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Ote Kymenlaakson maakuntakaavasta 
Suunnittelualue osoitettu punaisella. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
merkintä  
LOMA- JA MATKAILUALUE 
Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja seudullisesti 
merkittäviä matkailupalveluiden alueita. 
Alueisiin kuuluu matkailu- ja lomakeskuksia, lomakyliä, 
lomahotelleja, leirintäalueita tai muita vastaavia matkailua 
palvelevia toimintoja. 
Suunnittelumääräys: 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee toimintojen 
sijoittumisen ohjauksella ja rakentamisen mitoituksen 
määrittelyllä turvata alueen erityisten luonto-arvojen, 
kulttuuriympäristön ja rakennushistoriallisten ominaispiir-
teiden säilyminen. 

 

 
 

merkintä  
KULTTUURIYMPÄRISTÖN TAI MAISEMAN 
VAALIMISEN KANNALTA TÄRKEÄ ALUE, 
MAAKUNNALLISESTI MERKITTÄVÄ 
Merkinnällä osoitetaan kulttuuriympäristön ja 
maiseman vaalimisen kannalta maakunnallisesti 
merkittävät alueet. Alueilla, joille on aluevaraus-
merkinnällä osoitettu käyttötarkoitus, ensisijaisen 
maankäyttömuodon määrittelee aluevarausmer-
kintä. 
Suunnittelumääräys: 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee  
toimintojen sijoittumisen ohjauksella ja rakentami-
sen mitoituksen määrittelyllä turvata alueen erityis-
ten luontoarvojen, kulttuuriympäristön ja raken-
nushistoriallisten ominaispiirteiden säilyminen. 
 

 

 



 

merkintä  

UNESCO:N MAAILMAPERINTÖKOHDE 
Merkinnällä osoitetaan Verlan alue ja Struven mittausket-
jun piste Mustaviirin saaressa, jotka kuuluvat UNESCON 
maailmanperintökohteiden luetteloon. 
Suunnittelumääräys: 
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee 
edistää maailmanperintökohteeksi nimeämisen perustee-
na olevien arvojen säilymistä ja hoitoa. 
 

 

merkintä    
YHDYSTIE  
Merkinnällä osoitetaan yhdystiet, jotka 
yhdistävät taajamatoimintojen alueita ja kyliä 
ylempiluokkaiseen tieverkkoon. Alueella on voi-
massa MRL 33 § mukainen rakentamisrajoitus. 
Maakuntakaavassa esitetyt seutu- tai yhdystiet  
voidaan alueiden tarkemmassa suunnittelussa  
määrittää pää- tai kokoojakaduiksi. 
 

 

merkintä   
MUINAISMUISTOKOHDE  
Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti merkittävät 
muinaisjäännökset. Kaikki muinaismuistot, myös vielä 
löytymättömät on suojeltu muinaismuistolailla (295/1963). 
Alueella on voimassa MRL 33 § mukainen rakentamisra-
joitus. 
Suunnittelumääräys: 
Kohteen ja sen lähialueen maankäytön suunnittelussa ja 
toteutuksessa on otettava huomioon kiinteiden muinais-
jäännösten lisäksi niiden riittävät suoja-alueet ja kohteen 
liittyminen maisemaan. Toimenpiteitä suunniteltaessa on 
pyydettävä lausunto museoviranomaisilta. 
 
 

 
Ylimaakunnallinen pyöräilyreitti       
Ylimaakunnallinen patikointireitti 
Ylimaakunnallinen melontareitti 
 
ULKOILUREITIT   
Merkinnällä osoitetaan taajamatoimintojen alueiden 
ulkopuoliset ylimaakunnalliset merkittävät ulkoilu-
reitit. 
Suunnittelumääräys: 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvat-
tava ulkoilureittien toteuttamisedellytykset maakun-
nallisesti ja seudullisesti toimivana reitistönä. Yksi-
tyiskohtaisessa reittisuunnittelussa on pyrittävä 
hyödyntämään olemassa olevan tiestön ja poluston 
käyttömahdollisuuksia. 
 

merkintä  /s 
ALUE, JOLLA ON SÄILYTETTÄVIÄ VÄHINTÄÄN 
MAAKUNNALLISESTI MERKITTÄVIÄ RAKENNUS-
KULTTUURIKOHTEITA 
Merkinnällä osoitetaan maankäytön aluevaraukset, joilla 
on vähintään maakunnallisesti merkittävää rakennettua 
kulttuuriympäristöä tai rakennuksia, mutta joita ei ole 
erikseen kohdemerkinnöillä osoitettu. 
Suunnittelumääräys: 
Alueen käytön suunnittelussa ja toteutuksessa on otetta-
va huomioon kulttuuriympäristön vaaliminen ja turvattava 
merkittävien maisema- ja kulttuuriarvojen sekä alueiden 
ominaisluonteen ja erityispiirteiden säilyminen. 
 

Alueen käyttöä suunniteltaessa on huolehdittava 
siitä, että virkistystoiminta ei yksistään tai tarkastel-
tuna yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien 
kanssa aiheuta aluevaraukseen rajautuvalla tai 
alueen läheisyydessä sijaitsevalla Natura 2000- 
verkostoon kuuluvalla tai valtioneuvoston verkos-
toon ehdottamalla alueella sellaisia haitallisia vai-
kutuksia tai häiriöitä, jotka merkittävästi heikentävät 
alueen niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi 
alue on sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää Natu-
ra 2000-verkostoon. 
 

 

merkintä   
MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, 
JOLLA ON ULKOILUN OHJAAMISTARVETTA 
Merkinnällä osoitetaan maa- ja metsätalousvaltaisia 
alueita, jotka pääkäyttötarkoituksen lisäksi ovat ulkoilun 
kannalta maakunnallisesti ja seudullisesti merkittäviä. 
Suunnittelumääräys: 
Alueen suunnittelussa tulee turvata maa- ja metsätalou-
den sekä muiden maaseutuelinkeinojen toimintaedelly-
tykset. Olemassa olevia ulkoilumahdollisuuksia ja - toi-
mintoja tulee edistää ja alueiden käytön suunnittelussa 
tulee ottaa huomioon ulkoilun ohjaamistarpeen vuoksi 
polkujen tai ulkoilureittien ja niihin liittyvien levähdys- ja 
tukialueiden toteuttaminen. Alueen ulkoilutoiminnot 
tulee suunnitella ja sijoittaa siten, ettei merkittävästi 
haitata alueen maa- ja metsätalouskäyttöä. 
 

 

 

 

 

 

 

 


