraston lausunnon mukaisesti.
Vedenalaisten muinaisjäännösten saatavilla oleva paikkatieto merkitään kaavakarttaan ja
lisätään selostukseen tekstiosuus Museoviraston lausunnon mukaisesti.
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Lausunto Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon ky
Sisältö:

Kokonaisuutena arvioiden kaavaluonnos ja sen merkintöjen
mukaisesti osoitetut alueet antavat perustellun pohjan
yksityiskohtaiselle eri toimialojen suunnittelulle, jossa
ympäristöterveydelliset ja terveydelliset näkökohdat on mahdollista
ottaa huomioon.

Vastine:

Lausunto tukee maakuntakaavaluonnoksen ratkaisuja.

Esitys:

—

Lausunto Rajavartiolaitoksen esikunta
Sisältö:

Ei huomautettavaa.

Vastine:

—

Esitys:

—

Lausunto Ratahallintokeskus

Sisältö:

As. nro 36

As. nro 37

As. nro 38

Ratahallintokeskus toteaa vaihemaakuntakaavasta lausuntonaan
seuraavaa.
Kaavaluonnoksessa on esitetty myös taajamien ulkopuoliset
ylimaakunnalliset moottorikelkkareitit. Mikäli niitä jatkossa
suunnitellaan myös rautatien poikki menevinä, tulee ne
kaavamääräyksillä vaatia eritasoon.
Ns. Heli-ratavarauksen osalta on Kotkasta länteen päin ohjeellinen
katkoviivamerkintä ja Haminasta Luumäen suuntaan
yhteystarvemerkintä. Näihin ei ole huomautettavaa.

Vastine:

Moottorikelkkareitti ei ole lähellä rataa.

Esitys:

Ei muutoksia.

Lausunto Ympäristöpoliittinen neuvottelukunta

As. nro 39
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Sisältö:

1. Maakuntakaavan luonnoksen kokonaisuus on asiallinen ja turvaa
riittävällä tavalla sekä elinkeinoelämän, asutuksen että luonnon
monimuotoisuuden säilymisen maakunnassa.
2. Maakunnassa on vireillä useita liikenneväylähankkeita. Niiden
avulla voidaan turvata teollisuuden ja logistiikka-alan
toimintaedellytykset maakunnassa. Hankkeita toteutettaessa tulee
huolehtia ekologisten yhteyksien säilymisestä sekä melu- ja
valohaittojen minimoinnista.
3. Vedenalaisen luonnon monimuotoisuuteen tulee kiinnittää
enemmän huomiota, kun luonnoksessa on tehty.
4. Energian saatavuus ja hinta vaikuttavat tulevaisuudessa yhä
voimakkaammin yhteiskunnan toimintaan. Alueiden käytössä tulee
pyrkiä ratkaisuun, missä taloudellisen hyödyntämisen ja luonnon
monimuotoisuuden turvaamisen tarpeet sovitetaan yhteen ympäristön
kannalta järkevästi. Esimerkiksi Salpausselkien pohjoispuolella olevien
soiden osalta tulee päivittää luontoselvitykset ja turpeenoton
vaikutukset vesistöihin ja tarkistaa mitoitus vasta niiden jälkeen.

Vastine:

Vedenalaisen luonnon monimuotoisuuden inventoinnit ja selvitykset
ovat kesken (VELMU -projekti). Vedenalaisen luonnon
monimuotoisuuteen liittyä tietopohja on tästä syystä vielä riitämätön.
Turvetuotantoalueista tehtiin selvitysten täydennys, jossa arvioitiin
suoluonnon tilan muuttuneisuutta sekä alkuperäisen suoluonnon
kohteiden esiintymistä. Tavoitteena on, että
maakuntakaavaehdotuksessa osoitetaan vain sellaisia
turvetuotantoalueita, joiden soveltuvuutta turvetuotantoon on selvitetty
luonnonarvojen osalta MRL :n edellyttämällä tarkkuudella.

Esitys:

Turvetuotantoalueista tehtiin selvitysten täydennys, jossa arviottiin suoluonnon tilan
muuttuneisuutta sekä alkuperäisen suoluonnon kohteiden esiintymistä.
Maakuntakaavaehdotuksessa osoitetaan vain sellaisia turvetuotantoalueita, joiden soveltuvuutta
turvetuotantoon on selvitetty luonnonarvojen osalta.

Lausunto Elinkeinoelämän keskusliitto
Sisältö:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK kiittää Kymenlaakson Liittoa
saamastaan lausuntopyynnöstä. EK:lla ei ole sisällöllistä lausuttavaa
kyseisestä maakuntakaavaluonnoksesta, joten emme jätä lausuntoa
määräajassa.

Vastine:

—

Esitys:

—

Lausunto Fingrid Oyj
Sisältö:

As. nro 40

As. nro 41

Maakuntakaavaluonnoksessa olisi selkeämpää, että Korian ja
Orimattilan välille maakuntakaavamerkintojä kehittettäisiin siten, että
kaavamerkintä osoittaisi uuden johdon aiheuttaman
maankäyttötarpeen muutoksen. Esitämme, että kaavakarttaa
täydennetään uudenvoimajohdon yhteystarvetta osoittavalla nuolella
nykyisten olemassa olevien johtojen merkinnän rinnalle.
Valkmusan kansallispuiston ylittäville sähköjohdoille on esitetty
kansallispuiston kiertävä sijainti. Ennen johdon siirtoa on
aiheuttamisperiaatteen mukaisesti suunniteltava ja hankittava uusi
toteuttamiskelpoinen voimajohtoreitti, johon nykyinen voimajohto
siirretään. Voimajohdon siirrosta aiheutuvista kustannuksista vastaa
siirron aloitteentekijä.

Postiosoite: PL 35, 48601 KOTKA - Katuosoite: Karhulantie 36 B, 48600 KOTKA, FINLAND Puh. 05 230 8900 - Tel. +358 5 230 8900 - Faksi 05 230 8910
Internet: http://www.kymenlaakso.fi, virasto@kymenlaakso.fi, Pankkiyhteys: Nordea 159830-100420 - Y- 0206714-5

KYMENLAAKSON LIITTO

59 / 111

Regional Council of Kymenlaakso

Vastine:

Vahvistetussa maakuntakaavassa on käytetty luonnoksessakin
toteutettua periaatetta eli kaavamerkintä mahdollistaa viereen tulevan
uuden linjan. Tämä on kaavaselostuksessa todettu. Uudessa
maakuntakaavassa tulee noudattaa jo vahvistetussa kaavassa tehtyjä
periaatteita.
Voimassa olevan seutukaavan ja sitä edeltävässä seutukaavassa
tutkittiin Ahvenkoski-Pernoo sähkölinjojen paikkoja (erillisselvitys).
Silloisen kaavaprosessin tuloksena sähkölinjoille tehtiin kaavavaraus
Valkmusan kansallispuisto kiertäen. Nyt laadittavana olevan
kaavatyön aikana ei ole tullut esille syitä, joiden perusteella
sähkölinjaus tulisi muuttaa verrattuna vahvistettuun seutukaavaan.
Uudempi sähkölinja linjattiinkin aikanaan seutukaavan mukaisesti.
Nykyinen sähkölinja Valkmusan kohdalla voi olla paikallaan.
Sähkölinjan uusimisen yhteydessä joudutaan harkitsemaan linjan
paikkaa.

Esitys:

Ei muuteta kaavakarttaa mutta täydennetään kaavaselostusta.

Lausunto Gasum Oy
Sisältö:

As. nro 42

Maakaasuputkea varten on kaavamerkintä "pääkaasulinja".
Valkealassa sijaitsevan kiehuvan maakaasukeskus sijaitsee
taajamatoimintojen alueen reunassa. Maakaasuputkisto asettaa
merkittäviä rajoituksia alueen viereiselle rakentamiselle ja
maankäytölle. Maakaasukeskuksen kohdalla on kaavaluonnoksessa
merkintä EN, Tähän merkintään toivotaan selvennystä.
Maakuntakaavaan tulee merkitän Häkämäen haara DN100,
Myllykosken haara DN150, Inkeroisten haara DN150 ja DN200,
Kotkansaaren haara DN150, Mussalon haara DN300, Sunilan haara
DN200/150 ja Tavastilan kartanon haara DN80. Maakaasun painen on
näissä haaroissa sama kuin siirtoputkistoissa ja
maakaasuputkistoissa. Tästä syystä rajoitteet rakentamiselle
määräytyvät samoin perustein.
Maakuntakaavaan merkityissä maakaasuputkiston sijaintitiedossa
on pieniä epätäsmällisyyksiä jotka pyydetään korjaamaan.

Vastine:

EN-merkinnän selitys puuttuu kaavakartasta, koska sitä merkintää ei
ole lausunnolla olleessa kaavassa vaan jo vahvistetussa kaavassa.
Selkeyden vuoksi merkintä tulee lisätä.
Vahvistetussa maakuntakaavassa on osoitettu taajamien
ympäristössä olevat kaasulinjavaraukset samoin kuin ENkohdemerkintä.
Kaasulinjan paikkaa voidaan tarkistaa silloin kun se on mahdollista
maakuntakaavatarkkuuden huomioiden.

Esitys:

Tarkennetaan kaavamerkintöjä karttaan ja tarkennetaan kaasulinjauksia karttaan.

Lausunto Haminan Energia Oy

As. nro 43
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Sisältö:

Varautuminen uusiutuvien energiamuotojen käyttöönottoon on
Suomen ja EU:n energiastrategian mukaista. Vuonna 2005 on todettu,
että Haminan satama-aluetta ja sen läheisiä alueita voidaan pitää
soveltuvana tuulivoiman tuotantoon. Silloin alueiden käyttö nähtiin
estävän toteutuksen. Stora Enson Summan tehtaiden alue on tällä
hetkellä vapautunut paperiteollisuuden käytöstä ja alue soveltuu hyvin
myös tuulivoiman tuotanto alueeksi sijoittuen nykyisten
teollisuusalueiden sisälle. Tästä syystä maakuntakaavan tulisi sisältää
mahdollisuus tuulivoiman rakentamiselle Summan tehtaiden alueen
lounaisrannalle.

Vastine:

Tuulivoimaselvitys osoitti, että lausunnon antajan esittämään paikkaan
olisi tuulisuuden kannalta mahdollista sijoittaa tuulivoimatuotantoa,
mutta kohteen käyttöönotto vaatisi lisäselvityksiä. Tilanteen muututtua
alueen muun maankäytön osalta tuulivoiman sijoittaminen on tullut
mahdolliseksi. Vahvistetussa maakuntakaavassa alue on osoitettu
teollisuustoimintojen alueeksi, joka mahdollistaa tuulivoimaloiden
sijoittamisen. Vahvistettua maakuntakaavaa ei tarvitse täydentää
tuulivoiman toteuttamiseksi Summan alueelle.

Esitys:

Ei muutoksia.

Lausunto Harjun Oppimiskeskus Oy
Sisältö:

As. nro 44

Maakuntakaavaluonnoksessa on merkitty oppilaitoksen toimintaan
kuuluvalle alueelle varaus Puolustusvoimille (Valkjärven aluevaraus).
Varaukseen kuuluu käyttörajoitus ulkopuolisille käyttäjille. Kyseinen
varaus tulee poistaa ko. kaavaluonnoksesta. Alue on välttämätön ja
keskeinen osa oppilaitoksen toimintaa ravi- ja ratsuhevosten
harjoitusalueena, sekä hevosmatkailuopetuksen kehittämisen
kannalta.
Puolustusvoimien käyttömahdollisuuden ja edut on turvattu
oppilaitoksen, puolustusvoimien ja metsähallituksen keskinäisellä ns.
kolmikantasopimuksella.

Vastine:

Harjun alueella on kaksi vähintään maakunnallisesti merkittävää
toimijaa: Harjun Oppimiskeskus ja puolustusvoimat. Maakunnallisessa
kaavoituksessa uusi EP-merkintä toteaa nykyisen toiminnan ja
sopimuksin vahvistetun tilanteen, jossa puolustusvoimat käyttää
aluetta harjoitusalueenaan sopimuksen mukaisin rajoituksin ja
Oppimiskeskus käyttää aluetta opetuskäytössä. Oppimiskeskuksen
toiminnan edellytys on opetuskäytön jatkuminen. Kaavallisen tilanteen
selkeyttämiseksi EP-alueelle voidaan antaa suunnittelumääräys, joka
turvaa alueen opetuskäytön, ja kaavaselostusta voidaan täydentään
tältä osin.
Merkinnöistä on neuvoteltu kummankin tahon kanssa.

Esitys:

Annetaan EP-alueelle suunnittelumääräys opetustoiminnan turvaamiksi ja täydennetään
kaavaselostusta opetuskäytön osalta.

Lausunto Kaakkois-Suomen metsänomistajien liitto

As. nro 45
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Sisältö:

Ylimitoitetun väestöennusteen perustella luonnokseen on varattu liian
laajat alueet virkistys-, matkailun-, retkeilyn- yms. käyttöön, mikä tulee
kaventamaan metsien talouskäyttöä.
Suunnittelumääräys: "Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee
keskeisenä periaatteena vesistöjen läheisyydessä olla yhtenäisen
rakentamattoman rantaviivan säästäminen" on liian voimakas ja sitova
ilmaisu.
Viheryhteystarvemerkinnän liiallinen ja huoleton käyttö rajoittaa
laajojen metsäalueiden talouskäyttöä. Ilmastonmuutos ei ole peruste
ekologisille yhteyksille. Viheryhteystarvemerkinnän
suunnittelumääräys esitetään muutettavaksi.
Kulttuuriympäristön ja maiseman vaalimisen kannalta merkittävät alue
-merkintä: Suunnittelumääräyksessä tulee mainita, että merkintä
edellytä maisematyölupaa.
Esitetään muinaismuistokohdemääräyksessä poistetavaksi seuraava
lause: "toimenpiteitä suunniteltaessa on pyydettävä lausunto
museoviranomaisilta.
Luo –alueiden määräyksessä tulee määritellä luonnon
monimuotoisuuden arvot kohteittain. Kaikki toimenpiteet jotka ei
vaaranna em. arvot tule sallia.
Uusista suojelualueista (S) tule sovittaa maanomistajien kanssa.
MY -aluevaraus poistaa rakentamisoikeuden uusilta asutusalueilta.
Kaavamääräyksen tulee sallia haja-asutus myös uusilla alueilla. MY merkintää on käytetty kohtuuttoman paljon ja ilman loogisia perusteita.
Merkinnän tarpeellisuus ja laajuus tulee harkita. Viheryhteydellä ei
esitetä perusteita.
VR- ja MU -alueista on sovittava maaomistajien kanssa.
Arvokas harju-alue tai muu geologinen muodostuma- merkinnän
suunnittelumääräykseen esitetään lisäys: ”alueen metsätaloudellisiin
toimenpiteisiin ei tarvita maisematyölupaa”.
Itämeri-Saimaa viheryhteys tulee poistaa kaavaluonnoksesta. Alueella
ei ole erityisiä luontoarvoja.

Postiosoite: PL 35, 48601 KOTKA - Katuosoite: Karhulantie 36 B, 48600 KOTKA, FINLAND Puh. 05 230 8900 - Tel. +358 5 230 8900 - Faksi 05 230 8910
Internet: http://www.kymenlaakso.fi, virasto@kymenlaakso.fi, Pankkiyhteys: Nordea 159830-100420 - Y- 0206714-5

KYMENLAAKSON LIITTO

62 / 111

Regional Council of Kymenlaakso

Vastine:

Maakuntakaavan virkistysalueverkoston mitoitusperiaate ei perustu
maakuntasuunnitelman väestöennusteisiin. Väestönmuutosennuste ei
ole keskeinen kriteeri virkistysalueiden mitoituksessa. Virkistysalueita
palvelee paitsi alueen asukkaita myös mm. vapaa-ajan asukkaita ja
matkailijoita. Virkistysalueet luovat monin paikoin tärkeän pohjan
luontomatkailun kehittämiselle ja lisäävät alueiden houkuttelevuutta ja
kilpailukykyä.
Maakuntakaavan virkistysalueverkosto perustuu pitkälti seutukaavan
ratkaisuihin. Selostuksessa on vain yleispiirteinen väestönkasvuun ja
virkistysaluevarauksia koskeva maininta ( ”Maakuntakaavan
mahdollistaman väestökasvua vastaavasti on tarve osoittaa
monipuolisia ja riittävästi virkistysalueita mantereelta ja merialueelta”).
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti virkistysalueja ulkoilureittivarauksia tulee jatkuvasti pitää ajan tasalla ja täydentää
niitä nykyisten ja näköpiirissä olevien virkistystarpeiden mukaisiksi.
Uusia virkistysalueita on osoitettu (tai vanhoja laajennettu) olemassa
olevien, uusien tai suunniteltujen matkailualueiden vaikutusalueille
(esim. Iitti / Mankalan koskiseutu, Pyhtää / Verssonkangas, Virolahti /
Hurppu).
Virkistys-matkailun ja retkeilyn alueet eivät kavenna merkittävästi
metsien talouskäyttöä. Maakuntakaavassa muuksi kuin
suojelualueeksi (S, SL, SR, SM) osoitettu metsäalue kuuluu metsälain
perusteella sen soveltamisalan piiriin. Siten myös muistutuksessa
esitetyt alueet ovat metsien käytön ja hoidon suhteen samassa
asemassa kuin ne alueet, joilla ei ole maakuntakaavan varauksia.
Näillä alueilla maakuntakaavasta ei ole johdettavissa mitään rajoitteita
metsänkäsittelyyn.
Valtaosalla Kymenlaakson ranta-alueista on jo voimassa oleva
rantayleiskaava tai ranta-asemakaava, joiden ohjausvaikutus ohittaa
maakuntakaavan. Niissä on osoitettu rakentamisen alueet ja vapaat
alueet. Maakuntakaavan mukaan näitä kaavoja päivitettäessä tulee
pitäytyä jo sovitussa rakennetun rannan määrässä, rakentamattoman
rannan käyttöönoton sijasta voidaan tarkastella rakennusoikeuden
määrää tai rakentamista ranta-alueen ulkopuolella. Uusia rantakaavoja
laadittaessa rakentamisen määrän tulee olla ympäristön vastaavien
kaavojen mukaista.
Viheryhteystarvemerkinnän ja MY -merkinnän käyttö turvaa maa- ja
metsätalouden toimintaedellytyksiä. Metsänkäsittelyyn sovelletaan
metsälakia (1093/1996). Em. merkinnät eivät edellytä
maisematyölupaa ja aluevarauksilla ei ole maankäyttö- ja rakennuslain
30 §:n mukaisia suojelumääräyksiä eikä 33 §:n mukaista
rakentamisrajoitusta. Muistutuksessa esitetyt MY -alueet ja
viheryhteystarvemerkinnät ovat metsien käytön ja hoidon suhteen
samassa asemassa kuin ne alueet, joilla ei ole maakuntakaavan
varauksia. Näillä alueilla maakuntakaavasta ei ole johdettavissa
mitään rajoitteita metsänkäsittelyyn.
Luonnonarvojen vaalimista koskeva MRL 28 §:n sisältövaatimus ja
myös valtioneuvoston hyväksymät valtakunnalliset
alueidenkäyttötavoitteet edellyttävät, että maakuntakaavoituksessa
kiinnitetään riittävästi huomiota mahdollisimman laajojen ja
yhtenäisten luonnonalueiden säilymiseen ja vältetään näiden alueiden
tarpeetonta pirstoutumista. Samalla on mahdollisuuksien mukaan
edistettävä suojelualueiden välisten ekologisten yhteyksien säilymistä
esimerkiksi maakuntakaavassa osoitettavan viherväyläverkoston
avulla. Tarvetta riittävän laajojen luonnonalueiden sekä niiden välisten
ekologisten yhteyksien turvaamiseen ja osoittamiseen
maakuntakaavassa esiintyy korostetusti tiheimmin asutussa Etelä- ja
Länsi-Suomessa sekä muilla sellaisilla alueilla, joilla ihmisen
synnyttämät alueidenkäyttöpaineet ovat suuret.
Maakuntakaavaluonnoksen ratkaisulla otetaan huomioon ekologisesti
tai virkistyskäytön kannalta merkittävät ja yhtenäiset luonnonalueet
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti. Kaavaratkaisu
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edistää laajojen ja yhtenäisten metsäalueiden säilymistä Itämeren
rannikolta pohjoiseen. Alueidenkäyttöä ohjataan MY -aluevarausten ja
viheryhteystarvemerkinnän avulla siten, ettei näitä aluekokonaisuuksia
tarpeettomasti pirstota.
MY -aluevarausten avulla edistetään lukuisten suojelualueiden ja
luonnonarvoalueiden välisten ekologisten yhteyksien säilymistä.
Alueilla sijaitsee lukuisia Natura 2000 kohteita (yli 300 ha), arvokkaita
kallio-alueita (yli 500 ha) sekä lukuisia erämaa-kaltaista metsä- ja
järvialueita (esim. Hirvilammen seutu, Kyynelmyksen järven seutu).
Maakuntakaavaluonnoksen MY -aluevaraukset ja
viheryhteystarvemerkinnät muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden
Taajamaat ja niiden ympäristöt maakuntakaavan viheralueverkoston
kanssa. Kaavaratkaisuilla edistetään sitä, että taajamien viheralueet
kytkeytyvät toisiinsa yli kuntarajojen muodostaen näin laajempia
aluekokonaisuuksia. Aluevaraukset ovat osa laajempaa
maakunnallista viheralueverkostoa.
Yhtenäisten ekologisten vyöhykkeiden merkitys korostuu
todennäköisesti ilmaston muuttuessaan. ”Maakuntakaavoituksessa
tulee varmistaa, että alueidenkäytön suunnittelussa turvataan mm.
lajien siirtymisen kannalta riittävän laajat ja yhtenäiset ekologiset
vyöhykkeet ja ekologiset käyttävät” (Lähde: Ilmastonmuutokseen
sopeutuminen ympäristöhallinnon toimialalla Ympäristöministeriön
toimintaohjelmassa ilmastonmuutoksen kansallisen
sopeutumisstrategian toteuttamiseksi, Ympäristöministeriö 2008).
Luo- alueiden luonnonarvot on esitetty kohteittain kaavaluonnoksen
selostuksessa.
MY - aluevarauksilla ei ole maankäyttö- ja rakennuslain 33 §:n
mukaista rakentamisrajoitusta.
Osallistuminen ja vuorovaikutus järjestetään MRL:n edelyttämällä
tavalla. Menettelytavat on esitetty maakuntakaavan osallistumis- ja
arviointisuunnitelmassa.
Maakuntakaavan "arvokas geologininen muodostuma" -merkintä ei
estä kotitarveottoa tai maa- ja metsätalouden harjoittamista.
Harjualueiden käyttöä säätelee mm. maa-aineslaki, maankäyttö- ja
rakennuslaki sekä metsälaki toiminnasta riippuen. Maankäyttö- ja
rakennuslain § 128 mukaan maakuntakaava ei laukaise
maisematyöluvan hakumenettelyä. Maisematyölupa-asia tulee
ajankohtaiseksi yleiskaava- ja asemakaavatasolla.
Kulttuuriympäristön ja maiseman vaalimisen kannalta merkittävällä
alueella ei rajoiteta maa- ja metsätaouden toimintaedellytyksiä.
Metsälaki ohjaa metsien käsittelyä. Maakuntakaava ei edellytä
maisematyölupamenetelyä (MRL 128 §).
Kiinteät muinaismuistot Suomessa on rauhoitettu muinaismuistolailla.
Lain mukaan muinaisjäännöksen kaivaminen, peittäminen,
muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu siihen
kajoaminen on kielletty ilman lain nojalla annettua lupaa. Laki koskee
jo löydettyjä ja vielä löytämättömiä kiinteitä muinaismuistoja.
Muinaismuistolaki määrää yleisen maankäyttöhankkeen tai
kaavoituksen suunnittelijan selvittämään suunnitelman vaikutukset
kiinteään muinaisjäännökseen.
Esitys:

Ei muutoksia.

Lausunto Kaakkois-Suomen Vasemmistoliitto ry

As. nro 46
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Sisältö:

Kymijoen kananvan vesiliikenteen yhteystarve -merkintä tulee poistaa.
Rantarata, raideliikenteen yhteystarve -merkintä Haminassa tulee
muuttaa Päärata, ohjeellinen -merkinnäksi.
Långön saaren jättäminen tuulivoimatuotannon ulkopuolelle on
kannatettavaa.
Pyhtään Verssonkankaan RM-merkintä tulee poistaa tai pienentää sitä
merkittävästi ja varata koko alue VR-merkinnällä.
Turvetuotantoalueita on varattu silmiinpistävän runsaasti ja niitä tulee
vähentää.
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Vastine:

Rautatievaraus ja vesiliikenteen yhteystarve:
Kymenlaakson maakuntasuunnitelmassa osoitetaan maakunnan
tavoiteltava kehitys vuosina 2005-2015. Tavoitelinjaukset ottavat
tasapuolisesti huomioon maankunnan kahden seutukunnan tarpeet ja
pyrkimykset. Maakuntavaltuusto hyväksyi suunnitelman 19.12.2005.
Maakuntakaavan laadintaa ohjeistavassa maankäyttö- ja rakennuslain
mukaan maakuntasuunnitelmassa osoitetaan maakunnan tavoiteltava
kehitys. Maakuntasuunnitelmassa on esitetty Kymenlaakson
aluerakenteen visio vuodelle 2030. Maakuntasuunnitelman
Kehittämistyön painopisteet kohdassa on esitetty: ”Sujuvat ja
turvalliset tie-, rautatie- ja vesitieyhteydet Venäjän markkinoille ovat
tärkeä kilpailuetu Suomen elinkeinoelämälle. Nopeus, joustavuus,
turvallisuus ja laivojen linjaliikenneyhteydet ovat Suomen satamien
kautta kulkevan reitin vahvuuksia. Tärkeimpinä tekijöinä reitin
kilpailukyvyn kannalta ovat E18 –tien ja Lahti-Kouvola-LuumäkiVainikkala rataosuuden kunnostaminen sekä Savon ja Karjalan ratojen
kunnostamisen saattaminen päätökseen.” ”Etelä-Suomen maakuntien
yhteistyönä valmistellussa rakenneraportissa on esitetty TurkuHelsinki-Porvoo-Kotka-Hamina-Luumäki –ratayhteyden selvittämistä.
Samoin Ratahallintokeskuksen valmistelemassa raideliikennevisiotarkastelut 2050 on esitetty ”pitkällä aikavälillä (2030-2050)
toteutettavaksi Helsinki-Turku yhteyden parantamista sekä itäsuunnan
mahdollinen oikorataratkaisu jatkoselvitysten osoittamassa muodossa”
”Ylipitkällä aikavälillä (2050-) varauduttaisiin suurnopeusjunien
liikennöintiin 300 km/h ainakin Helsinki-Pietari –välillä sekä
mahdollisella Turun oikoradalla sekä osittain suurnopealle liikenteelle
kunnostettavalla pääradalla.”” ”Edellä olevan perusteella
Kymenlaaksossa tulee varautua aluerakenteen kehittämisessä
maakuntasuunnitelmakauden jälkeiseen aikaan selvittämällä yhdessä
liikenneviranomaisten kanssa Haminasta itään suuntautuvan radan
mahdollinen kulku-ura ja sen vaikutuksia aluerakenteeseen. Sekä
tulee seurata liikennemuotojen kehittymistä pitäen silmällä kanavan
teknistä sijoittamista Kuusankoskelta merelle.” Aluerakenteen visio
2030 –kuvassa on esitetty rautatie Helsingin suunnasta Kotkan kautta
Haminaan nykyisten ratojen lisäksi. Liikennejärjestelmä kohdassa on
esitetty: ”Rautateiden osalta runko muodostuu Helsinki-KouvolaVainikkala/Lappeenranta/Mikkeli/Kotka/Hamina radoista. Tätä verkkoa
täydentää aikanaan Helsinki-Kotka-Hamina kaupunkirata.”
Tämän jälkeen liikenne- ja viestintäministeriö antoi keväällä 2007
Ratahallintokeskuksen tehtäväksi selvittää Helsingistä itään kulkevan
uuden ratalinjauksen tarpeellisuus Helsingin ja Pietarin välisessä
liikenteessä. Työ on loppuvaiheessa. Sen alustavia johtopäätöksiä on
seuraavassa:
HELSINKI–PIETARI-RAUTATIEYHTEYS RAPORTTILUONNOS
Esiselvitys ja vaikutusten arviointi (HePi)
"Vaalimaalle linjattujen vaihtoehtojen kustannustehokkuus on selvästi
heikompi kuin vaihtoehdoissa Kouvola ja Luumäki. Vaalimaan
vaihtoehtojen hyödyt kohdistuvat voimakkaasti Venäjän liikenteeseen
kotimaan hyötyjen ollessa kertaluokkaa pienempiä kuin Kouvolan tai
Luumäen vaihtoehdoissa.
Vaalimaan suurnopean vaihtoehto ei juuri synnytä hyötyjä kotimaan
liikenteelle ja vaihtoehto vaikeuttaa alueiden käyttöä. Tehtyjen
tarkastelujen perusteella suurnopea liikenne ei sovellu hyvin Suomen
olosuhteisiin nyt käytetyn aikajänteen (2050) puitteissa.”
Maakuntasuunnitelman strategisen kannanoton, HePi –selvityksen
sekä puuttuvien yleissuunnitelmien perusteella Helsinki-Kotka-Hamina
–radan ohjeellinen päärata -merkintä ja Haminasta itään
raideliikenteen yhteystarve –merkintä on edelleen perusteltuja
maakuntakaavamerkintöjä.

Vesiliikenneyhteyden tarve Kymenlaaksossa
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Valtioneuvoston päätöksen valtakunnallisista
alueidenkäyttötavoitteista 1.6.2001 mukaan
liikennejärjestelmäsuunnittelussa tulee erityisesti huomiota kiinnittää
liikenteen ja kuljetustarpeen vähentämiseen sekä
liikenneturvallisuuden ja ympäristöystävällisten liikennemuotojen
käyttöedellytysten parantamiseen. Tarvittaviin liikenneyhteyksiin
varaudutaan kehittämällä ensisijaisesti olemassa olevia
pääliikenneyhteyksiä ja –verkostoja. Eritystavoitteena on
alueidenkäytön suunnittelussa turvata vesiliikenteen
yhteysmahdollisuudet Saimaan vesistöstä Suomenlahteen. Tämän
lisäksi ympäristöminiteriö toteaa 28.5.2008 päätöksessä:
”Kaavoituksellisin keinoin on huolehdittava siitä, että vesiliikenteen
yhteysmahdollisuudet Kymijoki–Mäntyharju kanavaparin osalta eivät
esty.”
Euroopan komission vuonna 2001 julkaisemassa liikennepolitiikan
valkoisessa kirjassa kuljetusmuotojen välinen työnjako ja erityisesti
sen korjaaminen on nostettu liikenteen kestävän kehityksen
avaintekijäksi. Valkoinen kirja esittää työjakoa korjaaviksi tekijöiksi
rautateiden elvyttämisen sekä sisävesiliikenteen ja yhdistettyjen
kuljetusten tehostamisen. Lyhyen matkan merenkulku ja
sisävesiliikenne ovat liikennemuotoja, joiden avulla
maantieinfrastruktuurin ruuhkista ja rautatieinfrastruktuurin puutteista
johtuvia ongelmia voidaan lieventää. Yhteisön sisäinen merenkulku ja
sisävesiliikenne ovat liikennemuotojen kaksi avaintekijää maantie- ja
rautatieverkkojen kasvavan ruuhkautumisen ja ilmakehän saastumisen
torjunnassa. Lyhyen matkan merenkulkua edistetään luomalla
Euroopan laajuisiin liikenneverkkoihin ”merten moottoriteitä”.
Sisävesiliikenne on meriliikenteen luonnollinen jatke. Kymenlaakso on
Suomen vientiteollisuuden ja maamme kansainvälisten yhteyksien
solmukohta, jonka toimivuudesta huolehtiminen on elinehto
kilpailukyvylle kasvavan EU:n ja Venäjän välisen liikenteen
hoitamisessa. Liikennesektorin kehittämisedellytykset voivat muuttua
merkittävästi pitkällä aikavälillä esimerkiksi energian hinnan ja
saatavuuden takia ja myös tässä valossa eri liikennemuotojen
merkitys voi painottua jatkossa eri tavalla kuin tällä hetkellä.
Maakunnan vahvojen toimialojen toimintaedellytysten turvaaminen on
maakunnan elinehto, joten myös pitkän aikavälin alueidenkäytön
suunnittelussa on varauduttava mahdollisiin muutoksiin
liikenneverkossa.
Liikenne- ja viestintäministeriö on lausunnossaan 12.10.2007 (liite)
esittänyt: ”Liikenne- ja viestintäministeriö on antanut
ympäristöministeriölle lausunnon Kymenlaakson maakuntakaavasta
(taajamat ja niiden ympäristöt) ja puolsi kaavassa olevia vesiliikenteen
yhteystarvemerkintöjä.
Ministeriö antaa lausuntonsa Kymenlaakson maakuntakaavoituksen
seuraavasta vaiheesta ympäristöministeriölle. Liikenne- ja
viestintäministeriön näkemyksen mukaan tulevassa
maakuntakaavassa olisi loogista jatkaa samoilla vesiliikenteen
tarvemerkinnöillä, jotka olivat jo mukana Kymenlaakson taajamien ja
niiden ympäristöjen maakuntakaavassa.”

MATKAILUN JA VIRKISTYKSEN KEHITTÄMISEN KOHDEALUE (mv)
Vahvistetussa maakuntakaavassa ”Taajamat ja niiden ympäristöt”
esitettiin ylimaakunnallisia matkailun kehittämistarpeita osoittava
”Matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealue” Pyhtään
kirkonkylän ja Ahvenkosken alueelle.
Alue sijaitsee keskeisesti Etelä - Suomen merkittävimpiin lukeutuvan
Helsinki - Pietari liikenneväylän varrella ja se on hyvin saavutettavista
kansainvälistä lentoliikennettä välittävältä Helsinki - Vantaan
lentoasemalta sekä rautateiden henkilöliikenteen asemalta Kotkassa.
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Alueella on sekä maakunnallisesti ettää valtakunnallisesti
merkittäviä luonto-, rakennusperintö- ja kulttuuriarvoja.
Maaseutu ja luonto - maakuntakaavaluonnoksessa esitetään
matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealueen jatkumista
etelässä Munapirttiin ja sen edustan saariin Kaunissaari mukaan
lukien. Hyvien yhteyksien tukemina alueen luontoarvot sekä
Valkmusan kansallispuiston ja Itäisen Suomenlahden kansallispuiston
läheisyys mahdollistavat alueen kehittämisen valtakunnallisesti
merkittäväksi luontomatkailun kohteeksi.
Matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealuetta esitetään
jatkettavaksi myös kirkonkylältä ja Ahvenkoskelta pohjoiseen, jolloin
alue yhdessä Ruotsinpyhtään ruukinalueen kanssa muodostaisi
yhtenäisen matkailullisesti vetovoimaisen ylimaakunnallisen
kokonaisuuden.
Kehittämisen kohdealueelle on suunnittelumääräys matkailun
kehittämistarpeiden yhteensovittamisesta yksityiskohtaisemmassa
suunnittelussa alueen olemassa oleviin arvoihin niitä hyödyntäen.

RETKEILY- JA ULKOILUALUEET (VR)
Matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealueelle Pyhtäällä on
maakuntakaavan luonnoksessa esitetty viisi retkeilyn ja ulkoilun
aluetta. Alueista kolme on saarissa ; Heinäsaaressa, Långössä ja
Kaunissaaressa sekä kaksi mantereella; Flakanäsissä ja Verssoossa.
Virkistysalueista mantereen kohteet ja vuoroveneillä tavoitettava
Kaunissaari soveltuvat helpon saavutettavuutensa mukaisesti yleiseen
käyttöön. Verssoon virkistysalueen luonteenomaisin piirre on laaja
mäntykangas ja laajat yhtenäiset hiekkarannat. Luonnoksessa esitetty
VR - alueen rajaus ei kata kokonaan virkistykseen parhaiten
soveltuvaa aluetta. Aluevarausta tulisi länsiosastaan laajentaa
pohjoiseen, jotta virkistyskäyttöön soveltuva alue parhaiten
hyödynnettäisiin.
MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA ON ERITYISTÄ
ULKOILUN OHJAAMISTARVETTA (MU)
Munapirtti on pääosin esitetty maa- ja metsätalousvaltaisena alueena,
jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta. Alueen kehittäminen
maakunnallisesti merkittävänä matkailun ja virkistyksen alueena lisää
alueen käyttäjämääriä, jolloin mm retkeilyn reitistön tulee olla
järjestetty siten, että luonnon kuluminen minimoidaan ja luonnon sekä
kulttuurin arvojen säilyminen turvataan. Myös mahdolliset haitat maaja metsätalouden harjoittamiselle ovat hallittavissa ja rajoitettavissa
matkailun ja retkeilyn sääntelyllä.

LOMA- JA MATKAILUALUE (R)
Munapirtin loma- ja matkailualueen aluevarausmerkintä perustuu
alueen olevien luonnonarvojen vetovoimaan, alueella jo olevan
matkailupalvelun jatkokehittämismahdollisuuksien parantamiseen ja
saariston käyttömahdollisuuksien parantamiseen. Kunnan omistamalla
alueella loma- ja matkailualueen merkintään liittyy oleellisesti rantojen
osoittaminen julkiseen virkistyskäyttöön.
Loma- ja matkailualueelle on luonnoksessa esitetty yksi laaja
aluevarausmerkintä, joka yhdistää Verssonkankaan ja Mäntyniemen.
Alueella, ominaisuuksiensa mukaisesti, matkailu liittyy luontoon, jolloin
suurelta osin aluevaraus muodostuisi luonnontilaisista alueista joille
rakentamisen alueet ovat alisteisia. Rakentamisen alueiksi luontevia
ovat R-alueen länsiosassa Verssonkankaan lakialue sekä alueet
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siitä pohjoiseen ja Verkkoniemeen. Idässä rakentamisen tulisi sijoittua
erillisenä Mäntymiemen lomakeskuksen lähialueille sen palveluihin
tukeutuen.
Loma- ja matkailualueeseen liittyy maakuntakaavaluonnoksessa
suunnittelumääräys, joka velvoittaa yksityiskohtaisemmassa
suunnittelussa ottamaan huomioon alueen luonnonarvot,
kulttuuriympäristö sekä rakennushistoriallisten ominaispiirteiden
säilyminen.
Suunnittelumääräyksen tulisi velvoittaa sovittamaan yhteen matkailun
tarpeet alueella oleviin virkistys- ja luontoarvoihin tarkemmassa
suunnittelussa ohjaamalla rakentamisen ryhmittelyä, määrää sekä
liikenteen järjestelyjä.

Matkailua palvelevan rakentamisen määrä ei saa vaarantaa alueen
käyttöä luontomatkailun kohteena. Rakentamisen määrän suhteessa
alueen pinta-alaan, vapaan rantaviivan pituuteen ja alueen
luonteeseen tulee olla vertailukelpoinen vastaavien toteutettujen
luontomatkailukohteiden kanssa. Luonnon ominaisuuksiltaan
vastaavista kohteista esimerkiksi Kalajoen Hiekkasärkkien
matkailualueen yleiskaavan mitoitustavoitteilla Verssoonkankaalle ja
Mäntyniemeen voisi osoittaa yhteensä arviolta 1000 - 1200
vuodepaikkaa.

Munapirttiin sijoittuessaan edellä esitetyn mitoituksen mukainen
majoitustoiminta voisi sesonkiaikana lisätä liikennettä valtatie 7:n ja
Purolan välillä 2000 - 3000 autoon vuorokaudesssa. Tällöin arvioitu
liikenteen kasvu edellyttäisi kevyenliikenteen- ja liittymäjärjestelyjä.
Vertailukohteen, Kalajoen Hiekkasärkkien, matkailualue rajoittuu
kuuden kilometrin pituudelta valtatiehen, jolloin matkailualueen
liikenne ei tuota häiriötä muille alueille.

Loma- ja matkailualueen kuvaukseen maakuntakaavan
selostuksessa tulee lisätä kuvaus kehittämisen tavoitteista, kuten
mitoitusperiaatteista ja liikenteen järjestämisestä, ohjaamaan alueen
yksityiskohtaisempaa suunnittelua.
Maakuntakaavaluonnoksen turvetuotantoalueiden luonnontilasta on
tehty selvitys. Sen perusteella voidaan rajata kolme suota kokonaan
pois ja tarkentaa useiden luonnoksessa esitettyjen alueiden rajausta
siten, että arvokkaimmat alueet jätetään turvetuotantovarauksen
ulkopuolelle.
Esitys:

Pyhtään mv-alueen perusteluja selostuksessa täydennetään.
Munapirtin VR - alueen rajausta kaavakartalla muutetaan liitekartan mukaisesti.
Munapirtin R - alueen rajausta muutetaan liitekartan mukaisesti ja selostukseen lisätään
perustelu mitoitustavoitteista sekä tarkennetaan alueen suunnittelumääräystä.

Lausunto Kaakkois-Suomen Vihreät ry
Sisältö:

As. nro 47

Pyhtään Verssonkankaan kaavamerkinnäksi esitetään SL.
Rantaradan linjausta tulisi muuttaa etelämmäksi siten, että se kulkisi
ainakin seuraavien taajamien kautta: Pyhtää kk, Siltkylä, Sutela,
Kyminlinna.
Kymijoen kananvan yhteystarvemerkintä tulee poistaa.
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Vastine:

Verssonkankaan alueella on merkittäviä luonnonarvoja, joita on pyritty
maakuntakaavan aluevarausmerkinnöillä MU ja VR turvaamaan.
Luonnonarvot alueella eivät ole niin merkittäviä, että aluetta voitaisiin
suoraan maakuntakaavassa esittää luonnonsuojelualueeksi ilman
maanomistajan aloitetta. Verssonkankaalle maakuntakaavassa
esitettyjen aluevarausten käytöt eivät luonteeltaan ole pohjavesivaroja
vaarantavia. Maakuntakaavassa pohjavesialue on osoitettu
ominaisuutta osoittavalla merkinnällä, joka velvoittaa tarkemmassa
suunnittelussa ja toteutuksessa varmistumaan siitä, ettei
pohjavesivaroja vaaranneta. Maakuntakaavassa ohjataan kunnallista
kaavoitusta huomioimaan olevat luonnonarvot mahdollisen
rakentamisen mitoituksessa ja sijoituksessa.
Nk. rantaradan linjausta on tutkittu 2007 Ratahallintokeskuksen
tilaamassa Helsingin ja Pietarin väliselle liikenteelle Helsingistä itään
kulkevan uuden ratalinjauksen selvityksessä.
Maakuntasuunnitelman strategisen kannanoton, HePi –selvityksen
sekä puuttuvien yleissuunnitelmien perusteella Helsinki-Kotka-Hamina
–radan ohjeellinen päärata -merkintä ja Haminasta itään
raideliikenteen yhteystarve –merkintä on edelleen perusteltuja
maakuntakaavamerkintöjä. Vrt myös vastine Kotkan kaupungille.

Esitys:

Matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealueen perusteluja selostuksessa täydennetään.
VR - alueen rajausta kaavakartalla muutetaan liitekartan mukaisesti .
R - alueen rajausta muutetaan liitekartan mukaisesti ja selostukseen lisätään perustelu
mitoitustavoitteista sekä tarkennetaan alueen suunnittelumääräystä.

Lausunto Kotkan Energia Oy
Sisältö:

As. nro 48

Maakuntaluonnokseen Pyhtään kunnon Långön saaren alueelle tehty
VR- varaus tulee muuttaa Kotkan energian omistamasta saaren
länsiosasta joko EN tai tv-aluevaraukseksi. Samoin Verssonpohjan
tuulivoimatuotannon tukialueeksi suunniteltu alue tulee varata EN- tai
tv alueeksi.
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Vastine:

Långö on vahvistetussa seutukaavassa VR-alue (retkeily- ja
ulkoilualue) ja Verssönpohja MU-alue (maa- ja metsätalousvaltainen
alue, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta tai ympäristöarvoja).
Vahvistettu seutukaava oli voimassa kun Kotkan Energia Oy osti ko
alueet. Kaavaneuvotteluissa on yhtiön edustajille kerrottu, että
vahvistetun seutukaavan aluevaraukset eivät mahdollista tuulivoiman
rakentamista ko alueille.
MRL:n maakuntakaavan sisältövaatimusten sekä valtioneuvoston
hyväksymien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden perusteella
Kymenlaakson meren rannikon ja merialueen alueella on tutkittu
laajasti tuulivoiman tuotantoon soveltuvia alueita sekä soveltuvien
alueiden sopivuutta tuotantoon. Ohjausryhmässä oli laajalti
edustettuna eri alojen asiantuntijoita. Selvityksen mukaan Långö ja
Verssönpohja ei soveltu tuulivoiman tuotantoon.
Maakuntakaavan sisältö on laadittava MRL:n mukaisesti ja eräänä
keskeisenä tehtävänä on yhteensovittaa valtakunnalliset
alueidenkäyttötavoitteet sekä maakunnan olosuhteet ja tavoitteet sekä
myös seudulliset tavoitteet. Kaavan laadinnan yhteydessä on selvitetty
virkistysalueden määrä ja laatu. Selvitysten tuloksena on ollut, että
Långöllä on erityisluonne ja korvaavaa aluetta ei ole osoittaa
maakunnasta.
Kotkan Energia Oy esittää maanomistajien tasapuolista kohtelua.
Yhtiön edustajilla on ollut tiedossa maa-alueet ostaessaan vahvistetun
seutukaavan aluevaraukset ja merkitys. Virkistyksen kannalta ei ole
tapahtunut muutoksia seutukaavan vahvistamisen jälkeen ja
maakuntakaavan selvitysten perusteella ei ole syytä muuttaa alueen
käyttötarkoitusta. Kotkan Energia osti 21.9.2004 allekirjoitetulla
kauppakirjalla Pyhtään kunnalta Långön saaresta noin 25,5 hehtaarin
määräalan, joka on 19.6.2001 vahvistetussa seutukaavassa varattu
virkistysalueeksi. Alueella on voimassa rakentamisrajoitus, jonka
mukaan lupaa rakennuksen rakentamiseen ei saa myöntää siten, että
vaikeutetaan seutukaavan toteutumista. Luvan epäämisestä ei
aiheudu maanomistajalle kohtuutonta haittaa, koska haittaa
arvioitaessa ei oteta huomioon seutukaavan hyväksymisen jälkeen
maanomistussuhteissa tapahtuneita muutoksia (MRL 33.2 §).

Esitys:

Ei muutoksia.

Lausunto Kotkan Satama Oy
Sisältö:

Hietasen sataman rajausta tulisi muuttaa pohjoisemmaksi ja Mussalon
sataman rajausta lännemmäksi.

Vastine:

Muistutukset koskevat Hietasen ja Mussalon satamia, jotka eivät kuulu
tämän vaihemaakuntakaavan alueisiin. Kaavamuutoksia on tämän
kaavan yhteydessä esitetty tehtäväksi vain siltä osin kuin ne ovat
kiireellisiä ja niillä ei ole laajempaa vaikutusta taajamia koskevan
vaihekaavan muihin varauksiin.

As. nro 49

Mussalon sataman aluevarauksen avaaminen tässä kaavassa voisi
johtaa kaavoituksen huomattavaan viivästymiseen, koska tätä koskeva
valitus on parhaillaan käsiteltävänä korkeimmassa hallintooikeudessa.
Esitys:

Ei muutoksia.

Lausunto Kotkan ympäristöseura ry

As. nro 50
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Sisältö:

Kymijoen kanavan vesiliikenteen yhteystarve – merkintä on
poistettava. Kymijoen - Mäntyharjun kanavavaihtoehto on todettu
epätaloudelliseksi, myöskään ympäristölliset, Kymijoen ja
Suomenlahden suojelun näkökohdat eivät rakentamista tue
(rehevöityminen, dioksiinit, furaanit). Ympäristöministeriö poisti
Kymijoen kanavavarauksen voimassa olevasta Kymenlaakson
seutukaavasta. Ensimmäisestä vaihemaakuntakaavassa taajamat ja
ympäristö ympäristöministeriö on myös poistanut vesiliikenteen
yhteystarve -merkinnän.
Rantaradan Raideliikenteen yhteystarve - merkintä on korotettava
Päärata, ohjeellinen -merkinnäksi ja se on suunnattava Haminasta
suoraan itään kohti Vaalimaata ja Viipuria. Ratalinjaus mahdollistaa
Kotkan ja Haminan suoran ratayhteyden pääkaupunkiseutuun ja
samalla radan kehittämisen osana kansainvälistä, ilmastomuutoksen
hillitsemisen ja kestävän kehityksen näkökohdista hyväksyttävää
ratalinjausta Helsinki-Pietari.
Långön saaren jättäminen tuulivoimarakentamisen ulkopuolelle
pohjautuu laajapohjaiseen, Kymenlaakson liiton johdolla suoritettuun
selvitykseen. Tässä maakuntakaavaluonnos on johdonmukainen.
Pyhtään Versonkankaan R-merkintä tulee poistaa ja alue merkitä
kokonaan VR-alueeksi. Mikäli R-merkintä säilyy, aluetta tulee
pienentää ja R-alueen raja on siirrettävä oleellisesti kauemmaksi
rannasta. Alue on merkittävän tärkeä ainutlaatuisen, herkästi
vaurioituvan saaristoluontonsa vuoksi. Alue ei kestä raskasta
hotellirakentamista ja siitä seuraavaa kulutusta. Raskaan
hotellirakentamisen vaatima liikenne uhkaa Purolan kylän
kulttuurimaisemaa ja rakennuskulttuurikohteita.
Maakuntakaavaluonnos ei kylliksi huomioi Purolan kylän
maakunnallisesti merkittäviä rakennuskulttuurikohteita. Ne tulee
huomioida merkinnällä at/s.
Turvetuotantoalueita EOt on osoitettu etenkin Salpausselän
eteläpuolella silmiinpistävän runsaasti. Niitä tulee vähentää.
Soidensuojeluun ja metsiensuojeluun tulee kiinnittää enemmän
huomiota, tutkia asia perusteellisesti ja sisällyttää kaavaan
tulevaisuuteen tähtääviä tavoitteita. METSO on metsäluonnon
suojelun kannalta riittämätön. Etelä-Suomen metsistä on suojeltu vain
yksi prosentti (1 %).
VR-alueiden lisäämistä tulee tutkia tulevaisuus huomioiden. Alueiden
luonto- ja virkistysarvojen säilyminen tulee turvata rajoittamalla
alueiden ns. käyttötarkoitusta palveleva rakentaminen mahdollisimman
vähiin.
Kuutsalon Mullinkylässä, Autionkylässä ja Suurikylässä on myös
maakunnallisesti merkittäviä rakennuskulttuurikohteita. Ne tulisi
huomioida merkinnällä at/s.
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Vastine:

Rautatievaraus ja vesiliikenteen yhteystarve:
Kymenlaakson maakuntasuunnitelmassa osoitetaan maakunnan
tavoiteltava kehitys vuosina 2005-2015. Tavoitelinjaukset ottavat
tasapuolisesti huomioon maankunnan kahden seutukunnan tarpeet ja
pyrkimykset. Maakuntavaltuusto hyväksyi suunnitelman 19.12.2005.
Maakuntakaavan laadintaa ohjeistavassa maankäyttö- ja rakennuslain
mukaan maakuntasuunnitelmassa osoitetaan maakunnan tavoiteltava
kehitys. Maakuntasuunnitelmassa on esitetty Kymenlaakson
aluerakenteen visio vuodelle 2030. Maakuntasuunnitelman
Kehittämistyön painopisteet kohdassa on esitetty: ”Sujuvat ja
turvalliset tie-, rautatie- ja vesitieyhteydet Venäjän markkinoille ovat
tärkeä kilpailuetu Suomen elinkeinoelämälle. Nopeus, joustavuus,
turvallisuus ja laivojen linjaliikenneyhteydet ovat Suomen satamien
kautta kulkevan reitin vahvuuksia. Tärkeimpinä tekijöinä reitin
kilpailukyvyn kannalta ovat E18 –tien ja Lahti-Kouvola-LuumäkiVainikkala rataosuuden kunnostaminen sekä Savon ja Karjalan ratojen
kunnostamisen saattaminen päätökseen.” ”Etelä-Suomen maakuntien
yhteistyönä valmistellussa rakenneraportissa on esitetty TurkuHelsinki-Porvoo-Kotka-Hamina-Luumäki –ratayhteyden selvittämistä.
Samoin Ratahallintokeskuksen valmistelemassa raideliikennevisiotarkastelut 2050 on esitetty ”pitkällä aikavälillä (2030-2050)
toteutettavaksi Helsinki-Turku yhteyden parantamista sekä itäsuunnan
mahdollinen oikorataratkaisu jatkoselvitysten osoittamassa muodossa”
”Ylipitkällä aikavälillä (2050-) varauduttaisiin suurnopeusjunien
liikennöintiin 300 km/h ainakin Helsinki-Pietari –välillä sekä
mahdollisella Turun oikoradalla sekä osittain suurnopealle liikenteelle
kunnostettavalla pääradalla.” Edellä olevan perusteella
Kymenlaaksossa tulee varautua aluerakenteen kehittämisessä
maakuntasuunnitelmakauden jälkeiseen aikaan selvittämällä yhdessä
liikenneviranomaisten kanssa Haminasta itään suuntautuvan radan
mahdollinen kulku-ura ja sen vaikutuksia aluerakenteeseen. Sekä
tulee seurata liikennemuotojen kehittymistä pitäen silmällä kanavan
teknistä sijoittamista Kuusankoskelta merelle.” Aluerakenteen visio
2030 –kuvassa on esitetty rautatie Helsingin suunnasta Kotkan kautta
Haminaan nykyisten ratojen lisäksi. Liikennejärjestelmä kohdassa on
esitetty: ”Rautateiden osalta runko muodostuu Helsinki-KouvolaVainikkala/Lappeenranta/Mikkeli/Kotka/Hamina radoista. Tätä verkkoa
täydentää aikanaan Helsinki-Kotka-Hamina kaupunkirata.”
Tämän jälkeen liikenne- ja viestintäministeriö antoi keväällä 2007
Ratahallintokeskuksen tehtäväksi selvittää Helsingistä itään kulkevan
uuden ratalinjauksen tarpeellisuus Helsingin ja Pietarin välisessä
liikenteessä. Työ on loppuvaiheessa sen alustavia johtopäätöksiä on
seuraavassa:
HELSINKI–PIETARI-RAUTATIEYHTEYS RAPORTTILUONNOS
Esiselvitys ja vaikutusten arviointi (HePi)
Vaalimaalle linjattujen vaihtoehtojen kustannustehokkuus on selvästi
heikompi kuin vaihtoehdoissa Kouvola ja Luumäki. Vaalimaan
vaihtoehtojen hyödyt kohdistuvat voimakkaasti Venäjän liikenteeseen
kotimaan hyötyjen ollessa kertaluokkaa pienempiä kuin Kouvolan tai
Luumäen vaihtoehdoissa.
Vaalimaan suurnopean vaihtoehto ei juuri synnytä hyötyjä kotimaan
liikenteelle ja vaihtoehto vaikeuttaa alueiden käyttöä. Tehtyjen
tarkastelujen perusteella suurnopea liikenne ei sovellu hyvin Suomen
olosuhteisiin nyt käytetyn aikajänteen (2050) puitteissa.”
Maakuntasuunnitelman strategisen kannanoton, HePi –selvityksen
sekä puuttuvien yleissuunnitelmien perusteella Helsinki-Kotka-Hamina
–radan ohjeellinen päärata -merkintä ja Haminasta itään
raideliikenteen yhteystarve –merkintä on edelleen perusteltuja
maakuntakaavamerkintöjä.
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MATKAILUN JA VIRKISTYKSEN KEHITTÄMISEN KOHDEALUE (mv)
Vahvistetussa maakuntakaavassa ”Taajamat ja niiden ympäristöt”
esitettiin ylimaakunnallisia matkailun kehittämistarpeita osoittava
”Matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealue” Pyhtään
kirkonkylän ja Ahvenkosken alueelle.
Alue sijaitsee keskeisesti Etelä - Suomen merkittävimpiin lukeutuvan
Helsinki - Pietari liikenneväylän varrella ja se on hyvin saavutettavista
kansainvälistä lentoliikennettä välittävältä Helsinki - Vantaan
lentoasemalta sekä rautateiden henkilöliikenteen asemalta Kotkassa.
Alueella on sekä maakunnallisesti ettää valtakunnallisesti
merkittäviä luonto-, rakennusperintö- ja kulttuuriarvoja.
Maaseutu ja luonto - maakuntakaavaluonnoksessa esitetään
matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealueen jatkumista
etelässä Munapirttiin ja sen edustan saariin Kaunissaari mukaan
lukien. Hyvien yhteyksien tukemina alueen luontoarvot sekä
Valkmusan kansallispuiston ja Itäisen Suomenlahden kansallispuiston
läheisyys mahdollistavat alueen kehittämisen valtakunnallisesti
merkittäväksi luontomatkailun kohteeksi.
Matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealuetta esitetään
jatkettavaksi myös kirkonkylältä ja Ahvenkoskelta pohjoiseen, jolloin
alue yhdessä Ruotsinpyhtään ruukinalueen kanssa muodostaisi
yhtenäisen matkailullisesti vetovoimaisen ylimaakunnallisen
kokonaisuuden.
Kehittämisen kohdealueelle on suunnittelumääräys matkailun
kehittämistarpeiden yhteensovittamisesta yksityiskohtaisemmassa
suunnittelussa alueen olemassa oleviin arvoihin niitä hyödyntäen.
RETKEILY- JA ULKOILUALUEET (VR)
Matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealueelle Pyhtäällä on
maakuntakaavan luonnoksessa esitetty viisi retkeilyn ja ulkoilun
aluetta. Alueista kolme on saarissa ; Heinäsaaressa, Långössä ja
Kaunissaaressa sekä kaksi mantereella; Flakanäsissä ja Verssoossa.
Virkistysalueista mantereen kohteet ja vuoroveneillä tavoitettava
Kaunissaari soveltuvat helpon saavutettavuutensa mukaisesti yleiseen
käyttöön. Verssoon virkistysalueen luonteenomaisin piirre on laaja
mäntykangas ja laajat yhtenäiset hiekkarannat. Luonnoksessa esitetty
VR - alueen rajaus ei kata kokonaan virkistykseen parhaiten
soveltuvaa aluetta. Aluevarausta tulisi länsiosastaan laajentaa
pohjoiseen, jotta virkistyskäyttöön soveltuva alue parhaiten
hyödynnettäisiin.
MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA ON ERITYISTÄ
ULKOILUN OHJAAMISTARVETTA (MU)
Munapirtti on pääosin esitetty maa- ja metsätalousvaltaisena alueena,
jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta. Alueen kehittäminen
maakunnallisesti merkittävänä matkailun ja virkistyksen alueena lisää
alueen käyttäjämääriä, jolloin mm retkeilyn reitistön tulee olla
järjestetty siten, että luonnon kuluminen minimoidaan ja luonnon sekä
kulttuurin arvojen säilyminen turvataan. Myös mahdolliset haitat maaja metsätalouden harjoittamiselle ovat hallittavissa ja rajoitettavissa
matkailun ja retkeilyn sääntelyllä.

LOMA- JA MATKAILUALUE (R)
Munapirtin loma- ja matkailualueen aluevarausmerkintä perustuu
alueen olevien luonnonarvojen vetovoimaan, alueella jo olevan
matkailupalvelun jatkokehittämismahdollisuuksien parantamiseen ja
saariston käyttömahdollisuuksien parantamiseen. Kunnan omistamalla
alueella loma- ja matkailualueen merkintään liittyy oleellisesti rantojen
osoittaminen julkiseen virkistyskäyttöön.
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Loma- ja matkailualueelle on luonnoksessa esitetty yksi laaja
aluevarausmerkintä, joka yhdistää Verssonkankaan ja Mäntyniemen.
Alueella, ominaisuuksiensa mukaisesti, matkailu liittyy luontoon, jolloin
suurelta osin aluevaraus muodostuisi luonnontilaisista alueista joille
rakentamisen alueet ovat alisteisia. Rakentamisen alueiksi luontevia
ovat R-alueen länsiosassa Verssonkankaan lakialue sekä alueet
siitä pohjoiseen ja Verkkoniemeen. Idässä rakentamisen tulisi sijoittua
erillisenä Mäntymiemen lomakeskuksen lähialueille sen palveluihin
tukeutuen.
Loma- ja matkailualueeseen liittyy maakuntakaavaluonnoksessa
suunnittelumääräys, joka velvoittaa yksityiskohtaisemmassa
suunnittelussa ottamaan huomioon alueen luonnonarvot,
kulttuuriympäristö sekä rakennushistoriallisten ominaispiirteiden
säilyminen.
Suunnittelumääräyksen tulisi velvoittaa sovittamaan yhteen matkailun
tarpeet alueella oleviin virkistys- ja luontoarvoihin tarkemmassa
suunnittelussa ohjaamalla rakentamisen ryhmittelyä, määrää sekä
liikenteen järjestelyjä.

Matkailua palvelevan rakentamisen määrä ei saa vaarantaa alueen
käyttöä luontomatkailun kohteena. Rakentamisen määrän suhteessa
alueen pinta-alaan, vapaan rantaviivan pituuteen ja alueen
luonteeseen tulee olla vertailukelpoinen vastaavien toteutettujen
luontomatkailukohteiden kanssa. Luonnon ominaisuuksiltaan
vastaavista kohteista esimerkiksi Kalajoen Hiekkasärkkien
matkailualueen yleiskaavan mitoitustavoitteilla Verssoonkankaalle ja
Mäntyniemeen voisi osoittaa yhteensä arviolta 1000 - 1200
vuodepaikkaa.
Munapirttiin sijoittuessaan edellä esitetyn mitoituksen mukainen
majoitustoiminta voisi sesonkiaikana lisätä liikennettä valtatie 7:n ja
Purolan välillä 2000 - 3000 autoon vuorokaudesssa. Tällöin arvioitu
liikenteen kasvu edellyttäisi kevyenliikenteen- ja liittymäjärjestelyjä.
Vertailukohteen, Kalajoen Hiekkasärkkien, matkailualue rajoittuu
kuuden kilometrin pituudelta valtatiehen, jolloin matkailualueen
liikenne ei tuota häiriötä muille alueille.

Loma- ja matkailualueen kuvaukseen maakuntakaavan
selostuksessa tulee lisätä kuvaus kehittämisen tavoitteista, kuten
mitoitusperiaatteista ja liikenteen järjestämisestä, ohjaamaan alueen
yksityiskohtaisempaa suunnittelua.

AT/S MERKINNÄT
Sekä Kuutsalon että Purolan at/s - merkintöjen lisääminen on
perusteltua.
Esitys:

Pyhtään mv-alueen perusteluja selostuksessa täydennetään.
Munapirtin VR - alueen rajausta kaavakartalla muutetaan liitekartan mukaisesti.
Munapirtin R - alueen rajausta muutetaan liitekartan mukaisesti ja selostukseen lisätään
perustelu mitoitustavoitteista sekä tarkennetaan alueen suunnittelumääräystä.
Lisätään Kuutsalon ja Purolan at/s-merkinnät.

Lausunto Kymen Riistanhoitopiiri

As. nro 51
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Sisältö:

Ampumarata-alueita ei ole huomioitu riitävällä tarkuudella kaavassa.
Riistanhoitopiirin tietoon on tullut, että Suomen Metsästäjäliiton
Kymen piiri ry toimittaa tiedot ampumaradoista maakunta liitolle.
Riistanhoitopiiri esittää, että kaava-alueella toimivat ampumarataalueet merkitään kaavaan.

Vastine:

Maakuntakaavaluonnoksessa ja jo vahvistetussa maakuntakaavassa
on osoitettu alueet seudullisille tai maakunnallisille
ampumaurheilualueille. Uutta haulikkoampumarataa on suunniteltu
Valkealan Yrtinkankaalle. Rata tulisi merkitä maakuntakaavaan.
Maakuntakaavaan ei merkitä paikallisesti merkittäviä aluevarauksia.

Esitys:

Lisätään Valkealan Yrtinkankaalle E-aluemerkintä, jos kaavaneuvottelu maanomistajan kanssa
etenee positiivisesti viikolla 43.

Lausunto Kymen Yrittäjät ry
Sisältö:

As. nro 52

Yrittäjien ja yrityselämän kannalta keskeistä on, että
kaavaluonnoksessa huomioidaan eri toimialojen yritystoiminnan
monipuoliset kehittämisedellytykset sekä eri liikenneyhteyksien
kehittäminen koko maakunnan alueella.
Järjestö haluaa enemmän tietoa ajankohtaisista kaavakysymyksistä ja
vaihtoehdoista.

Vastine:

Maakuntakaavan MRL:n mukaisiin sisältövaatimuksiin kuuluu erityisen
huomion kiinnittäminen maakunnan elinkeinoelämän
toimintaedellytyksiin. Keskustelut ja tiedotus toimijoiden suuntaan on
tarpeen, jotta tavoitetta ja sisältöä voitaisiin konkretisoida.

Esitys:

—

Lausunto Kymenlaakson Jäte Oy
Sisältö:

Ei huomautettavaa.

Vastine:

—

Esitys:

—

Lausunto Kymenlaakson kauppakamari
Sisältö:

Ei huomautettavaa.

Vastine:

—

Esitys:

—

Lausunto Kymenlaakson Kylät ry

As. nro 53

As. nro 54

As. nro 55
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Sisältö:

Kymenlaakson Kylät Ry toteaa maaseutu- ja luonto, vaihekaavasta
seuraavaa:
Tarvitaan riittävästi tietoa siitä, mitä kyläalueen merkitseminen tai
merkitsemättä jättäminen käytännössä tarkoittaa
Perusteet kylien merkitsemiselle tai merktsemättä jättämiselle tulisi
tarkasti selvittää.
Kylämerkinnät ovat edellisestä kohdasta johtuen epäjohdonmukaisia.
Kaikki ne Kymenlaaksolaiset kylät, joissa vakituista asutusta löytyy,
yritystoimintaa harjoitietaan ja vahvaa vapaaehtoista
kehittämisyhteistyötä tehdään ansaitsisivat tulla merkityiksi.
Kylämerkintöjä tulisi olla useampi erillainen, jolloin kaavassa voitaisiin
kertoa erillaisista kylistä ja sitä kautta niiden varsin erillaisista tarpeista.
Puutteita erityisesti Pohjos-Kymenlaakson kylämerkinnöissä.
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Vastine:

Mitä kyläalueen merkitseminen tai merkitsemättä jättäminen
käytännössä tarkoittaa?
Merkitys kunnalle: kuntakaavoituksen ohjaaminen
Maakuntakaavan pääasiallinen yhdyskuntarakenteen ohjaustapa on
kuntakaavoitukseen vaikuttaminen. Asumis- ja elinkeinotoimintojen
alueet tulevat kuntakaavoituksen piiriin normaalisti silloin, kun niiden
toteutukseen liittyy kunnan toteutettavaksi tarkoitettuja teitä ja katuja,
kunnallistekniikkaa ja muita yleisiä alueita kuten puistoja ja toreja.
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaava laaditaan "tarpeen
mukaan". Kunta voi tarvita kaavaa myös esim. ranta-alueilla, missä se
voi yksinkertaistaa rakentamishankkeisiin liittyvää lupamenettelyä.
Kyläalueet ovat osa haja-asutusaluetta. Maakuntakaava siis esittää,
että ne eivät ole taajamatoimintojen alueita näihin liittyvine kunnan
velvoitteineen (yleisten alueiden toteuttaminen). Maaseudun
kylärakenne vaikuttaa muihin maakuntakaavassa esitettäviin
alueidenkäyttömuotoihin mm. siten, että yhdystieverkoston tulisi
palvella kyliä ja että kylien olemassaolo ja kehittämismahdollisuudet
tulisi ottaa huomioon erilaisia häiriötoimintoja kuten suuria väyliä ja
teknisen huollon linjauksia tai ympäristövaikutuksiltaan merkittäviä
tuotanto-, ainestenotto- ym. alueita sijoitettaessa. Toisaalta
maakuntakaavan kyläverkoston tarkoitus on tuoda esille, että
seudullisesti merkittävän, kunnan tai muiden viranomaisten
toimenpitein edistettävän uuden rakentamisen tulisi tukea olemassa
olevaa kylärakennetta. Maakuntakaavan mahdollisuus vaikuttaa
tähän on kuitenkin rajallinen silloin, kun esim. matkailu- tai muille
hankkeille ei löydy toteuttamiskelpoista tilaa kylärakenteen
yhteydestä. Silloin, kun on kyse normaalein haja-asutusperiaattein
maaseudulle sijoittuvasta asumisesta tai paikallisesta
yritystoiminnasta, maakuntakaavalla ei ole edes tarkoitus ohjata sen
sijoittumista.
Maakuntakaavassa tulee varautua vähintään seudullista merkitystä
omaaviin alueidenkäyttömuotoihin, jotta ne voitaisiin ottaa huomioon
eri alueidenkäyttötarpeiden yhteen sovittamisessa. Kyläverkosto
kokonaisuutena on tällainen maakunnan yhdyskuntarakenteen osa.
Maakuntakaavassa pyritään siihen, että esim. kunnat ja
tieviranomaiset voisivat sitoutua tämän rakenteen ylläpitoon ja
toteuttamiseen. Kunta- ja palvelurakenteen muutostilanteessa
kyläverkoston "oikea" määrittely on poikkeuksellisen vaikeaa.
Maakuntakaavassa on tietoisesti pyritty välttämään kyläalueiden
osoittamista kaupunkiseutujen läheiseltä maaseudulta. Näillä alueilla
kohtaavat monet taajama- ja maaseutulähtöiset tarpeet, jotka kunnat
joutuvat omassa kaavoituksessaan ratkaisemaan. Maakuntakaava ei
estä alueiden nykykäyttöä kylä- ja maaseutumaisina alueina, mutta
sijaintitekijöistä johtuen niitä ei ole syytä maakuntakaavassa käsitellä
osana maaseudun kyläverkostoa.
Maakuntakaavan kylämerkinnöillä ei luonnollisesti voi olla merkitystä
esim. kaikkia kansalaisia koskevan palvelutuotannon ulottamiseen tai
siihen, että ympäristövaikutuksiltaan merkittävien hankkeiden ja niitä
koskevien suunnittelu- ja lupamenettelyiden yhteydessä pysyvä asutus
ja muut paikalliset intressit tulee aina ottaa huomioon.
Merkitys yksittäiselle toimijalle
Kylämerkintä ei vaikuta yksittäisen toimijan oikeuteen sijoittua ja
rakentaa maaseudulle. Vaikutuksiltaan merkittävä rakentaminen on
aina maankäyttö- ja rakennuslain tai muun lainsäädännön mukaisesti
säädeltyä. Ylikunnallisia vaikutuksia omaava rakentaminen kuuluu
maakuntakaavan piiriin.
Asukas- ja yrityslähtöinen kylien kehittäminen on merkittävä
maaseudun elinvoiman takaaja. Tästä näkökulmasta mahdollisimman
kattava kyläverkosto on perusteltu. Alue- ja yhdyskuntarakenteen
näkökulmasta on kuitenkin ongelmallista ulottaa kyläverkostoa sen
kaikkein pieneimpiin yksiköihin saakka. Kun kylien
palvelukeskusmerkitys on hiipunut, on enemmän paineita siihen, että
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niiden osoittamisesta ja varaamisesta maakuntakaavassa tulisi luopua
kokonaan. Tällaiseen kylien "tasapuoliseen kohteluun"
maakuntakaavassa ei ole kuitenkaan menty. Seutukaavaan nähden
kyliä on lisätty nimenomaan siihen perustuen, että kylien
palvelutasotavoite ei rajoita niiden huomioon ottamista
yhdyskuntarakenteen yksiköinä. Silti maakuntakaava kuvaa jossakin
määrin myös perinteistä keskuskylärakennetta. Tämä johtuu kuitenkin
siitä, että kylien sijaintitekijät ovat pysyviä ja vaikuttavat kylien
keskusmerkitykseen edelleen.
Merkitys viranomaistoiminnalle
Maakuntakaavan viranomaisvaikutus koskee sellaisia toimia esim.
lupien tai tukien myöntämisessä, joilla on konkreettinen yhtymäkohta
maakuntakaavan osoittamiin alueidenkäytön periaatteisiin ja
aluevarauksiin. Kuitenkin, jos lupa- ja tukiehtojen edellytykset on
tyhjentävästi tai lähes tyhjentävästi lainsäädännössä määrätty,
maakuntakaavan viranomaisvaikutus on olematon tai pieni. Edelleen
päätöksenteossa sijainnin painoarvo voi olla pieni tai toissijainen
verrattuna esim. hankkeen taloudelliseen merkitykseen tai
innovatiivisuuteen, jolloin maakutakaavan edistämisvelvollisuus jää
vähäiseksi. Kehittämishankkeiden olennainen ominaisuus on myös
yksityisten toimijoiden aktiivisuus, joka johtaa vaihtelevalla tavalla
sijaintietujen hyödyntämiseen tai niiden menettämiseen. On otettava
myös huomioon, että silloinkin, kun hanke koskee alueidenkäyttöä, se
ei välttämättä ole maakuntakaavassa osoitettavaa vähintään
seudullista alueidenkäyttöä, vaan paikallinen kysymys. Viranomaisten
edistämisvelvollisuus edellyttää siis sitä, että viranomainen voi
tosiasiallisesti ratkaisuissaan painottaa sijaintitekijöitä
maakuntakaavassa osoitettujen periaatteiden suuntaisesti ja siten
edistää maakuntakaavan toteutumista.
Maaseudun asumis- ja yrityshankkeet ovat yleensä alue- ja
yhdyskuntarakenteellisilta vaikutuksiltaan paikallisia, jos asiaa
tarkastellaan hankekohtaisesti. Kylätoiminta on jo oman
määritelmänsä mukaisesti paikallista. Kokonaisuus, jota hankkeilla
tavoitellaan, on koko maakunnan kattava, joten siinä mielessä kylät
todellakin "ansaitsevat huomiota". Kylätoiminnan ja Leader-ryhmien
valtakunnallinen ohjelma 2008-2013 "Vastuuta ottava paikallisyhteisö"
esittää maakunnan liitoille rahoitusvastuuta maakuntaohjelman
maaseutupoliittisesta ulottuvuudesta sekä maakunnallisten
kyläasiamiesten toiminnasta. Toisaalta yhteensä 75 toimenpidettä
käsittävä ohjelma ei pidä tai tunnista maakuntakaavaa kylätoiminnan
kannalta relevanttina maankäytön suunnittelun tasona.
Maakuntakaavan tehtävä yleispiirteisenä maankäytön suunnitelmana
ei ole tuottaa näkyvyyttä kylille, vaan ratkaista vähintään seudullisia
alueidenkäyttökysymyksiä. Maakuntakaava ei voi tuottaa
viranomaisvelvoitteita paikallisten, suurelta osin toiminnallisten,
hankkeiden edistämiseen. Siinä mielessä maakuntakaavan
kylämerkintä (tai puuttuva kylämekintä) ei rajaa tai toisaalta myöskään
edistä kylähankkeita.

Kyläkohtaiset erot jäävät luonnoksessa huomiotta
Kyläkohtaisilla eroilla ei ole huomattavaa vaikutusta kaavan
perusteluihin, lukuunottamatta edellä mainittua siajintia taajamien
lähialueella.
Joidenkin kylien kohdalla yhtenäinen kylämäinen asutus
käsittää kahden tai useamman perinteisen kylän alueen.
Maakuntakaavassa voidaan käyttää tällöin kaksoisnimiä, esim.
Perheniemi-Sääksjärvi.

Esitys:

Tarkennetaan vastineen mukaista tekstia kaavaselostukseen.
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Lausunto Kymenlaakson Lintutieteellinen yhdistys ja BirdLife ry
Sisältö:

As. nro 56

Maakuntakaavaan on sekä Siikasaareen, että Harvajanniemeen
merkitty Tuulivoiman tuotantoon soveltuva alue –merkinnät. Kumpikin
alue on täysin sopimaton tuulivoimatuotantoon lintujen merkittävän
törmäysriskin vuoksi. Alueita ei voi arvioida sopiviksi tuulivoiman
tuotantoon vain tuuliolosuhteiden ja ekonomisten tekijöiden vuoksi,
vaan on huomioitava voimaloiden vaikutus linnustoon sekä muuhun
maankäyttöön.
Kansallisesti tärkeiden lintualueiden (FINIBA -alueet) silymistä ei ole
asianmukaisesti huomioitu maakuntakaavaluonnoksessa.
Lintutarkailuun perustuva luontomatkailu tulee otta paremmin
huomioon maakuntakaavassa ja sen selostuksessa (esim. Haminan ja
Virolahden alueella).
Suojelualueiden suunnittelumääräykseen tulee lisätä maininta niiden
lähialueista: ”Suojelualueiksi osoitetuille alueille tai kohteille tai niiden
läheisyyteen ei saa suunnitella
toimenpiteitä, jotka vaarantavat tai heikentävät niitä luonto- tai
ympäristöarvoja, joiden perusteella alueesta on muodostettu
luonnonsuojelualue tai tavoitteena on perustaa sellainen.”
Kajasuon arvokkat osa-alueet tulee osoittaa luo-alueiksi. Lisäksi
ehdotetaan myös muiden luonnontilaisten tai lähes luonnontilaisten
maakunnallisesti tai seudullisesti merkittävien soiden merkitsemistä
merkittäviksi luo-merkinnällä.
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Vastine:

Maakuntakaavaluonnoksessa esitetyt tuulivoiman tuotantoon
soveltuvat alueet perustuvat selvitykseen vuodelta 2005 "Tuulivoiman
tuotantoon soveltuvien maa- ja merialueiden kartoitus Itä-Uudenmaan
ja Kymenlaakson rannikkoalueilla" . Selvityksen aluksi tarkasteltavista
alueista poistettiin mm. Natura-alueet, muut suojelualueet, IBAlinnustoalueet, hylkeidensuojelualueet, valtakunnallisesti arvokkaat
maisema-alueet, valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistoriallisten
ympäristöjen alueet ja suoja-alueet. Tarkastelussa muodostettiin
rakennus- ja huoneistorekisterin tietojen mukaisesti asuin- ja
lomarakennusten ympärille 500 metrin suojavyöhyke.
Jatkotarkastelussa sallittiin 1-4 rakennuksen jääminen
suojavyöhykkeen sisään. Teknis- taloudellisen tarkastelun läpäisseet
alueet jaettiin kolmeen luokkaan : hyvin jatkosuunnitteluun sopivat,
tietyin reunaehdoin jatkosuunnitteluun sopivat ja ei jatkosuunnitteluun
suositeltavat. Harvajaniemi - Siikasaari luokitettiin hyvin
jatkosuunnitteluun sopivaksi, rajoittavina tekijöinä todettiin lomaasumisen runsaus, maisemallinen vaikutus ja sähköverkkoon
liittämisen kalleus.
Linnuston suhteen alue todettiin pesimäalueena tavanomaiseksi.
Arktisen muuton vaikutusta arvioitiin BirdLife Suomen käyttämän
lähteen (Koistinen, J, 2004 : Tuulivoimaloiden linnustovaikutukset
, Suomen ympäristö 721, Ympäristöministeriö)
mukaisesti. Julkaisussa esitetään törmäysriskien minimoimiseksi
välttämään tuulivoimaloiden sijoittamista alle kilometrin päähän mm.
voimakkaista muuttovirtojen keskittymistä. Aikaisempiin tutkimuksiin
arktisesta muutosta viitaten julkaisussa kuitenkin todetaan
muuttovirran nousevan Pellinki- Kirkonmaa- Hurppu-linjan
pohjoispuolella voimaloiden ulottumattomiin. Julkaisussa todetaan
myös, että törmäystodennäköisyyden pienuuden ja lintujen hyvän
väistökyvyn takia ei myöskään liene mielekästä kieltää tuulipuistojen
sijoittamista Suomenlahdelle arktisen muuton takia.
Maakuntakaavassa esitetään tuulivoimatuotannon jatkosuunnitteluun
soveltuvat alueet maakuntakaavan selvitysaineiston pohjalta.
Varsinainen tuulivoimaloiden rakentaminen edellyttää taloudellisen
arvioinnin lisäksi tarkempia selvityksiä tuulivoimaloiden vaikutuksista
mm. loma-asumiseen, maisemaan, luontoon ja eläimistöön ennen
toteutuspäätöksiä.
FINIBA-kartoitus on alan harrastajien hanke, eikä viranomaisten
laatima valtakunnallinen inventointi. Tämän vuoksi näitä alueita ei
käsitellä kuin virallisia suojelualueita ja niitä ei osoiteta kaavaan.
FINIBA-alueet eivät kuulu maakuntakaavan sisältövaatimuksiin eikä
niillä ole mitään oikeusvaikutuksia. Alueet on kuitenkin huomioitu
maakuntakaavaratkaisujen tehtäeessä. Em. alueille ei ole
osoitettu toimintoja jotka todennäköisesti merkittävästi heikentäsivat
alueen arvoja linnustolle. Valtaosa Kymenlaakson FINIBA -alueista
ovat vesialueita ja kosteikkoja joten suuria maankäytön paineita ei ole.
Laaja kovan maan FINIBA- kohde sijaitsee maatalousvaltaisella
Hämenkylä-Hirvikosken alueella. Maakuntakaavassa, em. alue on
osoitettu arvokkaaksi maisema-alueeksi ja valkoiseksi alueeksi.
Maakuntakaavaluonnoksessa on huomioitu lintutarkkailuun
perustuvan luontomatkailun tarpeita. Kaavaluonnoksessa esitetty viher
- suojelu- ja virkistysalueverkosto parantaa luontomatkailun
toimintaedellytyksiä. Uusia matkailualueita ja -kohteita, reittejä sekä
virkistysalueita on osoitettu. Monilla suojelualueilla ja
kansallispuistoissa on kehitetty luontomatkailuun liittyviä palveluja tai
rakenteita (esim. lintutornit ja luontopolut). Lintutornit, lintupaikat,
luontopolut yms. ei osoiteta maakuntakaavassa, mutta niitä on
käsitelty perusselvityksissä ja huomioitu kaavaratkaisujen tehtäessä.
Luontomatkailukohteiden luettelo tarkisteaan Virolahden osalta.
Natura 2000 -alueita koskeva merkintä voi aiheuttaa rajoitteita
merkinnän ulkopuolisille alueille. LSL 65 §:ssa todetaan: Jos hanke tai
suunnitelma joko yksistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden
hankkeiden ja suunnitelmien kanssa todennäköisesti merkittävästi
heikentää valtioneuvoston Natura 2000 -verkostoon ehdottaman tai
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verkostoon sisällytetyn alueen niitä luonnonarvoja, joiden
suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää Natura
2000 -verkostoon, hankkeen toteuttajan tai suunnitelman laatijan on
asianmukaisella tavalla arvioitava nämä vaikutukset. Sama koskee
sellaista hanketta tai suunnitelmaa alueen ulkopuolella, jolla
todennäköisesti on alueelle ulottuvia merkittäviä haitallisia vaikutuksia.
LSL 65 §:n mukaiset vaatimukset on huomioitu kaavamääräyksissä.
LSL 65§:n mukaisia rajoitteita merkinnän ulkopuolisille alueille eivät
koske suojelualueita tai -kohteita Natura 2000 -verkoston
ulkopuolella. Maakuntakaavan ohjausvaikutuksen yleisperiaatteena
kuitenkin on, että maakuntakaavan keskeisiä ratkaisuja ja tavoitteita ei
vaaranneta. Maakuntakaavan yksi keskeinen tavoite on
luonnonarvojen vaaliminen. Luonnonarvojen vaalimista koskeva MRL
28 §:n sisältövaatimus on huomioitu kaavaratkaisujen tehtäessä.
Maakuntakaava laadinnan lähtökohtana on, että kaavassa ei osoiteta
sellaisia alueita tai toimintoja, jotka todennäköisesti merkittävästi
vaarantaisivat maakunnan luontoarvoja. Suojavyöhykkeet eivät kuuluu
MRL:n mukaisiin maakuntakaavan sisältövaatimuksiin joten niitä ei
osoiteta omalla merkinällä.
Kajasuon luonnontila-kaltaiset arvoalueet on osoitettu
maakuntakaavassa suojelualuemerkinällä (S). Kajasuosta sekä
kaavaluonnoksen turvetuotantoalueista (23 kappaletta) tehtiin
selvitysten täydennys, jossa arvioitiin suoluonnon tilan muuttuneisuutta
sekä alkuperäisen suoluonnon kohteiden esiintymistä.

Esitys:

Lintulahten luontomatkailukeskus osoitetaan matkailukohde merkinnällä.

Lausunto Kymenlaakson luonnonsuojelupiiri

As. nro 57
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Sisältö:

Viherkäytäviin liittyen uusien liikenneväylien osalta
suunnittelumääräykseen tulisi lisätä merkintä viherkannen tai alituksen rakentamisesta, jotta turvataan eliölajien liikkumis- ja
leviämismahdollisuudet.
Munapirtin – Kaunissaaren alueelle sekä Virolahden Hurpun alueelle
tulevaisuudessa kohdistuvien matkailuhankkeiden
ympäristövaikutuksia tulisi arvioida hankekohtaisen YVA-menettelyn
avulla, jotta alueiden yleisiä virkistyskäyttömahdollisuuksia tai
luontoarvoja ei heikennetä.
Kymenlaakson vaihemaakuntakaavassa on tehty huomattavia
aluevarauksia turpeenotolle. Kaavassa turpeenottoaluevarauksia ei
tule ”varmuuden vuoksi” ylimitoittaa. Lausunnon antaja ehdottaa, että
turpeenottoalueiksi varataan ensisijaisesti jo ojitettuja soita, jolloin
vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen ja elinympäristöön jäävät
vähäisemmiksi. Jäljellä olevat ojittamattomat suot tulisi jättää
turvetuotannon ulkopuolelle, sillä niiden ottamisella turvetuotantoon on
usein merkittäviä vaikutuksia monimuotoisuuden,
virkistyskäyttömahdollisuuksien ja vesistöjen suojeluun. Myös
ojitetuiksi luokitelluilla soilla saattaa olla ojitukselta säästyneitä osia,
joilla on vielä luontoarvoja jäljellä. Ojat saattavat olla myös
umpeenkasvaneita, jolloin niiden kuivattava vaikutus on enää
vähäinen tai olematon. Turpeenottopäätöksen pitäisi pohjautua teknistaloudellisen selvitysten lisäksi myös luontoselvityksiin, joissa suon
monimuotoisuus ja merkitys valuma-alueen tai vesistön tilaan
selvitetään. Erityistä huomiota tulee kiinnittää Salpausselän
pohjoispuolella oleviin soihin, joiden monimuotoisuus on säilyttämisen
arvoista.
Mahdollisten kuivattujen ja turvetuotannosta poistuvien soiden
jälkikäyttömahdollisuudet olisi tutkittava. Turvesoiden ennallistaminen
on tehokas vesien- ja ilmastonsuojelukeino.
Kaavaselostusluonnoksessa (s.6) viitataan maankäyttö- ja
rakennuslakiin (MRL 25.4§) seuraavasti: ”Aluevarauksia osoitetaan
vain siltä osin ja sillä tarkkuudella kuin alueiden käyttöä koskevien
valtakunnallisten tai maakunnallisten tavoitteiden kannalta tai
useamman kuin yhden kunnan alueiden käytön yhteensovittamiseksi
on tarpeen.” Kuitenkin vaihemaakuntakaavaan on merkitty EOmmerkinnällä maa-aineksen ottoon soveltuvia alueita moninkertaisesti
tarpeen ylittämä määrä. Kaavaluonnoksen maksimivaihtoehdossa
Pohjois-Kymenlaaksossa ainesalueiden määrä on jopa 19-kertainen
ennustettuun tarpeeseen verrattuna. Optimoidussa vaihtoehdossakin
osuus on 8 kertaa tarve. Vaihtoehtoisten ottoalueiden varaaminen
maakuntakaavaan vähentää kaavan ohjaavaa vaikutusta. Toisaalta
kaavan laatija on pyrkinyt poistamaan ”turhia” seutukaavan MUaluevarauksia ja siksi kaavassa esiintyy paljon nk. valkoisia alueita.
Luonnonsuojelupiiri huomauttaa, että samaa periaatetta tulisi
noudattaa myös EOm-merkinnän kohdalla ja jättää osa maa-aineksen
ottoon varatuista alueista valkoisiksi. Maakuntakaavassa esitetyt maaaineksen ottoalueet perustuvat POSKI-selvitykseen, jossa on
soveltuvia alueita rajattu lähinnä pohjavesien suojelun kannalta.
Lausunnon antaja mielestä myös maisemalliset ja luonnontieteelliset
näkökohdat tulisi ottaa huomioon osoitettaessa maakuntakaavaan
aluevarausmerkintöjä maa-ainesten ottoon.
Maa-aineksen ottoon liittyvä kysymys on myös merihiekan käyttö.
Kymenlaakson luonnonsuojelupiiri huomauttaa, että
merihiekkaharjujen esiintymisalueet Kymenlaakson rannikolla tulisi
lisätä karttaan (vastaava merkintä kuin maa-alueilla) heti kun tiedot ko.
alueista saadaan. Merihiekkaharjut ovat geologisesti arvokkaita
muodostelmia ja niiden merkitys meriluonnolle on arvioitu
huomattavaksi. Mantereella harjualueet on jo todettu arvokkaiksi ja
niitä suojellaan harjujensuojeluohjelmalla. Vastaavaa suojelua ei ole
vielä ulotettu merihiekkaharjuihin, joihin kohdistuu kokoajan valtava
käyttöpaine. Merihiekkaa käytetään huomattavia määriä erilaisissa
maantäyttötöissä ja samalla tuhotaan kyseiset merenalaiset
harjualueet peruuttamattomasti.
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Etelä-Kymenlaakson kunnilla on voimakas paine kaavoittaa asutusta
rannoille. Liiallinen rantarakentaminen lisää rannalla olevien
viheralueiden pirstoutumista ja vähentää yleisiä
virkistyskäyttömahdollisuuksia. Koska maakuntakaava ohjaa kuntien
kaavoitus- ja rakennustoimintaa, tulisi siinä antaa yleisohjeistus
rantarakentamiselle ja siten turvata yhtenäisen rakentamattoman
rantaviivan säästyminen ja yhtäläiset rannankäyttöoikeudet kaikille
Kymenlaakson asukkaille.
Merkittävä osa seutukaavan MU-aluevarauksia on poistettu
maakuntakaavaluonnoksesta. Luonnonsuojelupiirin mielestä tämä
suuntaus heikentää metsien suojelutasoa Kymenlaaksossa. Tällä
hetkellä Etelä-Suomen metsistä vain noin 1 % on suojeltu. Yhtenäisten
metsäalueiden säästäminen on yksi maakuntakaavan keskeisimpiä
tarpeita luonnonsuojelullisesta näkökulmasta. Kymenlaakson
vaihemaakuntakaavassa asiaa on huomioitu rakentamalla ekologisia
viherkäytäviä, jotka parantavat elinmahdollisuuksia. Yhtenäiset, suuret
metsäalueet ovat kuitenkin viherkäytävien rinnalla tärkeitä
metsäluonnon säilyttämisen takia. Luonnonsuojelupiiri haluaa esittää
huolensa yhtenäisten metsäalueiden vähittäisestä pirstoutumisesta ja
esittää, että maakuntakaavassa metsäalueiden yhtenäisyys
huomioitaisiin. Viheralueiden pirstomista tulisi välttää ja kiinnittää
huomiota suurempiin yhtenäisiin kokonaisuuksiin, jotka toimisivat
osaltaan myös ns. ekokäytävinä.
Luo-merkintä tulisi lisätä Taasianjoen ja Rapakivenjärven laskuojien
alueille.
Valkmusan kahden osan välinen kaistale tulisi osoittaa MY-alueena.
Jaalan Lautaniemen ja Kuisaaren alue tulisi osoittaa MY-alueena.
Kollinsuon-Laurinsuon alue tulisi ennallistaa kosteikoksi.
Kymijoen ranta-alueet Kuusankoskelta Pyhäjärvelle tulisi varata
maisema-alueena.
Haminan itäpuolen mannerrannalle tulisi osittaa yleiseen
virkistyskäyttöön tarkoitettua aluetta.
Taajamia koskevan maakuntakaavan alueelle muutos: tuulivoiman
rakentamiseen soveltuvat alueet tulisi lisätä.
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Vastine:

Kiviainesten ottoalueiden varaukset perustuvat pohjavesialueiden ja
kiviaineshuollon yhteensovittamista koskeneen projektin tuloksiin ja
suosituksiin. Siten maakuntakaavaan on saatu selvityspohja joka
osoittaa alueita, joilla haitattomuus pohjavesialueiden kannalta on
selvitetty. POSKi-projektin yhteydessä on myös jossakin määrin
arvioitu muita maa-aineslain mukaiseen lupaharkintaan vaikuttavia
asioita kuten maisemaa ja luonnonarvoja. Maakuntakaavassa on
edelleen tarkennettu valintaa ottamalla huomioon valtakunnalliset ja
maakunnalliset maisema-alueet, kylämäinen asutus ja rantavyöhyke,
joille ei ole osoitettu maa-ainesalueita.
On otettava huomioon, että sekä maakuntakaavassa varattujen että
varaamatta olevien maa-ainesalueiden käyttöönotto ratkeaa maaaineslupamenettelyssä. Siten maakuntakaavan rooli on osoittaa
maakunnan aluerakenteen ja ympäristön kannalta edullisimpia
alueita. Maa-aineslaki tukee maakuntakaavan valintaa siten, että jos
näille alueille myönnetään maa-aineslupa, lupa-aikaa voidaan
pidentää sillä perusteella, että alue on maakuntakaavassa osoitettu
ainestenottoon. Siten maakuntakaavan ohjaava vaikutus ei ole siinä,
että maakuntakaavassa varaamattomat alueet jäisivät maa-ainesten
oton ulkopuolelle, vaan siinä, että toiminnanharjoittajalle saattaa olla
edullisempaa sijoittua maakuntakaavan osoittamalle alueelle kuin
muille alueille. Maakuntakaavan ylimitoitus on perusteltu, koska
toiminnanharjoittajille tulee taata vaihtoehtoisia alueita. Ylimitoituksen
riski on siinä, että uusia alueita avataan ennen kuin vanhat on käytetty
loppuun ja maisemoitu. Kuitenkin esim. eteläisessä Kymenlaaksossa
lähes kaikki hankkeet liittyvät olemassa oleviin ainesalueisiin. Myös
toiminnanharjoittajan kannalta olemassa olevien alueiden
jatkohyödyntämien on useimmiten mielekästä ja taloudellista.
Maakuntakaavassa osoitettavien turvetuotantoalueiden luonnontila ja
vesistövaikutukset on arvioitu maakuntakaavalta edellytettävällä
tarkkuudella.
Tehty tuulivoimaselvitys osoitti tuulivoimatuotantoon soveltuvat alueet
sekä lisäselvityksiä vaativat mahdolliset alueet. Lisäselvityksiä vaativat
alueet ovat vahvistelun taajamakaavan alueella. Ko kaava ei aseta
rajoituksia Haminan Summaan kaavaillulle tuulivoiman tuotannolle.
Samoin on laita Kotkan Mussalossa, jossa lisäselvittelyn aiheena on
satamatoimintojen kehittämisen aluetarpeet. Suomen
ympäristökeskuksen saatua koko maata käsittävän
tuulisuusselvityksen valmiiksi, tulee myös maakunnan mannerosaan
tehdä tuulivoiman tuotantoon soveltuvien alueiden kartoitus.
Viheryhteystarvemerkinnällä osoitetaan ekologiseen verkostoon ja
virkistysalueverkostoon kuuluvat viheryhteystarpeet yleispiirteisellä
tavalla. Suunnittelumääräyksessä todetaan, että
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava viheryhteyden
säilyminen ja edistettävä niiden toteutumista tavalla, joka huomioi
alueen maisema-arvot, arvokkaiden luontokohteiden säilymisen ja
lajiston liikkumismahdollisuudet. Tekniset ratkaisut tavoitteiden
saavuttamiseksi tulee arvioida yksityiskohtaisemman suunnittelun
yhteydessä.
Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (10.6.1994/468)
koskee hankkeiden vaikutusten arviointia. Laki sovelletaan hankkeisiin
ja niiden muutoksiin, joista Suomea velvoittavan kansainvälisen
sopimuksen täytäntöönpaneminen edellyttää arviointia taikka joista
saattaa aiheutua merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia Suomen
luonnon ja muun ympäristön erityispiirteiden vuoksi.
YVA -lakia ei sovelleta maakuntakaavan matkailualueen
aluevarauksen arvioinnissa. Maakuntakaavan
alueidenkäyttöratkaisujen ratkaisuissa ja arvioinnissa noudatetaan
maankäyttö- ja rakennuslakia (1999/132). Lausunnossa esitetyillä
matkailualue -merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja seudullisesti
merkittäviä matkailupalveluiden alueita. Alueelle tulevaisuudessa
kohdistuvien hankkeiden vaikutusten arviointi tapahtuu
yksityiskohtaisemman suunnittelun yhteydessä. Alueellinen
ympäristökeskus tekee päätöksen hankekohtaisen YVA -
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arviointimenettelyn soveltamisesta.
Maakuntakaavaehdotuksessa osoitetaan ympäristölupaa saaneita
turvetuotantoalueita sekä sellaisia turvetuotantoalueita, joiden
soveltuvuutta turvetuotantoon on selvitetty luonnonarvojen osalta MRL
:n edellyttämällä tarkkuudella. Maakuntakaavluonnoksen
turvetuotantoalueista tehdään selvitys, jossa arvioidaan suoluonnon
tilan muuttuneisuutta sekä alkuperäisen suoluonnon kohteiden
esiintymistä. Tavoitteena on, että maakuntakaavaehdotuksessa
osoitetaan vain sellaisia turvetuotantoalueita, joiden soveltuvuutta
turvetuotantoon on selvitetty luonnonarvojen osalta MRL :n
edellyttämällä tarkkuudella.
Maakuntakaavassa esitetään koko maakuntakaava-aluetta koskeva
suunnittelumääräys, joka ohjaa suunnittelua rantarakentamisen osalta.
MU -alueilla ei ole maankäyttö- ja rakennuslain 30 §:n mukaisia
suojelumääräyksiä. MU- alueiden osoittaminen ei vaikuta metsien
suojelun tasoon. Maakuntakaavaluonnoksessa osoitetaan maa- ja
metsätalousvaltaisia alueita joilla on ulkoilun ohjaamistarvetta (MU –
merkintä) ensisijaisesti luonto- ja maisema-arvoiltaan merkittäville
vetovoimavyöhykkeille sekä ylimaakunnallisten reittien
vaikutusalueelle. Saaristossa ja järvialueella MU -varaukset palvelevat
monin paikoin veneretkeilyä. Merkintää ei käytetä alueilla, joissa
ulkoilun paineet ovat alhaisia.
Laajat yhtenäiset metsäalueet on huomioitu kaavaratkaisujen
suunnittelussa (Ekologisesti arvokkaat alueet ja luonnonsuojelu
Kymenlaakson maakuntakaavan alueella - perusselvitys), mutta niitä
ei osoiteta omana varauksena maakuntakaavassa. Alueilla, joissa
laajojen metsäalueiden pirstoutuminen on maankäyttöpaineiden
vuoksi mahdollista tai joissa yhtenäisten metsäalueiden yhtenäisyyden
säilyminen on erityisen tärkeää, on osoitettu
viheryhteystarvemerkinnällä ja MY -merkinnällä.
Taasianjoki on osoitettu luo -alueeksi.
Rapakivenjärven laskuojien luontoarvot tarkastettiin maastokäynillä
yhteistyössä Kymenlaakson luonnonsuojelupiirin kanssa. Uhanalainen
jurtokaisla yms ei muodosta merkittäviä kasvupaikkakeskittymiä
Rapakivijoen alueella.
Tarve osoittaa Valkmusan kahden osan välinen kaistale sekä Jaalan
Lautaniemen ja Kuisaaren alue MY -alueeksi tutkitaan. Jaalan
Lautaniemen ja Kuisaaren osalta on huomioitava, että Heisanharjun,
Vuohijärven ja Repovesi -alueen väliin on jo osoitettu viheryhteystarve.
Kollinsuon-Laurinsuon alueen ennallistamiskysymys on käsitelty
kaavan perusselvityksessä (Ekologisesti arvokkaat alueet ja
luonnonsuojelu Kymenlaakson maakuntakaavan alueella –
perusselvitys). Kaavaratkaisu ei estä eikä edistä alueen
ennallistamista tulevaisuudessa. Kaavaratkaisua tehtaessä on arvioitu,
että kohteelle ei kohdistu maankäyttöpaineita. Kyseinen alue on
kartoitettu Kymijoen tulvavaara-alueeksi (Kymenlaakson merkittävät
tulva-alueet, Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen arvio
Kymenlaakson merkittävistä tulva-alueista 1 / 2008), joten alue ei
sovellu esim. rakentamiseen. Suunnittelumääräyksessä todetaan, että
maankäytön suunnittelussa ja rakentamisessa on tulvariski otettava
erityisesti huomioon Kymijoen tulvaherkillä alueilla.
Kymijoen ranta-alueet Kuusankoskelta Pyhäjärvelle on osoitettu
arvokkaiksi maisema-alueiksi.
Haminan itäpuolen mannerrannalle on osoitettu vain kaksi yleiseen
virkistyskäyttöön tarkoitettua aluetta (Manstuoli ja Hurppu). Syynä on,
että Virolahden mannerrannat ovat lähes täysin mökitetty. Virolahden
mannerrantojen sulkeutuneisuusaste on noin 65%, mikä on
korkeimpia lukuja koko Suomessa. Lisäksi vapaiden ranta-alueiden
koko on pieni ja niiden saavutettavuus heikko. Alueella ei ole löydetty
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rakentamattomia ja yleiseen virkistyskäyttöön soveltuvia alueita.
Esitys:

Maakuntakaavluonnoksen turvetuotantoalueista tehdään selvitys, jossa arvioidaan suoluonnon
tilan muuttuneisuutta sekä alkuperäisen suoluonnon kohteiden esiintymistä. Tavoitteena on, että
maakuntakaavaehdotuksessa osoitetaan vain sellaisia turvetuotantoalueita, joiden soveltuvuutta
turvetuotantoon on selvitetty luonnonarvojen osalta.
Rapakiviojan MY -aluevaraus poistetaan.
Valkmusan kahden osan välinen kaistale osoitetaan viheryhteysmerkinnällä.

Lausunto Kymenlaakson Sähkö
Sisältö:

Ei huomautettavaa.

Vastine:

—

Esitys:

—

Lausunto Maataloustuottajain Kymenlaakson liitto
Sisältö:

As. nro 58

As. nro 59

MTK esittää, että maa- ja metsätalousala ei ole huomioitu
tasavertaisena muihin tuotantoaloihin verrattuna. Tämä tulee esiin
mm. erittäin laajoina aluevarauksina virkistykseen, retkeilyn ym.
vastaavien aluevarausten osalta. Em. alueet sijaitsevat pääosin
yksityismailla ja heikentävät maatalousammatin tasapuolista
harjoittamista ja kehittämistä.
Lisäksi esitetään, että:
- Kuusankoskelta Kotkaan tulee osoittaa kanavavaraus.
- Viheryhteystarvemerkintä on tarpeeton (Perustelu: METSO toimikunnan selvitys)
- Selostuksen virkistysalueita koskevassa yleiskuvauksessa tule poista
lause:
”Maakuntakaavassa on esitetty sen sijan alueita, joissa uusia rantaalueita tulee varata yleiseen käyttöön tai säilyttää mahdollisuuksien
mukaan rakentamattomana ja luonnontilassa”.
- Maakuntakaava ei saa laatia siten, että se rajoitta rakennusoikeutta
haja-asutusalueilla tai estää uusien haja-asutusalueiden syntymistä.
- MU -merkintä tulee käyttää vain erittäin harkitusti. Jokamiehen
oikeudet antavat riittävän mahdollisuuden liikkumiseen ja ulkoiluun
maastossa.
- Vedenhankinnan kannalta arvokkailla pintavesialueilla virkistyskäyttö
on toissijainen (koskee "erityistä suojelua vaativa vesistö").
- Rakentamisrajoitukseen liittyvä ja oikeusvaikutuksia kuvaava teksti
tulee muuttaa. (selostus s.61 / koskee haittojen määrittely ja
korvauskysymyksiä rakennusluvan hakijoille)
- Kaavamerkintä ei saa aiheuttaa minkäänlaisia rajoitteita merkinnän
ulkopuolisille alueille.
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Vastine:

Valtioneuvoston päätöksen valtakunnallisista
alueidenkäyttötavoitteista 1.6.2001 mukaan
liikennejärjestelmäsuunnittelussa tulee erityisesti huomiota kiinnittää
liikenteen ja kuljetustarpeen vähentämiseen sekä
liikenneturvallisuuden ja ympäristöystävällisten liikennemuotojen
käyttöedellytysten parantamiseen. Tarvittaviin liikenneyhteyksiin
varaudutaan kehittämällä ensisijaisesti olemassa olevia
pääliikenneyhteyksiä ja –verkostoja. Eritystavoitteena on
alueidenkäytön suunnittelussa turvata vesiliikenteen
yhteysmahdollisuudet Saimaan vesistöstä Suomenlahteen. Tämän
lisäksi ympäristöminiteriö toteaa 28.5.2008 päätöksessä:
”Kaavoituksellisin keinoin on huolehdittava siitä, että vesiliikenteen
yhteysmahdollisuudet Kymijoki–Mäntyharju kanavaparin osalta eivät
esty.”
Euroopan komission vuonna 2001 julkaisemassa liikennepolitiikan
valkoisessa kirjassa kuljetusmuotojen välinen työnjako ja erityisesti
sen korjaaminen on nostettu liikenteen kestävän kehityksen
avaintekijäksi. Valkoinen kirja esittää työjakoa korjaaviksi tekijöiksi
rautateiden elvyttämisen sekä sisävesiliikenteen ja yhdistettyjen
kuljetusten tehostamisen. Lyhyen matkan merenkulku ja
sisävesiliikenne ovat liikennemuotoja, joiden avulla
maantieinfrastruktuurin ruuhkista ja rautatieinfrastruktuurin puutteista
johtuvia ongelmia voidaan lieventää. Yhteisön sisäinen merenkulku ja
sisävesiliikenne ovat liikennemuotojen kaksi avaintekijää maantie- ja
rautatieverkkojen kasvavan ruuhkautumisen ja ilmakehän saastumisen
torjunnassa. Lyhyen matkan merenkulkua edistetään luomalla
Euroopan laajuisiin liikenneverkkoihin ”merten moottoriteitä”.
Sisävesiliikenne on meriliikenteen luonnollinen jatke. Kymenlaakso on
Suomen vientiteollisuuden ja maamme kansainvälisten yhteyksien
solmukohta, jonka toimivuudesta huolehtiminen on elinehto
kilpailukyvylle kasvavan EU:n ja Venäjän välisen liikenteen
hoitamisessa. Liikennesektorin kehittämisedellytykset voivat muuttua
merkittävästi pitkällä aikavälillä esimerkiksi energian hinnan ja
saatavuuden takia ja myös tässä valossa eri liikennemuotojen
merkitys voi painottua jatkossa eri tavalla kuin tällä hetkellä.
Maakunnan vahvojen toimialojen toimintaedellytysten turvaaminen on
maakunnan elinehto, joten myös pitkän aikavälin alueidenkäytön
suunnittelussa on varauduttava mahdollisiin muutoksiin
liikenneverkossa.
Liikenne- ja viestintäministeriö on lausunnossaan 12.10.2007 (liite)
esittänyt: ”Liikenne- ja viestintäministeriö on antanut
ympäristöministeriölle lausunnon Kymenlaakson maakuntakaavasta
(taajamat ja niiden ympäristöt) ja puolsi kaavassa olevia vesiliikenteen
yhteystarvemerkintöjä.
Ministeriö antaa lausuntonsa Kymenlaakson maakuntakaavoituksen
seuraavasta vaiheesta ympäristöministeriölle. Liikenne- ja
viestintäministeriön näkemyksen mukaan tulevassa
maakuntakaavassa olisi loogista jatkaa samoilla vesiliikenteen
tarvemerkinnöillä, jotka olivat jo mukana Kymenlaakson taajamien ja
niiden ympäristöjen maakuntakaavassa.”
Maakuntakaavan pääasiallinen yhdyskuntarakenteen ohjaustapa on
kuntakaavoitukseen vaikuttaminen. Asumis- ja elinkeinotoimintojen
alueet tulevat kuntakaavoituksen piiriin normaalisti silloin, kun niiden
toteutukseen liittyy kunnan toteutettavaksi tarkoitettuja teitä ja katuja,
kunnallistekniikkaa ja muita yleisiä alueita kuten puistoja ja toreja.
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaava laaditaan "tarpeen
mukaan". Kunta voi tarvita kaavaa myös esim. ranta-alueilla, missä se
voi yksinkertaistaa rakentamishankkeisiin liittyvää lupamenettelyä.
Silloin, kun on kyse normaalein haja-asutusperiaattein maaseudulle
sijoittuvasta asumisesta tai paikallisesta yritystoiminnasta,
maakuntakaavalla ei ole edes tarkoitus ohjata sen sijoittumista.
Maakuntakaavaluonnoksen ratkaisuilla turvataan maa- ja
metsätalouden toimintaedellytyksiä. Kymenlaakson
maakuntakaavaratkaisujen vaikutukset maaseudun elinvoimaisuuteen
on selvitetty erillisenä tilaustutkimuksena (ProAgria 2008 -2009).
Arvioinnissa todetaan, että kaavaluonnosratkaisujen sosiaaliset ja
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taloudelliset vaikutukset maaseudun elinvoimaisuuteen ovat pääosin
neutraaleja tai myönteisiä.
Maakuntakaavassa muuksi kuin suojelualueeksi (S, SL, SR, SM)
osoitettu metsäalue kuuluu metsälain perusteella sen soveltamisalan
piiriin. Siten myös lausunnossa esitetyt MY, MU-, V-, ja
viheryhteystarvealueet ovat metsien käytön ja hoidon suhteen
samassa asemassa kuin ne alueet, joilla ei ole maakuntakaavan
varauksia. Näillä alueilla maakuntakaavasta ei ole johdettavissa
maakuntakaavasta johtuvaa rajoitteita metsätalouteen. Kaavaratkaisu
edistää laajojen ja yhtenäisten metsäalueiden säilymistä MRL 28 §:n
:n edellyttämällä tavalla. Alueidenkäyttöä ohjataan mm. MY aluevarausten ja viheryhteystarvemerkinnän avulla siten, ettei näitä
aluekokonaisuuksia tarpeettomasti pirstota. Tältä osin vaikutukset
metsätalouden edellytyksiin ovat myönteisiä. Maankäyttö- ja
rakennuslain 128 §:n mukaan maakuntakaava ei laukaise
maisematyöluvan hakumenettelyä. MY- ja MY -alueilla sekä
viheryhteystarve-alueilla ei ole maankäyttö- ja rakennuslain 30 §:n
mukaisia suojelumääräyksiä eikä 33 §:n mukaista
rakentamisrajoitusta.
Kaavaratkaisuilla ei myöskään heikennetä maatalouden
toimintaedellytyksiä. Esimerkiksi maakuntakaavan kulttuuriympäristön
ja maiseman vaalimisen kannalta tärkeillä alueilla ei ole
maakuntakaavasta johtuvaa MRL 33.1 §:n mukaista
rakentamisrajoitusta. Mikäli alueelle ei laadita yleis- tai asemakaava,
rakennushankkeiden toteutus tapahtuu maankäyttö- ja rakennuslain
säännösten ja kunnan rakennusjärjestyksen mukaisesti. Merkintä ei
ohja alueen maa- ja metsätalouden käyttötavat tai muodot. Kaava
tukee myös muun kun maa- ja metsätalouden yritystoiminnan syntyä
esim. luontomatkailun osalta.
Suurin osa maakuntakaavaluonnoksen alueesta on osoitettu ns.
valkoiseksi alueeksi. Valtaosa maakuntakaavan valkoisista alueista on
maa- ja metsätalouden ja niihin liittyvien maaseutuelinkeinojen
käytössä. Alueilla on maa- ja metsätalouden harjoittaminen ja myös
uuden yritystoiminnan käynnistäminen mahdollista. Toiminta
säädellään lainsäädännön kautta. Valkoisella alueella ei ole
maakuntakaavasta johtuvia maa- ja metsätaloustoimintaan liittyviä
rajoitteita.
Luonnonarvojen vaalimista koskeva MRL 28 §:n sisältövaatimus ja
myös valtioneuvoston hyväksymät valtakunnalliset
alueidenkäyttötavoitteet edellyttävät, että maakuntakaavoituksessa
kiinnitetään riittävästi huomiota mahdollisimman laajojen ja
yhtenäisten luonnonalueiden säilymiseen ja vältetään näiden alueiden
tarpeetonta pirstoutumista. Samalla on mahdollisuuksien mukaan
edistettävä suojelualueiden välisten ekologisten yhteyksien säilymistä
esimerkiksi maakuntakaavassa osoitettavan viherväyläverkoston
avulla. Tarvetta riittävän laajojen luonnonalueiden sekä niiden välisten
ekologisten yhteyksien turvaamiseen ja osoittamiseen
maakuntakaavassa esiintyy korostetusti tiheimmin asutussa Etelä- ja
Länsi-Suomessa sekä muilla sellaisilla alueilla, joilla ihmisen
synnyttämät alueidenkäyttöpaineet ovat suuret.
Maakuntakaavaluonnoksen ratkaisulla otetaan huomioon em.
ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta merkittävät ja yhtenäiset
luonnonalueet valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti.
Kaavaratkaisu edistää laajojen ja yhtenäisten metsä- ja
luonnonalueiden säilymistä. Alueidenkäyttöä ohjataan Maluevarausten ja viheryhteystarvemerkinnällä siten, ettei näitä
aluekokonaisuuksia tarpeettomasti pirstota.
Selostuksen virkistysalueita koskevassa yleiskuvauksessa todetaan,
että: ” Maakuntakaavassa on esitetty sen sijan alueita, joissa uusia
ranta-alueita tulee varata yleiseen käyttöön tai säilyttää
mahdollisuuksien mukaan rakentamattomana ja luonnontilassa. Näitä
alueita ovat mm. suojelualueet ja virkistysalueet". Ilmaisu on
kaavatavoitteiden mukaan ja perustuu ja MRL:n sisältövaatimuksiin
(Luonnonarvojen vaalimista koskeva MRL 28 §:n sisältövaatimus sekä
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virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyysvaatimus). Virkistysalue- ja
ulkoilureittivarauksia tulee jatkuvasti pitää ajan tasalla ja täydentää
niitä nykyisten ja näköpiirissä olevien virkistystarpeiden mukaisiksi.
Maakuntakaavaluonnoksessa osoitetaan maa- ja metsätalousvaltaisia
alueita joilla on ulkoilun ohjaamistarvetta (MU – merkintä) ensisijaisesti
luonto- ja maisema-arvoiltaan merkittäville vetovoimavyöhykkeille sekä
ylimaakunnallisten reittien vaikutusalueelle. Saaristossa ja järvialueella
MU -varaukset palvelevat monin paikoin veneretkeilyä.
Ulkoilupaineet edellyttävät ulkoilun ohjaaminen ja yhteensovittaminen
muun alueiden käytön kanssa. Maakuntakaavan MU -merkintöjen
ohjausvaikutus kohdistuu erityisesti alueille suuntautuvan ulkoilun
ohjaamista koskevaan yksityiskohtaisempaan suunnitteluun. MU alueilla voidaan vähentää ulkoilusta muulle alueiden käytölle
aiheutuvia haittoja. MU -alueilla on tarpeen ohjata
jokamiehenoikeuteen perustuvaa ulkoilukäyttöä yhteistyössä
maanomistajan kanssa ja suunnata se pois sellaisilta alueilta, joilla se
voi aiheuttaa haittaa. Kaavaluonnoksen suunnittelumääräyksessä
korostetaan selkeästi, että merkintä ei saa rajoittaa maa- ja
metsätalouden- sekä muiden maaseutuelinkeinojen
toimintaedellytyksiä.
Kuten selostuksessa todetaan, vedenhankinnan kannalta arvokas
pintavesialue -merkinnällä osoitetaan myös valtioneuvoston päätöksen
mukaiset ”erityistä suojelua vaativat vesistöt" (Valkealan väliväylä).
Em. mainitussa vesistössä tulee sovittaa yhteen luonnonarvojen
vaaliminen ja virkistyskäyttö.
Natura 2000 -alueita koskeva merkintä voi aiheuttaa rajoitteita
merkinnän ulkopuolisille alueille. LSL 65 §:ssa todetaan: Jos hanke tai
suunnitelma joko yksistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden
hankkeiden ja suunnitelmien kanssa todennäköisesti merkittävästi
heikentää valtioneuvoston Natura 2000 -verkostoon ehdottaman tai
verkostoon sisällytetyn alueen niitä luonnonarvoja, joiden
suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää Natura
2000 -verkostoon, hankkeen toteuttajan tai suunnitelman laatijan on
asianmukaisella tavalla arvioitava nämä vaikutukset. Sama koskee
sellaista hanketta tai suunnitelmaa alueen ulkopuolella, jolla
todennäköisesti on alueelle ulottuvia merkittäviä haitallisia vaikutuksia.
LSL 65 §:n mukaiset vaatimukset on huomioitu kaavamääräyksissä.
Esitys:

Ei muutoksia

Lausunto Metsänhoitoyhdistys Kaakko ry
Sisältö:

As. nro 60

MY -aluevaraukset (Reitkallin ja Saaramaan välisellä alueella) tulee
poistaa pois lukien ne kohteet, joilla "todellisia" ympäristöarvoja. Myös
viheryhteystarvemerkintä tulee poistaa. Itämeri - Saimaa
viheryhteyden osoittamiselle ei ole järkeviä perusteita.
VR - ja MU kaavamerkintöjen osalta merkinnöistä yksitysimaille tulee
sopia metsäomistajien kanssa.
Kulttuuriympäristön ja maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue
merkintä ei saa rajoittaa metsätalouden harjoittaamista. Puun kaatoon
tms. ei tulee edellyttää lupamenettelyä.
Maakautakaava ei saa rajoittaa kestävän maatalouden harjoittamista
ja vaikeuttaa metsäteollisuuden puuhuoltoa.
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Vastine:

V- MY- ja MU-aluevaraukset sekä eivät rajoittaa metsien
talouskäyttöä. Maakuntakaavassa muuksi kuin suojelualueeksi (S, SL,
SR, SM) osoitettu metsäalue kuuluu metsälain perusteella sen
soveltamisalan piiriin. Siten myös lausunnossa esitetyt alueet ovat
metsien käytön ja hoidon suhteen samassa asemassa kuin ne alueet,
joilla ei ole maakuntakaavan varauksia. Näillä alueilla
maakuntakaavasta ei ole johdettavissa maakuntakaavasta johtuvaa
rajoitteita metsätalouteen. Maankäyttö- ja rakennuslain § 128 mukaan
maakuntakaava ei laukaise maisematyöluvan hakumenettelyä. Alueilla
ei ole maankäyttö- ja rakennuslain 30 §:n mukaisia suojelumääräyksiä
eikä 33 §:n mukaista rakentamisrajoitusta.
Luonnonarvojen vaalimista koskeva MRL 28 §:n sisältövaatimus ja
myös valtioneuvoston hyväksymät valtakunnalliset
alueidenkäyttötavoitteet edellyttävät, että maakuntakaavoituksessa
kiinnitetään riittävästi huomiota mahdollisimman laajojen ja
yhtenäisten luonnonalueiden säilymiseen ja vältetään näiden alueiden
tarpeetonta pirstoutumista. Samalla on mahdollisuuksien mukaan
edistettävä suojelualueiden välisten ekologisten yhteyksien säilymistä
esimerkiksi maakuntakaavassa osoitettavan viherväyläverkoston
avulla. Tarvetta riittävän laajojen luonnonalueiden sekä niiden välisten
ekologisten yhteyksien turvaamiseen ja osoittamiseen
maakuntakaavassa esiintyy korostetusti tiheimmin asutussa Etelä- ja
Länsi-Suomessa sekä muilla sellaisilla alueilla, joilla ihmisen
synnyttämät alueidenkäyttöpaineet ovat suuret.
Maakuntakaavaluonnoksen ratkaisulla otetaan huomioon em.
ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta merkittävät ja yhtenäiset
luonnonalueet MRL:n ja valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden
mukaisesti. Kaavaratkaisu edistää laajojen ja yhtenäisten metsä- ja
luonnonalueiden säilymistä. Alueidenkäyttöä ohjataan mm. MY aluevarausten ja viheryhteystarvemerkinnällä siten, ettei näitä
aluekokonaisuuksia tarpeettomasti pirstota.
Kulttuuriympäristön ja maiseman vaalimisen kannalta merkittävällä
alueella ei rajoiteta maa- ja metsätaouden toimintaedellytyksiä.
Metsälaki ohjaa metsien käsittelyä. Maakuntakaava ei edellytä
maisematyölupamenetelyä (MRL 128 §).
Osallistuminen ja vuorovaikutus tapahtuvat MRL: edellyttämällä
tavalla. Osallistumisen menettelyt ja tavat on esitetty maakuntakaavan
osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.

Esitys:

Ei muutoksia.

Lausunto Metsänhoitoyhdistys Kymijoki ry
Sisältö:

As. nro 61

Olemassa olevien suojelualueiden suojelualueiden lisämiseen ei ole
tarvetta.
VR -merkintä tulee käyttää ainoastaan yhteiskunnan omistamilla
mailla.
Anjalankosken Hevosmäen- Lylysmäen alueella VR aluemerkintä
tulee muuttaa merkinnäksi MU.
MY -merkinnän käyttö osana ekologista verkostoa on tarpeeton.
Viheryhteys toteutuu luontaisesti maa- ja metsätalous ja hajaasutusalueilla.
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Vastine:

Uusia suojelualueita (S) on osoitettu Kajasuon alueella sekä
Kymijoella (Kymijoen Heinä- ja Koivusaari). Muut kaavaluonnoksessa
esitettetyt S -kohteet on osoitettu jo seutukaavassa.
Suojelualueiksi (S) esitetään maakunnallisesti arvokkaita alueita tai
kohteita. Merkinnällä turvataan valtakunnallisten
alueidenkäyttötavoitteiden edellyttämällä tavalla merkittävien
luontoarvojen säilyminen silloin, kun ei ole kyse selvästi tietyn
erityislainsäädännön mukaisesta suojelutarpeesta (esim.
luonnonsuojelulaki) tai jos on kyse kokonaisuudesta joka voidaan
toteuttaa useamman lainsäädännön perusteella tai voidaan toteuttaa
MRL:lla ja sen mukaisilla määräyksillä. Valtakunnallisiin
luonnonsuojeluohjelmiin sisältyvien suojelualueiden osoittamisen
lisäksi maakuntakaavoituksen tehtävänä on myös maakunnallisesti ja
seudullisesti merkittävien luonnonarvojen vaaliminen ja siten myös
tätä tarkoitusta palvelevien alueiden osoittaminen.
Kaavaa laadittaessa on kiinnitettävä erityisesti huomiota virkistykseen
soveltuvien alueiden riittävyyteen (MRL 28 §). Kuntien mahdollisuudet
riittävien virkistysalueiden toteuttamiseen ovat rajoitetut. Tästä syystä
varsinkin tiheimmin asutuilla alueilla virkistyspaineita kohdistuu myös
sellaisille yksityisten ja yhtiöiden omistamille metsätalousalueille, joita
ei ole tarkoitus lunastaa virkistysalueiksi. Tällaisella alueella
virkistykseen liittyvien näkökohtien huomioon ottaminen perustuu
ensisijassa maanomistajan kanssa tehtyihin sopimuksiin.
Lylysmäen alue on toiminut pitkään virkistysalueena ja sen
toteutuksesta on sovittu paikallisella tasolla. Anjalankosken Lylysmäen
virkistyskäyttö perustuu maanomistajien ja kaupungin välissä tehtyihin
sopimuksiin.
Virkistysaluemerkintä ei rajoittaa merkittävästi metsien talouskäyttöä.
Maakuntakaavassa muuksi kuin suojelualueeksi (S, SL, SR, SM)
osoitettu metsäalue kuuluu metsälain perusteella sen soveltamisalan
piiriin. Siten myös lausunnossa esitety virkistysalue on metsien käytön
ja hoidon suhteen samassa asemassa kuin ne alueet, joilla ei ole
maakuntakaavan varauksia. Näillä alueilla maakuntakaavasta ei ole
johdettavissa maakuntakaavasta johtuvaa rajoitteita metsätalouteen.
Maankäyttö- ja rakennuslain § 128 mukaan maakuntakaava ei
laukaise maisematyöluvan hakumenettelyä. Alueilla ei ole maankäyttöja rakennuslain 30 §:n mukaisia suojelumääräyksiä eikä 33 §:n
mukaista rakentamisrajoitusta.
Luonnonarvojen vaalimista koskeva MRL 28 §:n sisältövaatimus ja
myös valtioneuvoston hyväksymät valtakunnalliset
alueidenkäyttötavoitteet edellyttävät, että maakuntakaavoituksessa
kiinnitetään riittävästi huomiota mahdollisimman laajojen ja
yhtenäisten luonnonalueiden säilymiseen ja vältetään näiden alueiden
tarpeetonta pirstoutumista. Samalla on mahdollisuuksien mukaan
edistettävä suojelualueiden välisten ekologisten yhteyksien säilymistä
esimerkiksi maakuntakaavassa osoitettavan viherväyläverkoston
avulla. Tarvetta riittävän laajojen luonnonalueiden sekä niiden välisten
ekologisten yhteyksien turvaamiseen ja osoittamiseen
maakuntakaavassa esiintyy korostetusti tiheimmin asutussa Etelä- ja
Länsi-Suomessa sekä muilla sellaisilla alueilla, joilla ihmisen
synnyttämät alueidenkäyttöpaineet ovat suuret.
Maakuntakaavaluonnoksen ratkaisulla otetaan huomioon em.
ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta merkittävät ja yhtenäiset
luonnonalueet MRL:n ja valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden
mukaisesti. Kaavaratkaisu edistää laajojen ja yhtenäisten metsä- ja
luonnonalueiden säilymistä. Alueidenkäyttöä ohjataan mm. MY aluevarausten ja viheryhteystarvemerkinnällä siten, ettei näitä
aluekokonaisuuksia tarpeettomasti pirstota.
Osallistuminen ja vuorovaikutus tapahtuvat MRL: edellyttämällä
tavalla. Osallistumisen menettelyt ja tavat on esitetty maakuntakaavan
osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.
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Esitys:

Ei muutoksia.

Lausunto Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Kymi ry
Sisältö:

As. nro 62

Maakuntakaavalla ei tule lisätä jo olemassa olevia suojelualueita.
MY-merkinän tarpeellisuus ja laajuus harkittava uudelleen.
Kaavaselostuksen mainintaa merkinnän vaikutuksista maa- ja
metsätalouden harjoittamiseen tulee tarkentaa.
VR-merkintää tulee käyttää vain yhteiskunnan omistamilla mailla.
Mikäli merkintää käytetään yksityisillä mailla, siitä tulee sopia
maanomistajan kanssa.
MU-merkintä: olemassa olevat ulkoilureitit ovat riittävät. Jokamiehen
oikeuteen perustuva ulkoilu ei tarvitse kaavamerkintää.

Postiosoite: PL 35, 48601 KOTKA - Katuosoite: Karhulantie 36 B, 48600 KOTKA, FINLAND Puh. 05 230 8900 - Tel. +358 5 230 8900 - Faksi 05 230 8910
Internet: http://www.kymenlaakso.fi, virasto@kymenlaakso.fi, Pankkiyhteys: Nordea 159830-100420 - Y- 0206714-5

KYMENLAAKSON LIITTO

93 / 111

Regional Council of Kymenlaakso

Vastine:

Uusia suojelualueita (S) on osoitettu Kajasuon alueella sekä
Kymijoella (Kymijoen Heinä- ja Koivusaari). Muut kaavaluonnoksessa
esitettetyt S -kohteet on osoitettu jo seutukaavassa.
Suojelualueiksi (S) esitetään maakunnallisesti arvokkaita alueita tai
kohteita.
Merkinnällä turvataan valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden
edellyttämällä
tavalla merkittävien luontoarvojen säilyminen silloin, kun ei ole kyse
selvästi tietyn
erityislainsäädännön mukaisesta suojelutarpeesta (esim.
luonnonsuojelulaki) tai jos
on kyse kokonaisuudesta joka voidaan toteuttaa useamman
lainsäädännön
perusteella tai voidaan toteuttaa MRL:lla ja sen mukaisilla
määräyksillä.
Valtakunnallisiin luonnonsuojeluohjelmiin sisältyvien suojelualueiden
osoittamisen
lisäksi maakuntakaavoituksen tehtävänä on myös maakunnallisesti ja
seudullisesti
merkittävien luonnonarvojen vaaliminen ja siten myös tätä tarkoitusta
palvelevien
alueiden osoittaminen.
MY -aluevaraus ei rajoittaa metsien talouskäyttöä. Maakuntakaavassa
muuksi kuin suojelualueeksi (S, SL, SR, SM) osoitettu metsäalue
kuuluu metsälain perusteella sen soveltamisalan piiriin. Siten myös
lausunnossa esitety MY -alue on metsien käytön ja hoidon suhteen
samassa asemassa kuin ne alueet, joilla ei ole maakuntakaavan
varauksia. Näillä alueilla maakuntakaavasta ei ole johdettavissa
maakuntakaavasta johtuvaa rajoitteita metsätalouteen. Maankäyttö- ja
rakennuslain § 128 mukaan maakuntakaava ei laukaise
maisematyöluvan hakumenettelyä. Alueilla ei ole maankäyttö- ja
rakennuslain 30 §:n mukaisia suojelumääräyksiä eikä 33 §:n mukaista
rakentamisrajoitusta.
Luonnonarvojen vaalimista koskeva MRL 28 §:n sisältövaatimus ja
myös valtioneuvoston hyväksymät valtakunnalliset
alueidenkäyttötavoitteet edellyttävät, että maakuntakaavoituksessa
kiinnitetään riittävästi huomiota mahdollisimman laajojen ja
yhtenäisten luonnonalueiden säilymiseen ja vältetään näiden alueiden
tarpeetonta pirstoutumista. Samalla on mahdollisuuksien mukaan
edistettävä suojelualueiden välisten ekologisten yhteyksien säilymistä
esimerkiksi maakuntakaavassa osoitettavan viherväyläverkoston
avulla. Tarvetta riittävän laajojen luonnonalueiden sekä niiden välisten
ekologisten yhteyksien turvaamiseen ja osoittamiseen
maakuntakaavassa esiintyy korostetusti tiheimmin asutussa Etelä- ja
Länsi-Suomessa sekä muilla sellaisilla alueilla, joilla ihmisen
synnyttämät alueidenkäyttöpaineet ovat suuret.
Maakuntakaavaluonnoksen ratkaisulla otetaan huomioon em.
ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta merkittävät ja yhtenäiset
luonnonalueet MRL:n ja valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden
mukaisesti. Kaavaratkaisu edistää laajojen ja yhtenäisten metsä- ja
luonnonalueiden säilymistä. Alueidenkäyttöä ohjataan mm. MY aluevarausten ja viheryhteystarvemerkinnällä siten, ettei näitä
aluekokonaisuuksia tarpeettomasti pirstota.
Osallistuminen ja vuorovaikutus tapahtuvat MRL: edellyttämällä
tavalla. Osallistumisen menettelyt ja tavat on esitetty maakuntakaavan
osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.
Maakuntakaavaluonnoksessa osoitetaan maa- ja metsätalousvaltaisia
alueita joilla on ulkoilun ohjaamistarvetta (MU – merkintä) ensisijaisesti
luonto- ja maisema-arvoiltaan merkittäville vetovoimavyöhykkeille sekä
ylimaakunnallisten reittien vaikutusalueelle. Saaristossa ja järvialueella
MU -varaukset palvelevat monin paikoin veneretkeilyä. Ratkaisulla
luodaan valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti
alueidenkäytölliset edellytykset ylikunnallisesti merkittävien
virkistyskäytön reitistöjen ja verkostojen sekä seudullisten

Postiosoite: PL 35, 48601 KOTKA - Katuosoite: Karhulantie 36 B, 48600 KOTKA, FINLAND Puh. 05 230 8900 - Tel. +358 5 230 8900 - Faksi 05 230 8910
Internet: http://www.kymenlaakso.fi, virasto@kymenlaakso.fi, Pankkiyhteys: Nordea 159830-100420 - Y- 0206714-5

KYMENLAAKSON LIITTO

94 / 111

Regional Council of Kymenlaakso

virkistysalueiden muodostamiselle erityisesti Etelä-Suomessa ja
suurilla kaupunkiseuduilla.
Ulkoilupaineet edellyttävät ulkoilun ohjaaminen ja yhteensovittaminen
muun alueiden käytön kanssa. Maakuntakaavan MU -merkintöjen
ohjausvaikutus kohdistuu erityisesti alueille suuntautuvan ulkoilun
ohjaamista koskevaan yksityiskohtaisempaan suunnitteluun. MU alueilla voidaan vähentää ulkoilusta muulle alueiden käytölle
aiheutuvia haittoja. MU -alueilla on tarpeen ohjata
jokamiehenoikeuteen perustuvaa ulkoilukäyttöä yhteistyössä
maanomistajan kanssa ja suunnata se pois sellaisilta alueilta, joilla se
voi aiheuttaa haittaa.
Kaavaluonnoksen suunnittelumääräyksessä korostetaan selkeästi,
että merkintä ei saa rajoittaa maa- ja metsätalouden- sekä muiden
maaseutuelinkeinojen toimintaedellytyksiä.

Esitys:

Ei muutoksia.

Lausunto Metsänomistajien liitto Etelä-Suomi

As. nro 63
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Sisältö:

Optimistisen kasvavan väestöennusteen perusteella luonnoksessa on
runsaasti virkistys-, matkailu-, retkeily- ym. alueita, mikä rajoittaa
metsien talouskäyttöä. Samaan aikaan alueen metsäteollisuus on
huolissaan puun riittävästä saamisesta. Esitämme, että
maakuntakaavassa otetaan esitettyä paremmin huomioon nykyisten
elinkeinojen toiminta- ja kehittämisedellytykset ja maakuntakaavan
mitoitus perustuu todelliseen tarpeeseen.
Luonnoksen suunnittelumääräys koskein rantarakentamista on liian
jyrkkä ja se tulisi muuttaa lievemmäksi.
Kulttuuriympäristön ja maiseman vaalimisen kannalta tärkeän alueen
kaavamääräykseen tulisi liittää ohjeena yksityiskohtaisemmalle
kaavoitukselle, että alueen metsätalouden toimenpiteisiin ei tarvita
maisematyölupaa.
Muinaismuistokohteiden kaavamääräyksestä tulisi poistaa lause, jonka
mukaan toimenpiteitä suunniteltaessa on pyydettävä lausunto
museoviranomaisilta, koska lausunnon pyytäminen voi viivyästyttää
metsätaloudellisia toimenpiteitä ja aiheuttaa siten metsätaloudelle
lisäkustannuksia ja töiden siirtymistä epätedulliseen aikaan.
Koska luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeän alueen
kaavamääräys on laaja, tulee kohteittain määritttää, mikä on
huomioon otettava arvo ja sitä vaarantamaton toiminta tulee sallia.
Maanomistajalle koituvat menetykset ja käytön rajoitukset tulee
korvata.
Uusia suojelualueita (S) ei saa lisätä olematta yhteyksissä
maanomistajaan. Määräaikaisia METSO-kohteita ei tule merkitä
maakuntakaavaan.
Maa- ja metsätalousvaltaisen alueen, jolla on ympäristöarvoja (MY)
kaavamääräys poistaisi rakentamisoikeuden uusille alueille. Lisäksi
lause ,,maa- ja metsätalouden toimenpiteet yksistään tai tarkasteltuna
muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa,, on varsin
epämääräinen, samoin viittaus NATURA 2000:een. kaavamerkintää
on käytetty varsin paljon ja esimerkiksi merkinnän käyttö osana
ekologista verkostoa on tarpeeton. Esitämme, että kaavamääräyksen
tulee sallia haja-asutus myös uusille alueille, suunnittelumääräyksen
2. kappale (mm. viittaus Naturaan) poistetaan jaettä (MY)
kaavamerkintöjen tarpeellisuus ja laajuus harkitaan uudelleen etenkin
Haminan pohjoispuolelta koilliseen kulkevan vyöhykkeen osalta.
Esitämme, että ennen VR-merkiinnän sijoittamista asiasta tulee sopia
maanomistajan kanssa.
MU-varaus. Jokamiehenoikeuteen perustuva ulkoilu ei tarvitse
kaavamerkintää. Mikäli ulkoilua halutaan ohjata alueille ja reiteille,
tulee siitä sopia alueen maanomistajien kanssa.
Arvokas harjualue tai muu geologinen muodostuma.
Suunnittelumääräyksen vaatimus kauniista maisemakuvasta on hyvin
subjektiivinen ja riippuu katsojasta. Esitämme, että
suunnittelumääräykseen lisätään lause ,, Alueen metsätaloudellisiin
toimiin ei tarvita maisematyölupaa.,,
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Vastine:

Valtaosalla Kymenlaakson ranta-alueista on jo voimassa oleva
rantayleiskaava tai ranta-asemakaava, joiden ohjausvaikutus ohittaa
maakuntakaavan. Niissä on osoitettu rakentamisen alueet ja vapaat
alueet. Maakuntakaavan mukaan näitä kaavoja päivitettäessä tulee
pitäytyä jo sovitussa rakennetun rannan määrässä, rakentamattoman
rannan käyttöönoton sijasta voidaan tarkastella rakennusoikeuden
määrää tai rakentamista ranta-alueen ulkopuolella. Uusia rantakaavoja
laadittaessa rakentamisen määrän tulee olla ympäristön vastaavien
kaavojen mukaista.
Kiinteät muinaismuistot Suomessa on rauhoitettu muinaismuistolailla.
Lain mukaan muinaisjäännöksen kaivaminen, peittäminen,
muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu siihen
kajoaminen on kielletty ilman lain nojalla annettua lupaa. Laki koskee
jo löydettyjä ja vielä löytämättömiä kiinteitä muinaismuistoja.
Muinaismuistolaki määrää yleisen maankäyttöhankkeen tai
kaavoituksen suunnittelijan selvittämään suunnitelman vaikutukset
kiinteään muinaisjäännökseen.
Väestönmuutosennuste ei ole keskeinen kriteeri virkistys- retkeily- ja
matkailualueiden mitoituksessa. Em. alueet palvelevat paitsi alueen
asukkaita myös mm. vapa-ajan asukkaita ja matkailijoita.
Virkistysalueet luovat monin paikoin tärkeän pohjan luontomatkailun
kehittämiselle ja lisäävät alueiden houkuttelevuutta ja kilpailukykyä.
Verrattuna seutukaavaan, virkistysalueiden mitoituksessa ei ole
tapahtunut merkittäviä muutoksia. Maakuntakaavan
virkistysalueverkosto perustuu pitkälti seutukaavan ratkaisuihin.
Selostuksessa on yksi väestönkasvuun ja virkistysaluevarauksia
koskeva ja yleinen maininta (”Maakuntakaavan mahdollistaman
väestökasvua vastaavasti on tarve osoittaa monipuolisia ja riittävästi
virkistysalueita mantereelta ja merialueelta”). Valtakunnallisten
alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti virkistysalue- ja
ulkoilureittivarauksia tulee jatkuvasti pitää ajan tasalla ja täydentää
niitä nykyisten ja näköpiirissä olevien virkistystarpeiden mukaisiksi.
Uusia virkistysalueita on osoitettu tai laajennettu ensisijaisesti
matkailualueiden vaikutusalueille (esim. Iitti / Mankalan koskiseutu,
Pyhtää / Verssonkangas, Virolahti / Hurppu).
V- ja MU -alueet eivät rajoittaa merkittävästi metsien talouskäyttöä.
Maakuntakaavassa muuksi kuin suojelualueeksi (S, SL, SR, SM)
osoitettu metsäalue kuuluu metsälain perusteella sen soveltamisalan
piiriin. Siten myös lausunnossa esitetyt virkistys ja retkeilyalueet ovat
metsien käytön ja hoidon suhteen samassa asemassa kuin ne alueet,
joilla ei ole maakuntakaavan varauksia. Näillä alueilla
maakuntakaavasta ei ole johdettavissa maakuntakaavasta johtuvaa
rajoitteita metsätalouteen. Maankäyttö- ja rakennuslain § 128 mukaan
maakuntakaava ei laukaise maisematyöluvan hakumenettelyä. Alueilla
ei ole maankäyttö- ja rakennuslain 30 §:n mukaisia suojelumääräyksiä
eikä 33 §:n mukaista rakentamisrajoitusta.
Matkailualueiden osoittaminen edistää elinkeinojen toiminta- ja
kehittämisedellytyksiä Kymenlaaksossa. Matkailualueiden
osoittamisessa on huomioitu myös kuntien tarpeita varata omia alueita
matkailun tarpeisiin. Kaavaluonnoksessa on osoitettu kolme
matkailualueita (Verlan historiallinen teollisuusympäristö, Hurppun
loma-alue ja Verssonkangas). Em. kolmen alueiden merkitys
metsäteollisuuden raakapuun saannin osalta on mitätön.
Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät alueet ja niiden
huomioon otettava arvo on kuvattu kaavaselostuksessa kohteittain
(aluekuvaustaulukko). Valtaosa kohteista on valtakunnallisen
perinnebiotooppi-inventoinnin kohteita. Taasianjoen jokiuoman
tarkempi kuvaus on esitetty luonnon monimuotoisuuteen liittyvässä
perusselvityksessä. Em. mainitun kohteen kuvaus voi olla tarpeen
täsmentää selostuksessa. Luo -alueilla ei ole maankäyttö- ja
rakennuslain 30 §:n mukaisia suojelumääräyksiä.
Määräaikaisia METSO-kohteita ei ole merkitty maakuntakaavaan.
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MY -alueilla ei ole maankäyttö- ja rakennuslain 33 §:n mukaista
rakentamisrajoitusta.
Maakuntakaavassa on turvattava Natura 2000 -kohteiden
luonnonarvoja. Myös Natura 2000 -alueen ulkopuolella tulee
maankäyttöä ohjata niin, ettei synny suojelualueelle ulottuvia
merkittäviä haitallisia vaikutuksia. Selostuksen ohjaus perustuu
Euroopan yhteisön erityissäännöksiin (LSL 65§).
Luonnonarvojen vaalimista koskeva MRL 28 §:n sisältövaatimus ja
myös valtioneuvoston hyväksymät valtakunnalliset
alueidenkäyttötavoitteet edellyttävät, että maakuntakaavoituksessa
kiinnitetään riittävästi huomiota mahdollisimman laajojen ja
yhtenäisten luonnonalueiden säilymiseen ja vältetään näiden alueiden
tarpeetonta pirstoutumista. Samalla on mahdollisuuksien mukaan
edistettävä suojelualueiden välisten ekologisten yhteyksien säilymistä
esimerkiksi maakuntakaavassa osoitettavan viherväyläverkoston
avulla. Tarvetta riittävän laajojen luonnonalueiden sekä niiden välisten
ekologisten yhteyksien turvaamiseen ja osoittamiseen
maakuntakaavassa esiintyy korostetusti tiheimmin asutussa Etelä- ja
Länsi-Suomessa sekä muilla sellaisilla alueilla, joilla ihmisen
synnyttämät alueidenkäyttöpaineet ovat suuret.
Maakuntakaavaluonnoksen ratkaisulla otetaan huomioon em.
ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta merkittävät ja yhtenäiset
luonnonalueet MRL:n ja valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden
mukaisesti. Kaavaratkaisu edistää laajojen ja yhtenäisten metsä- ja
luonnonalueiden säilymistä. Alueidenkäyttöä ohjataan mm. MY aluevarausten ja viheryhteystarvemerkinnällä siten, ettei näitä
aluekokonaisuuksia tarpeettomasti pirstota.
Ulkoilupaineet edellyttävät ulkoilun ohjaaminen ja yhteensovittaminen
muun alueiden käytön kanssa. Maakuntakaavan MU -merkintöjen
ohjausvaikutus kohdistuu erityisesti alueille suuntautuvan ulkoilun
ohjaamista koskevaan yksityiskohtaisempaan suunnitteluun. MU alueilla voidaan vähentää ulkoilusta muulle alueiden käytölle
aiheutuvia haittoja. MU -alueilla on tarpeen ohjata
jokamiehenoikeuteen perustuvaa ulkoilukäyttöä yhteistyössä
maanomistajan kanssa ja suunnata se pois sellaisilta alueilta, joilla se
voi aiheuttaa haittaa.
MU- alueita ei ole tarkoitettu ulkoilu- ja retkeilytoimintaan siinä
laajuudessa, että ne olisi tarpeen osoittaa virkistysalueiksi. MU merkintä ei laajenna alueilla liikkumista ja niiden muuta käyttöä
koskevia oikeuksia siitä, mikä on sallittua jokamiehenoikeuden
perusteella. Yleiseen virkistykseen varten osoitetaan kaavassa
virkistysalueita.
Maisematyöluvasta ja sen edellytyksistä määrätään maankäyttö- ja
rakennuslain 128 ja 140 §:issä. Lupa tarvitaan aina asemakaavaalueella ja yleiskaava-alueella siloin, jos yleiskaavassa niin määrätään.
Maakuntakaavan perusteella maisematyölupaa ei voida koskaan
edellyttää.
Osallistuminen ja vuorovaikutus tapahtuvat MRL: edellyttämällä
tavalla. Osallistumisen menettelyt ja tavat on esitetty maakuntakaavan
osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.

Esitys:

Ei muutoksia.

Lausunto Pohjois-Kymen Kasvu ry

As. nro 64
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Sisältö:

Vaikka kaavan keskeinen tavoiten todetaan olevan
yhdyskuntarakenteen eheyttäminen on toivottavaa, ettei hajaasutusalueen kaavoittamisella kokonaan estetä kaavaan merkittyjen
kylien ulkopuolelle suuntautuvaa uudisrakentamista.
Maakuntakaavaluonnokseen merkittyjen kylä-kaavamerkintöjen
ulkopuolelle on jäänyt lukuisia elinvoimaisia ja vastaavat
liikenneyhteydet omaavia kyliä. On tärkeää, ettei tälläisten
kylien kehittämistä estetä kaavoituksella.
Puolustusvoimien toiminnan laajentumiseen varaudutaan
kaavaluonnoksessa. Toivottavaa on, että Puolustusvoimien tulevien
vuosien laajennustarpeisiin pohjautuvat aluevaraukset eivät aiheuta
kohtuuttomia käyttörajoituksia maanomistajille.
On tärkeää säilyttää valta- ja maakunnallisesti laadittujen inventointien
mukaisia kulttuuriympäristöjä ja maiseman vaalimisen kannalta
tärkeitä alueita. Maanomistajan kannalta on kuitenkin tärkeää avata
merkintöjä nykyistä paremmin.
Maanomistajien elinkeinon kannalta on suotavaa tehdä aluevaraukset
mielummin liian tiukasti kuin laveasti. Aluevarauksia tehdessä on
oltava tarkkana, ettei rajoiteta alueen elinkeinoja.
Natura-alueisiin rajoittuvat alueet tulisin määritellä, koska näihin
alueisiin kuitenkin uloittuu natura-alueiden ohjaavuus.
MY ja Luo- merkintöjä tulisi avata, jolloin voisi tarkemmin ottaa kantaa
ko. merkintöihin.
On myönteistä, että retkeilu- ja ulkoilualue sekä maa- ja
metsätalousvaltaisilla alueilla sovelletaan metsälakia. Näin
maanomistajat pääsevät harjoittamaan elinkeinoaan ja olemassa
olevia lain suomia tukimahdollisuuksia. Lisäksi ylimaakunnalliset
ulkoilu- ja retkeilyreitit kaavassa koettiin positiiviseksi.
Tarkennusta toivotaan Mu merkintään. Nyt varauksen aiheuttamat
rajoitukset maa- ja metsätalouskäyttöön jäävät kaavan lukijan
mielikuvituksen varaan.
On tärkeää, että maakuntakaavaluonnoksessa on nostettu esille hajaasutusalueen taloisvesi- ja jätevesiasia.
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Vastine:

Mitä kyläalueen merkitseminen tai merkitsemättä jättäminen
käytännössä tarkoittaa?
Merkitys kunnalle: kuntakaavoituksen ohjaaminen
Maakuntakaavan pääasiallinen yhdyskuntarakenteen ohjaustapa on
kuntakaavoitukseen vaikuttaminen. Asumis- ja elinkeinotoimintojen
alueet tulevat kuntakaavoituksen piiriin normaalisti silloin, kun niiden
toteutukseen liittyy kunnan toteutettavaksi tarkoitettuja teitä ja katuja,
kunnallistekniikkaa ja muita yleisiä alueita kuten puistoja ja toreja.
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaava laaditaan "tarpeen
mukaan". Kunta voi tarvita kaavaa myös esim. ranta-alueilla, missä se
voi yksinkertaistaa rakentamishankkeisiin liittyvää lupamenettelyä.
Kyläalueet ovat osa haja-asutusaluetta. Maakuntakaava siis esittää,
että ne eivät ole taajamatoimintojen alueita näihin liittyvine kunnan
velvoitteineen (yleisten alueiden toteuttaminen). Maaseudun
kylärakenne vaikuttaa muihin maakuntakaavassa esitettäviin
alueidenkäyttömuotoihin mm. siten, että yhdystieverkoston tulisi
palvella kyliä ja että kylien olemassaolo ja kehittämismahdollisuudet
tulisi ottaa huomioon erilaisia häiriötoimintoja kuten suuria väyliä ja
teknisen huollon linjauksia tai ympäristövaikutuksiltaan merkittäviä
tuotanto-, ainestenotto- ym. alueita sijoitettaessa. Toisaalta
maakuntakaavan kyläverkoston tarkoitus on tuoda esille, että
seudullisesti merkittävän, kunnan tai muiden viranomaisten
toimenpitein edistettävän uuden rakentamisen tulisi tukea olemassa
olevaa kylärakennetta. Maakuntakaavan mahdollisuus vaikuttaa
tähän on kuitenkin rajallinen silloin, kun esim. matkailu- tai muille
hankkeille ei löydy toteuttamiskelpoista tilaa kylärakenteen
yhteydestä. Silloin, kun on kyse normaalein haja-asutusperiaattein
maaseudulle sijoittuvasta asumisesta tai paikallisesta
yritystoiminnasta, maakuntakaavalla ei ole edes tarkoitus ohjata sen
sijoittumista.
Maakuntakaavassa tulee varautua vähintään seudullista merkitystä
omaaviin alueidenkäyttömuotoihin, jotta ne voitaisiin ottaa huomioon
eri alueidenkäyttötarpeiden yhteen sovittamisessa. Kyläverkosto
kokonaisuutena on tällainen maakunnan yhdyskuntarakenteen osa.
Maakuntakaavassa pyritään siihen, että esim. kunnat ja
tieviranomaiset voisivat sitoutua tämän rakenteen ylläpitoon ja
toteuttamiseen. Kunta- ja palvelurakenteen muutostilanteessa
kyläverkoston "oikea" määrittely on poikkeuksellisen vaikeaa.
Maakuntakaavassa on tietoisesti pyritty välttämään kyläalueiden
osoittamista kaupunkiseutujen läheiseltä maaseudulta. Näillä alueilla
kohtaavat monet taajama- ja maaseutulähtöiset tarpeet, jotka kunnat
joutuvat omassa kaavoituksessaan ratkaisemaan. Maakuntakaava ei
estä alueiden nykykäyttöä kylä- ja maaseutumaisina alueina, mutta
sijaintitekijöistä johtuen niitä ei ole syytä maakuntakaavassa käsitellä
osana maaseudun kyläverkostoa.
Maakuntakaavan kylämerkinnöillä ei luonnollisesti voi olla merkitystä
esim. kaikkia kansalaisia koskevan palvelutuotannon ulottamiseen tai
siihen, että ympäristövaikutuksiltaan merkittävien hankkeiden ja niitä
koskevien suunnittelu- ja lupamenettelyiden yhteydessä pysyvä asutus
ja muut paikalliset intressit tulee aina ottaa huomioon.
Merkitys yksittäiselle toimijalle
Kylämerkintä ei vaikuta yksittäisen toimijan oikeuteen sijoittua ja
rakentaa maaseudulle. Vaikutuksiltaan merkittävä rakentaminen on
aina maankäyttö- ja rakennuslain tai muun lainsäädännön mukaisesti
säädeltyä. Ylikunnallisia vaikutuksia omaava rakentaminen kuuluu
maakuntakaavan piiriin.
Asukas- ja yrityslähtöinen kylien kehittäminen on merkittävä
maaseudun elinvoiman takaaja. Tästä näkökulmasta mahdollisimman
kattava kyläverkosto on perusteltu. Alue- ja yhdyskuntarakenteen
näkökulmasta on kuitenkin ongelmallista ulottaa kyläverkostoa sen
kaikkein pieneimpiin yksiköihin saakka. Kun kylien
palvelukeskusmerkitys on hiipunut, on enemmän paineita siihen, että
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niiden osoittamisesta ja varaamisesta maakuntakaavassa tulisi luopua
kokonaan. Tällaiseen kylien "tasapuoliseen kohteluun"
maakuntakaavassa ei ole kuitenkaan menty. Seutukaavaan nähden
kyliä on lisätty nimenomaan siihen perustuen, että kylien
palvelutasotavoite ei rajoita niiden huomioon ottamista
yhdyskuntarakenteen yksiköinä. Silti maakuntakaava kuvaa jossakin
määrin myös perinteistä keskuskylärakennetta. Tämä johtuu kuitenkin
siitä, että kylien sijaintitekijät ovat pysyviä ja vaikuttavat kylien
keskusmerkitykseen edelleen.
Merkitys viranomaistoiminnalle
Maakuntakaavan viranomaisvaikutus koskee sellaisia toimia esim.
lupien tai tukien myöntämisessä, joilla on konkreettinen yhtymäkohta
maakuntakaavan osoittamiin alueidenkäytön periaatteisiin ja
aluevarauksiin. Kuitenkin, jos lupa- ja tukiehtojen edellytykset on
tyhjentävästi tai lähes tyhjentävästi lainsäädännössä määrätty,
maakuntakaavan viranomaisvaikutus on olematon tai pieni. Edelleen
päätöksenteossa sijainnin painoarvo voi olla pieni tai toissijainen
verrattuna esim. hankkeen taloudelliseen merkitykseen tai
innovatiivisuuteen, jolloin maakutakaavan edistämisvelvollisuus jää
vähäiseksi. Kehittämishankkeiden olennainen ominaisuus on myös
yksityisten toimijoiden aktiivisuus, joka johtaa vaihtelevalla tavalla
sijaintietujen hyödyntämiseen tai niiden menettämiseen. On otettava
myös huomioon, että silloinkin, kun hanke koskee alueidenkäyttöä, se
ei välttämättä ole maakuntakaavassa osoitettavaa vähintään
seudullista alueidenkäyttöä, vaan paikallinen kysymys. Viranomaisten
edistämisvelvollisuus edellyttää siis sitä, että viranomainen voi
tosiasiallisesti ratkaisuissaan painottaa sijaintitekijöitä
maakuntakaavassa osoitettujen periaatteiden suuntaisesti ja siten
edistää maakuntakaavan toteutumista.
Maaseudun asumis- ja yrityshankkeet ovat yleensä alue- ja
yhdyskuntarakenteellisilta vaikutuksiltaan paikallisia, jos asiaa
tarkastellaan hankekohtaisesti. Kylätoiminta on jo oman
määritelmänsä mukaisesti paikallista. Kokonaisuus, jota hankkeilla
tavoitellaan, on koko maakunnan kattava, joten siinä mielessä kylät
todellakin "ansaitsevat huomiota". Kylätoiminnan ja Leader-ryhmien
valtakunnallinen ohjelma 2008-2013 "Vastuuta ottava paikallisyhteisö"
esittää maakunnan liitoille rahoitusvastuuta maakuntaohjelman
maaseutupoliittisesta ulottuvuudesta sekä maakunnallisten
kyläasiamiesten toiminnasta. Toisaalta yhteensä 75 toimenpidettä
käsittävä ohjelma ei pidä tai tunnista maakuntakaavaa kylätoiminnan
kannalta relevanttina maankäytön suunnittelun tasona.
Maakuntakaavan tehtävä yleispiirteisenä maankäytön suunnitelmana
ei ole tuottaa näkyvyyttä kylille, vaan ratkaista vähintään seudullisia
alueidenkäyttökysymyksiä. Maakuntakaava ei voi tuottaa
viranomaisvelvoitteita paikallisten, suurelta osin toiminnallisten,
hankkeiden edistämiseen. Siinä mielessä maakuntakaavan
kylämerkintä (tai puuttuva kylämekintä) ei rajaa tai toisaalta myöskään
edistä kylähankkeita.
Puolustusvoimien alueet
Puolustusvoimien alueiksi varataan alueita, joitka ovat
puolustusvoimien hallinnassa. Lisäksi varataan osa-aluemerkinnällä
alueita, joilla on ajoittain maanomistajan kanssa tehtäviin sopimuksiin
perustuvaa puolustusvoimien harjoittelutoimintaa. Pahkajärven
ampuma-alueen lähialueilla varataan myös ajoittain liikkumiselta
rajoitettavia alueita. Ampumatoiminnan aiheuttamaan meluun tulee
vareutua osittamalla melualue, joka perustuu riittäviin meluselvityksiin.
Melualueen varaaminen perustuu siihen, että melunormit ovat
tiukentuneet. Maakuntakaavassa ei ole määräyksiä, jotka koskevat
rakennuslupamenettelyä melualueella.
Esitys:

Ei muutoksia.

Lausunto SAK Kymen aluepalvelukeskus

As. nro 65
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Sisältö:

Aluetoimikunta ottaa lausunnossaan kantaa seuraaviin kaavan osaalueisiin: Matkailu, luonnonvarat ja energiahuolto.
Matkailu
Matkailun osalta aluetoimikunta toteaa, että maakunnallisina vetureina
ovat eittämättä, Kouvola, Kotka ja Hamina. Merkittäviä
matkailukohteita keskittyy lisäksi maakuntiin joitten ehdoton
vetovoimatekijä on Kymenlaakson monipuolinen luonto ja sen suomat
matkailu ja virkistysmahdollisuudet sekä tätä kautta kehittyvä
matkailun elinkeino.
Maakunnan kansalaisten kannalta on tärkeää, että virkistyskäytön
mahdollisuuksia kaavan avulla parannetaan ja saavutettavuutta
edistetään. Lisäksi uusien matkailupalveluiden määrää pitää kaavan
avulla mahdollistaa.
Aluetoimikunta yhtyy luonnoksessa todettuun ajatukseen, että kaavan
keskeinen tavoite on yhdyskuntarakenteen eheyttäminen.
Kaavaratkaisun mukaan rakentaminen tapahtuu pääasiassa tiivistämis
- ja täydennysrakentamisena joka tukee nykyisten liikenneverkkojen
hyödyntämisen lisäksi myös kestävän kehityksen vauhdittamista.
Paikallisesti merkittävien, sinällään vähäisten teollisuuden toimintojen
kehittämisratkaisut pitää kaavamerkinnöillä turvata.
Virkistys
Jokamiehen oikeudet tarjoavat rajallisen mahdollisuuden
virkistäytymiseen luonnon eri muodoissa. Tavoitteena kaavaa
laadittaessa pitää olla mahdollisuus varata riittävä määrä monipuolisia
virkistysalueita eri tarpeisiin ja eri käyttäjäryhmille.
Rakentamattomia yleiselle virkistäytymiselle varattuja alueita tulee
kaavamerkinnöillä turvata. Paine siihen, että vapaa-ajan asumista
lisätään nykyisillä suosituilla virkistysalueilla kasvaa kaupungistumisen
myötä.
Loma-asutuksen ohjaus toteutetaan kattavalla rantayleiskaavalla ja
maakuntakaavassa tulee huolehtia siitä, että uusia ranta-alueita tulee
varata yleiseen käyttöön ja säilyttää rakentamattomina ja
mahdollisuuksien mukaan luonnontilaisina
Ylimaakunnalliset ja maakunnalliset moottorikelkkareitit liitettynä
maakuntakaavaan mahdollistavat luonnon kestävän käytön myös
tämän luonnon virkistyskäytön osalta.

Luonnonvarat
Maakuntakaavalla pitää ohjata luonnonvarojen kestävää kehitystä ja
turvata myös luonnonvarojen saatavuus jälkipolville.
Maa-ainesten ottoalueiden kaavoittamista kylä- tai taajama-alueiden
välittömässä läheisyydessä tulee välttää. Lisäksi ottoalueita ei
myöskään saa kaavamerkinnöillä sallia ympäristöarvoiltaan
merkittävillä alueilla. kaavan tulee tarjota vaihtoehtoisia ottoalueita.
Turvetuotannon osalta tulee ottaa erityisesti huomioon suoluonnon
monimuotoisuuden säilyttäminen ja ympäristönäkökohtien jos kohta
myös taloudellisuuden asettamat vaatimukset.
Luonnonvarojen käytön osalta kaavassa tulee myös turvata maaseutuja haja-asutusalueiden työpaikkakehityksen turvaaminen.
Energia
Maakuntakaavan tulee aluetoimikunnan mielestä mahdollista parempi
energia omavaraisuus aluevarausten osalta. Kaikki energiahuollon
tulevat ratkaisut on otettava huomioon kaavaa tehdessä. Luonnon
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ekologisesti kestävä kehitys on kuljettava ohjenuorana
kaavamerkintöja laadittaessa.
Jätehuollon osalta kaavaluonnosteksti toteaa valtakunnallisena
tavoitteena olevan jätemäärän edelleen vähentäminen hyötykäytön
lisääminen sekä jätteiden käsittelyn teknisen tason nostaminen. Myös
maakuntakaavassa nämä valtakunnalliset tavoitteet tulee huomioida
mm. jätteiden käsittelypaikkojen keskittämisellä entistä harvempiin
yksiköihin. Jätteiden käsittelypaikkojen suunnittelussa tulee ottaa
kestävä kehitys huomioon esimerkiksi kuljetusmatkojen osalta
Vastine:

Lausunto tukee maakuntakaavaluonnoksen ratkaisuja.

Esitys:

—

Lausunto Suomen Metsästäjäliiton Kymen Piiri ry

As. nro 66

Sisältö:

Suomen Metsästäjäliiton Kymenpiiri ry pitää tärkeänä, että
Kymenlaakson maakuntakaavaan merkitään alueen ampumaradat.

Vastine:

Maakuntakaavaluonnoksessa ja jo vahvistetussa maakuntakaavassa
on varaukset ampumaurheiluradoille (osa sisältyy puolustusvoimien
alueisiin), joilla on vähintään seudullista merkitystä. Uutta
haulikkoampumarataa on suunniteltu Valkealan Yrtinkankaalle. Rata
tulisi merkitä kaavaan. Paikallisia ampumaratoja ei merkitä
maakuntakaavaan.

Esitys:

Lisätään Valkealan Yrtinkankaalle E-aluemerkintä, jos kaavaneuvottelu maanomistajan kanssa
etenee positiivisesti viikolla 43. Muilta osin ei muutoksia.

Lausunto Suomen Vesitieyhdistys ry
Sisältö:

Maakuntakaavaluonnoksessa on otettu huomioon vesiliikenteen
yhteystarve, mikä on erittäin hyvä asia koko seutukunnan kehittymisen
kannalta. Maakuntakaavan merkintä on yhteensopiva
valtionneuvoston vuonna 2000 tekemän päätöksen kanssa.

Vastine:

Lausunto tukee maakuntakaavaluonnoksen ratkaisuja.

Esitys:

—

Lausunto Tornator Oy
Sisältö:

As. nro 67

As. nro 68

MY-alueiden suunnittelumääräykseen on lisättävä, että
aluevarausmerkintä ei edellytä maisematyölupaa.
MU-alueiden suunnittelumääräykseen tulee lisätä, että polkujen,
ulkoilureittien ja niihin liittyvien tukialueiden toteuttamisesta vastaavat
kunnat. Samoin tulee suunnittelumääräykseen lisätä
kaavaselostuksen mainita: ,,Metsätalouden harjoittaminen alueella
perustuu metsälakiin. Merkintä ei edellytä maisematyölupaa.,,
VR-alueiden kaavamääräykseen tulee lisätä: ,,Maakuntakaavan
virkistysalueilla sovelletaan metsälakia. Maakuntakaavan VRaluevarausmerkintä ei edellytä maisematyölupaa.,,
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Vastine:

Maisematyöluvasta ja sen edellytyksistä määrätään
maankäyttö- ja rakennuslain 128 ja 140 §:issä. Lupa tarvitaan aina
asemakaava-alueella ja yleiskaava-alueella siloin, jos yleiskaavassa
niin määrätään. Maakuntakaavan perusteella maisematyölupaa ei
voida koskaan edellyttää.
Jos maakuntakaavan alueella tai sen osa-alueella on voimassa
oikeusvaikutteinen yleiskaava tai asemakaava, sen alueella
maakuntakaava ei ole voimassa ja maisematyöluvan tarve ja
edellytykset määräytyvät suoraan maankäyttö- ja rakennuslain
perusteella. Kaavamääräyksillä ei voida laajentaa, supistaa eikä
tulkita maankäyttö- ja rakennuslain säädöksiä, eikä siten poistaa
asemakaava-alueita koskevaa lain velvoitetta. Yleiskaavoituksen
suhteen kaavamääräys tarkoittaisi, että yleiskaavaan ei voitaisi ottaa
määräystä, joka edellyttää maisematyölupaa. Sunnittelumääräyksiä ei
kuitenkaan tule käyttää niin, että maankäyttö- ja rakennuslain
tarkoittama eri kaavatasojen välinen tehtäväjako hämärtyy. Sen
mukaisesti yleiskaavoituksessa kunnan tulee itse saada ratkaista, mitä
määräyksiä se maisematyöluvan suhteen ottaa tai ei ota yleiskaavaan
kaavan omista tavoitteista lähtien.
Metsälain 2§:ssä määritellään lain soveltamisala. Se
mukaisesti metsälakia sovelletaan metsän hoitamiseen ja
käyttämiseen metsätalousmaaksi luettavilla alueilla. Lakia ei
kuitenkaan sovelleta mm. luonnonsuojelulain nojalla muodostetuilla
suojelualueilla eikä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa
kaavassa suojelualueeksi osoitetulla alueella.
Maakuntakaavassa virkistysalueeksi tai miksi tahansa muuksi
kuin suojelualueeksi osoitettu metsäalue kuuluu metsälain perusteella
sen soveltamisalan piiriin. Kaavamääräykset eivät voi olla
erityislainsäädännön vastaisia eikä niillä voida muuttaa
erityislainsäädännön mukaisia, viranomaisia sitovasti koskevia
asioiden ratkaisuperusteita. Tässä tapauksessa ei tosin olisi kyse
lainsäädännön vastaisuudesta, mutta asian mainitseminen
kaavamääräyksessä antaisi väärän kuvan siitä, että
kaavamääräyksellä voitaisiin vaikuttaa siihen, sovelletaanko
metsälakia vai ei.
Kaavaselostuksessa viittaukset maisematyölupaan ja
metsälain soveltamiseen on tarkoitettu selventämään sitä, mitä
vaikutuksia maakuntakaavalla on tai ei ole. Selvyyden vuoksi
viittauksissa on syytä todeta, milloin kyseessä ovat lainsäädännön
asettamat reunaehdot eikä maakuntakaavan yhteydessä ratkaistava
asia.
Maakuntakaavassa tulee selvitttää, kenen toteuttavaksi kaava
ja sen edellyttämät toimenpiteet kuuluvat (MRL 28.4 §).
Maakuntakaavassa voidaan antaa määräyksiä, joita kaavan tarkoitus
ja ja sen sisällölle asetettavat vaatimukset huomioon ottaen tarvitaan
maakuntakaava-aluetta suunniteltaessa tai rakennettaessa (MRL 30.1
§). Suunnittelumääräyksillä ei voida velvoittaa kuntaa tai muuta
viranomaista maakuntakaavaa toteuttavan suunnittelun aloittamiseen.

Esitys:

Ei muutoksia.

Lausunto Turveteollisuusliitto ry

As. nro 69
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Sisältö:
Turveteollisuusliitto ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa
Kymenlaakson maaseutu ja luonto vaihemaakuntakaavaluonnoksesta ja toteaa seuraavaa:
Geologian tutkimuskeskus on arvioinut turvetuotantoon teknisesti
käyttökelpoiseksi suoalaksi maakunnassa noin 9344 hehtaaria.
Turvetuotannossa on tällä hetkellä noin 1600 ha, josta 10% on
ympäristö- ja kasvuturpeen tuotannossa. Kysyntäselvitysten mukaan
turvetuotantopinta-alaa tarvitaan lisää lähinnä korvaamaan
tuotannosta poistuvaa alaa (poistuma keskimäärin 70 ha/a) ja myös
lisääntyvään ympäristöturpeiden tuotantoon yhteensä vajaa 1000 ha
vuoteen 2020 mennessä.
VTT:n selvitys ”Energia- ja ympäristöturpeen kysyntä ja tarjonta
vuoteen 2020 mennessä” (liitteenä) toteaa Kymenlaakson osalta
energiaturpeen käyttötarpeen pysyvän jokseenkin ennallaan noin 600
TWh:ssa. Kymenlaakson energiaturpeen tarve on suurempi kuin
maakunnan oma tuotanto, joten maakunta on energiaturpeen
nettotuoja. Kasvu- ja ympäristöturpeiden tuotantopinta-alan on
ennustettu kasvavan nykyisestä noin 170 ha:sta 350 ha:iin vuoteen
2020 mennessä. Kymenlaakso on merkittävä ympäristöturpeiden
tuotantoalue mm. pääkaupunkiseudun kannalta. Turpeen tuotannon ja
käytön sekä maakunnan alaan liittyvän laitevalmistuksen välittömien ja
välillisten työllisyysvaikutusten voidaan arvioida olevan tällä hetkellä
noin 250 henkilötyövuotta.
Turpeen tuotantoedellytykset ilmastollisesti ja haihdunnan kannalta
ovat hyvät Kymenlaakson maakunnan alueella. Tarve uusien
turvetuotantoalueiden hankintaan, luvallistamiseen ja kuntoonpanoon
on maakunnassa ilmeinen. Taloudellisten ja ympäristöllisten
näkökohtien kannalta on suotavaa, että energiaraaka-aine voidaan
järjestää mahdollisimman läheltä maakunnan käyttökohteita, kiinteistöja aluelämpölaitoksia sekä teollisuuden voimalaitoksia. Logistisesti
erityisesti energiaturpeen tuotannon olisi perusteltua sijaita lähellä
suurimpia kuluttajia, maakunnan suurimpia voimalaitoksia. Samalla
tavoin ympäristöturpeiden käyttökohteet, maatilat, puutarhat ja
yhdyskuntajätteen käsittelylaitokset hyötyvät lähellä sijaitsevista
turpeen tuotantomahdollisuuksista. Suurilla kotieläintiloilla ja talleilla
käytetyimpiä kuivikemateriaaleja on turve. Paikallisesti ja alueellisesti
turvattu laadukkaan kuivikkeen saanti on merkittävä tuotannon
sijoittumiseen ja kustannuksiin vaikuttava tekijä. Selvitysten mukaan
ympäristöturpeiden käyttö sitoo lannan ja virtsan ravinteita
merkittävästi enemmän kuin mitä turvetuotannon aiheuttama
vesistökuormitus on.
Uusia turvetuotantoalueita koskevat varaukset tulee tehdä
maakuntakaavaan. Tämän rinnalla tulee kuitenkin kaavaselostuksessa
sallia turvetuotannon sijoittuminen myös ei-kaavoitetulle eli ns.
valkoiselle alueelle. Kaavaan tehtävien aluevarausten tulisi olla
vähintään kolminkertaisesti tuotantoon tarvittavaa alaa suuremmat,
koska tuotannon käynnistämiseen kussakin kohteessa liittyy monia
rajoitteita, kuten alueelliset kysynnän muutokset ja turvemaiden saanti
turvetuottajien haltuun sekä lupamenettelyt. Tuotantoalueiden
hankinta tai vuokraus on usein pitkä neuvotteluprosessi, joka ei
läheskään aina johda teknisesti ja muutoin käyttökelpoisen alueen
turvetuotantoon. Lisäksi ympäristölupamenettely voi johtaa alueen
karsiutumiseen aikaa ja varoja vaatineen selvitystyön jälkeenkin. Liian
vähäiset turvetuotannon suovaraukset kaavassa aiheuttavat
tarkoituksetonta maan arvon nousua ja se asettaa maanomistajat
eriarvoiseen asemaan.
Kymenlaakson maakunnan alueelta on saatavissa maakunnan käyttöä
vastaava määrä turvetta varsin pitkälläkin aikajänteellä. Siksi
tarvittavan raaka-aineen saantia on pyrittävä varmistamaan myös
kaavoituksen keinoin tätä maakunnan omaa luontaista luonnonvaraa
järkevästi hyödyntämällä, eikä jättämällä sitä muiden maakuntien
tuotannon varaan.
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Selkeitä aluevarauksia turvetuotantoon lisättävä
Maakuntakaavamerkinnöissä esiintyy useita merkintöjä, joiden
merkitys mahdollisen turvetuotannon kannalta jää epäselväksi.
Esimerkiksi maakuntakaavaluonnoksessa karttaan vaakaviivoituksella
merkityt ”Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta
tärkeät alueet” ja vihreällä merkityt ”Maa- ja metsätalousvaltaiset
alueet (MY)” voivat merkitä turvetuotannon kannalta epämääräistä
tilannetta. Turvetuotteiden kysynnän kasvun ja turvetuotannon
lisäämistarpeen huomioon ottaen maakuntakaavan turvetuotannon
mahdollistava vaikutus tulisi kaikin tavoin varmistaa.
On huomattava, että vanhoja turvetuotantoalueita siirtyy maakunnassa
uusien maankäyttömuotojen piiriin lähivuosina arviolta noin 70
hehtaaria vuodessa. Toisaalta ympäristöturpeen tuotantoon soveltuvia
turvemaita on mahdollista löytää pienialaisina edelleen suhteellisen
läheltä paikallisia käyttökohteita. Näiltä osin
maakuntakaavaluonnoksen ohjaavuus ja mahdollistavuus jäävät
helposti vajavaisiksi.
Kaavaluonnoksen mukaan turvetuotannon ulkopuolelle on esitetty
jätettäväksi joitakin suoalueita. Tausta-aineistosta ei kuitenkaan
mielestämme käy ilmi riittäviä perusteita näiden alueiden rajaamiselle
maakuntakaavassa turvetuotannon ulkopuolelle. Esimerkiksi Kajasuo
on osittain ojitettua ja sen läheisyydessä on turvetuotantoa. Samoin
Vehkaojansuon jättäminen kokonaan turvetuotannon ulkopuolelle on
perusteeton, koska alueella jo on turvetuotantoa ja ainakin jos
perusteena käytetään mainittua turpeen energiasisältöä hehtaaria
kohti. Kaavan tulisi olla mahdollistava myös Anjalankosken
Lamminsuon ja Honkalamminsuon osalta ja jättää mahdollisuus myös
turvetuotantoon alueilla, kuten mm. GTK:n selvitys osoittaa.
Anjalankosken Saaransuolla (Saaramaan suurisuo)
turvetuotantoalueen vireillä olevan ympäristöluvan mukainen rajaus on
tarkistettava.
Mielestämme jo käytössä olevien tai varattujen raaka-ainevarojen
esittäminen ei palvele tulevia tarpeita kuin vain osaksi. Lähtökohdaksi
olisi otettava maakunnan koko teknistaloudelliseksi arvioitu
turvemaiden potentiaali, jotta suunnitelmallisuus niiden käyttöönotossa
toteutuisi.
Turvetuotannon ympäristövaikutuksista
Turvetuotanto edesauttaa osaltaan maaseudun asuttuna pysymistä
työllistämällä paikallista väestöä ja vahvistamalla elinkeinoelämän
toimintaedellytyksiä paitsi tuotantovaiheessa myös tuotantoalueen
siirtyessä jälkikäyttöön, esim. metsä- tai maatalousmaaksi,
energiakasvien viljelyyn tai vaikkapa lintujärveksi. Turvetuotannon
jälkeen maatalouskäyttö ja energiakasvituotanto ovat selvästi
lisäämässä osuuttaan jälkikäyttömuotoina.
Turvetuotannon ympäristövaikutuksia tarkastellaan kattavasti
ympäristönsuojelulain mukaisessa lupakäsittelyssä, jossa asetetaan
lupamääräykset mm. vesienkäsittelylle, pöly- ja melupäästöjen
rajoittamiselle sekä kemikaalien ja jätteiden sijoittamiselle ja
käsittelylle. Vesienkäsittelyn tehostuminen ja kehitetyt uudet
vähäpäästöiset tuotantokoneet ovat vähentäneet merkittävästi
toiminnan ympäristövaikutuksia.
Turvetuotannon vaikutukset rajoittuvat usein hyvin suppealle alueelle
tuotantoalueen lähiympäristöön ja lupakäsittelyn yhteydessä haitalliset
vaikutukset minimoidaan lupamääräyksin.
Lisäksi voidaan todeta, että tuotantoalueille rakennettavalla tiestöllä on
kaiken kaikkiaan positiivinen merkitys alueiden saavutettavuuden
kannalta esim. metsästyksen, marjastuksen ja muun ulkoilun
järjestämisessä.
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Vastine:

Maakuntakaavaluonnoksen turvetuotantoalueet riittävät määrällisesti
täyttämään lausunnossa esitetyn määrän. Maakuntakaavaluonnoksen
turvetuotantoalueiden luonnontilasta syksyllä 2008 tehty selvitys
edellyttää kuitenkin jossakin määrin karsimaan luonnoksessa esitettyja
alueita joko osittain tai kokonaan.
Maakuntakaavassa ei ole tarpeen osoittaa kaikkia turvetuotannossa
olevia tai turvetuotantoon mahdollisesti tulevia alueita, joista osa on
hyvin pieniä. Maakuntakaavan aluevaraus voidaan korvata muulla
alueella, jonka käyttöön otto maanomistuksellisista tai muista syistä on
toiminnanharjoittajalle edullisempaa. Tällöin on kuitenkin otettava
huomioon, etteivät valuma-aluekohtaiset kokonaisvaikutukset kasva
suuremmaksi kuin maakuntakaavassa on arvioitu. Maakuntakaava
osoittaa suojelualuemerkinnällä ne suoalueet, jotka on tarkoitettu
jätettäväksi turvetuotannon ulkopuolelle.

Esitys:

Tarkennetaan selostusta merkintäkohtaisen ohjausvaikutuksen osalta.

Lausunto UPM-Kymmene Oyj
Sisältö:

As. nro 70

Elinkeinoelämän kilpailukyvylle maakuntakaavaehdotus luo hyvät
edellytykset. Teollisuus tarvitsee varmuuden energiahuollon
toimivuudesta ja hyvät tie- ja rautatieyhteydet tärkeimpiin
vientisatamiin. Siksi kaavassa on huomioitava energia huollon ja
liikenteen vaatimat varaukset ja linjaukset.
Metsätaloudelle elinkeinona tulee luoda hyvät edellytykset myös
tulevaisuudessa. Tältäosin maakuntakaavaluonnoksessa ei tulisi
asettaa kohtuuttomia laaja-alaisiaja aluevarauksia. Lisäksi jotkut
aluevaraukset ovat tulkinnanvaraisia.
MU- ja MY- aluevarauksia tulisi käyttää pienimuotoisesti, eikä varata
laajoja talousmetsiä ulkoilun ja ympäristön vaalimiseen. Siellä missä
edellämainittuja merkintöjä käytetään tulisi merkitä seuraava merkintä:
"ensi sijaisena maankäyttömuotona on metsätalous".
My- aluevarauksiin perustuva ekologinen käytävä Kotka - Hamina
akselilla Luumäen suuntaan tulisi kuvata yhteystarvemerkinnällä, jota
tukisi pienimuotoisempi ympäristön arvot huomioiva MY - merkintä.
Arvokas harjualue - merkintä on poistettava. Mikäli suojellulliset arvot
ovat kohdallaan tulisi alue merkitä suojelumerkinnällä (su).
UPM varaa tilaisuuden esittää näkemyksiään Kymenlaakson
maakuntaluonnoksesta loka-marraskuussa kotkassa.
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Vastine:

MU- ja MY- aluevarausten ensisijainen maankäyttömuoto on maa- ja
metsätalous.
Maakuntakaavaluonnoksen ratkaisuilla turvataan maa- ja
metsätalouden toimintaedellytyksiä.
Maakuntakaavassa muuksi kuin suojelualueeksi (S, SL, SR, SM)
osoitettu metsäalue kuuluu metsälain perusteella sen soveltamisalan
piiriin. Siten myös lausunnossa esitetyt MY, MU -, ja
viheryhteystarvealueet ovat metsien käytön ja hoidon suhteen
samassa asemassa kuin ne alueet, joilla ei ole maakuntakaavan
varauksia. Näillä alueilla maakuntakaavasta ei ole johdettavissa
rajoitteita maa- ja metsätalouteen.
Kaavaratkaisu edistää laajojen ja yhtenäisten metsäalueiden
säilymistä MRL 28 §:n edellyttämällä tavalla. Alueidenkäyttöä ohjataan
mm. MY -aluevarausten ja viheryhteystarvemerkinnän avulla siten,
ettei näitä aluekokonaisuuksia tarpeettomasti pirstota. Tältä osin
vaikutukset metsätalouden edellytyksiin ovat myönteisiä.
MY, MU-, ja viheryhteystarvealuelueilla ei ole maankäyttö- ja
rakennuslain 30 §:n mukaisia suojelumääräyksiä eikä 33 §:n mukaista
rakentamisrajoitusta.
Luonnonarvojen vaalimista koskeva MRL 28 §:n sisältövaatimus ja
myös valtioneuvoston hyväksymät valtakunnalliset
alueidenkäyttötavoitteet edellyttävät, että maakuntakaavoituksessa
kiinnitetään riittävästi huomiota mahdollisimman laajojen ja
yhtenäisten luonnonalueiden säilymiseen ja vältetään näiden alueiden
tarpeetonta pirstoutumista. Samalla on mahdollisuuksien mukaan
edistettävä suojelualueiden välisten ekologisten yhteyksien säilymistä
esimerkiksi maakuntakaavassa osoitettavan viherväyläverkoston
avulla. Tarvetta riittävän laajojen luonnonalueiden sekä niiden välisten
ekologisten yhteyksien turvaamiseen ja osoittamiseen
maakuntakaavassa esiintyy korostetusti tiheimmin asutussa Etelä- ja
Länsi-Suomessa sekä muilla sellaisilla alueilla, joilla ihmisen
synnyttämät alueidenkäyttöpaineet ovat suuret.
Maakuntakaavaluonnoksen ratkaisulla otetaan huomioon em.
ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta merkittävät ja yhtenäiset
luonnonalueet valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti.
Kaavaratkaisu edistää laajojen ja yhtenäisten metsä- ja
luonnonalueiden säilymistä. Alueidenkäyttöä ohjataan Maluevarausten ja viheryhteystarvemerkinnällä siten, ettei näitä
aluekokonaisuuksia tarpeettomasti pirstota.
Maakuntakaavan "arvokas geologininen muodostuma" -merkintä ei
estä maa- ja metsätalouden harjoittamista. Harjualueiden käyttöä
säätelee mm. maa-aineslaki, maankäyttö- ja rakennuslaki sekä
metsälaki toiminnasta riippuen. Maankäyttö- ja rakennuslain § 128
mukaan maakuntakaava ei laukaise maisematyöluvan
hakumenettelyä. Maisematyölupa-asia tulee ajankohtaiseksi
yleiskaava- ja asemakaavatasolla.

Esitys:

Ei muutoksia.

Lausunto Valkealan Metsänhoitoyhdistys ry

As. nro 71
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Sisältö:

Kinansaaren MU -aluemerkintä esitetään poistetavaksi. Repoveden ja
Orilammen MU -aluevaraukset ovat soveltuvampia ko. toimintaan.
Lovasjärven alueella ei ole sellaisia luontoarvoja, jotka antaisivat
perusteita MY -merkinällä.
Tirvanjärvi-Immasenjärvi Vääntäjän alueen ympäristöarvot sijoittuvat
vain Väliväylän alueelle.
Kyykosken retkeilyalueen raja ei tule ulotta kuin Väliväylän varteen,
jossa on jo polkuverkostoa yms.
Kirvesniemen VR alue ei soveltuu retkeily ja ulkoilualueeksi
Rantayleiskaavassa on alueelle merkitty rantarakennuspaikkoja.
Rakennuspaikkojenn sijoittamista ei tulee estää VR merkinällä.
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Vastine:

Kaavaa laadittaessa on kiinnitettävä erityisesti huomiota virkistykseen
soveltuvien alueiden riittävyyteen (MRL 28 §).
Kinansaari sijaitsee ylimaakunnallisten melontareittien-, Orilammen
lomakeskuksen- ja Repoveden kansallispuiston vaikutuspiirissä.
Repoveden kansallispuistossa käyvät vuodessa yli 70 000 kävijää ja
se kuuluu Etelä Suomen suosituimpiin retkeilyalueisiin. Merkinnällä
turvataan Kinansaaren ensisijainen ja nykyinen käyttö
metsätalousalueena. Samalla varaudutaan mahdolliseen ulkoilukäytön
paineiden kasvuun. Merkintä vaikuttaa yksityiskohtaisempaan
suunnitteluun. Yksityiskohtaisimmissa suunnitelmissa voidaan ohjata
ulkoilua niin, ettei se aiheuta maanomistajille haittaa. Maakuntakaavan
MU -aluevaraus ei vaikuta metsien käyttöön. Metsien käsittelyä ohjaa
metsälaki.
Lovasjärven alueella on merkittäviä maisema- ja harjuluonnon arvoja.
Lovasjärven MY -alue muodostaa yhdessä Paadenkankaan MY alueen kanssa arvokaan harju- ja jarvimaiseman
kokonaisuuden. Alueen harjujaksot on osoitettu seutukaavassa
harjujen- ja maiseman suojelualueina. Maakuntakaavassa alueen
geologiset muodostumat ei ole osoitettu omana aluevarauksena vaan
ne on sisälytetty MY -aluevaraukseen. Maisematekijöistä johtuen,
kohde soveltuu myös ulkoiluun. Osa Lovasjärven aluevarauksesta on
osoitettu seutukaavassa MU -alueena. Maakuntakaavaratkaisuja
tehtessa on kuitenkin katsottu, että alueella korostuvat maisema- ja
ympäristöarvoja. Aluevarauksen harjuluonto on luokiteltu "suojelun ja
moinaiskäytön kannalta merkittäväksi" (Kontturi & Lyytikäinen 1985,
Kymenlaakson harjuluonto). Alue edustaa selvityksen mukaan
kaunista maisemakuvaa, alueella on merkittäviä kauneusarvoja sekä
erikoisia luonnonesiintymiä. Alueella on mm. harjujaksoon kuuluvia
selänteitä, sivukumpuja ja harjanteita, harjuhauttoja- ja kuoppia,
reunadeltan alueita, sulavesiuomia deltan pinalla sekä joitakin heikosti
kehittynneitä muinaisrantoja. Maakuntakaavan sisältövaatimukset
(MRL 28§) edellyttävät maisema- ja luontoarvojen vaalimista.
Tirvanjärvi-Immasenjärvi -Vääntäjän alueen ympäristöarvot sijoittuvat
Väliväylän alueelle ja sen lähiympäristöön. Väliväylän alue on
virkistyksen-, ekologisen verkoston- ja vedenhankinnan kannalta
vähintään maakunnallisesti merkittävä. Väliväylä on luokiteltu erityistä
suojelua vaativaksi vesistöksi. Maakuntakaavaratkaisun tavoitteena
on, että alueidenkäytössä kiinnitetään yksityiskohtaisemmassa
suunnittelussa erityistä huomiota luontoarvojen säilymiseen.
Väliväylän eteläpuolella sijaitsevat harjunmuodostumat ja
pohjavesialueet on sisällytetty MY -aluevaraukseen, koska ne
vaikuttavat välittömästi vesistön tilaan ja laatuun. Myös reittien osalta
tule huomioida ympäristöarvoja korotetusti vesistön vaikutusalueella.
Aluevarauksen esitystapaa on yleispiirteinen ja varaukset esitetään
maankäytön- ja rakennuslain edellyttävällä tarkkuudella.
Maakuntakaava on yleispiirteinen maankäytön suunnitelma.
Maakuntakaava on kartalla esitetty suunnitelma alueidenkäytön ja
yhdyskuntarakenteen periaatteista sekä maakunnan kehittämisen
kannalta tarpeellisista alueista. Kyykosken retkeilyalueen
raja esitetään maankäyttö- ja rakennuslain mukaisella ja
maakuntakaavan laatimisen vaatimalla tarkkuudella.
Kaavaa laadittaessa on kiinnitettävä erityisesti huomiota virkistykseen
soveltuvien alueiden riittävyyteen (MRL 28 §). Kirvesniemen ympäristö
soveltuu hyvin mm. melontaretkeilyyn. Alue sijaitsee Väliväylän
vaikutuspiirissä. Väliväylä on erityistä suojelua vaativa vesistö ja
virkistyksen kannalta ylimaakunnallisesti merkittävä. Teknisestä
virheestä johtuen Kirvesniemen aluevarauksen rajat on esitetty paikoin
väärin. Aluevarauksen raja tarkistetaan Saunasaaren ja Kirvesniemen
osalta.
Maakuntakaavaluonnoksen ratkaisu ei poista rantayleiskaavassa
osoitettuja rakennuspaikkoja. Maakuntakaava ei ole voimassa
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oikeusvaikutteisen rantayleiskaavan alueella. Maankäyttö- ja
rakennuslain yksiselitteisenä periaatteena on, että yhdellä alueella on
voimassa vain yksi kaava. Rakentaminen ja muu alueen hyväksikäyttö
rantayleiskaava-alueella tapahtuu kyseisen kaavan mukaisesti.
Maakuntakaava on sen sijan ohjeena laadittaessa ja muutettaessa
yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin
toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi (MRL 32.1§)
Maakuntakaavan ohjausvaikutuksen yleisperiaatteena on, että
maakuntakaavassa esitettyjen aluevarausten laajuutta ja sijaintia
voidaan yksityiskohtaisemmassa kaavassa muuttaa tai
aluevarauksesta voidaan myös luopua edellyttäen, että
maakuntakaavan keskeiset ratkaisut ja tavoitteet ei vaarannu.
Alueiden käytön suunnittelujärjestelmän periaatteena on, että
yleispiirteisempi kaava on ohjeena laadittaneessa tai muutettaessa
yksityiskohtaisempia kaavoja. Maakuntakaavan yleispiirteisyydestä ja
ylikunnallisesta luonteesta johtuen, kunnilla on omassa
kaavoituksessa varsin suuri liikkumavara kunnan sisäisissä
alueidenkäyttökysymyksissä. Yksityiskohtaisempien kaavojen
aluevaraukset ja niiden rajat voivat poiketa maakuntakaavan
merkinnöistä ilman, että asiasta syntyisi päällekkäisyyttä tai ristiriitaa.
Jos alueella yleiskaava muutetaan, maakuntakaava on ohjeena yleisja ranta-asemakaavaa laadittaessa tai muutettaessa.
Esitys:

Ei muutoksia.
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