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Lausunnonantaja Lausunto Vastine ja tiekarttaan tehtävät 
muutokset 
 

Puolustusvoimat.  
1. logistiikkarykmentti, 
esikunta 
 

Puolustusvoimat on tutustunut nähtäville asetettuihin tiekarttaluonnoksen asiakir-
joihin eikä sillä ole huomautettavaa tiekarttaluonnoksesta. 

Merkitään tiedoksi. 

Suomen luonnonsuojelu-
liiton Kymenlaakson piiri 
ry 

Tiekarttaluonnos on varsin selkeästi jäsennelty ja kirjoitettu. Asiat avataan tekstin 
alussa tiiviisti ja havainnollisesti ja tiekartan peruskäsitteiden esittely on tervetullut 
osuus ennen varsinaista johdantoa. Vaikka paikoin tekstissä on toistoa, se ei ole 
välttämättä ongelma, sillä (uutta) asiaa on paljon ja kertaus ei ole varsinainen haitta 
tässä kohtaa.   
 
Luonnoksessa jää hieman epäselväksi, mikä on perusuran mukaista päästöjen vä-
hentämistä ja niiden kompensointia, sekä mitä toimia tarvitaan perusuran mukais-
ten toimien päälle, mitä ne ovat ja miten ne ovat toteutettavissa. Perusuran taus-
talla oleva lakisääteinen ohjaus sekä perusuran lisäksi tehtävien toimien vapaaeh-
toisuus olisivat kaivanneet muutaman selventävän esimerkin. Luonnoksen loppu-
puolella todetaan, että osa perusuran toimista ja sen ulkopuolisista toimista voivat 
olla samoja tai limittyä ajallisesti. 
 

Perusuran mukaiset päästövähennys-
toimet on avattu raportin sivuilla 20-
21.  

Päästöjen vähentämisen ja/tai kompensaation epäonnistuessa keinoksi esitetään 
maakunnan ulkopuolelta tapahtuvien päästövähennysten toteuttaminen jää luon-
noksessa hieman epäselväksi. Miten maakunnan ulkopuoliset päästökompensaatiot 
toteutettaisiin? Tätä aihepiiriä olisi syytä selventää, ettei maakunnan ulkopuolisten 
päästökompensaatioiden varaan lasketa liikoja, joka vähentäisi kunnianhimoa to-
teuttaa perusuran ulkopuolisia, maakunnan sisäisiä päästövähennys- ja kompen-
saatiokeinoja. 

Tiekartta on laadittu olettaen, että 
maakunnan ulkopuolisia kompensaa-
tioita ei jouduta hyödyntämään. Tämän 
vuoksi tiekartassa ei ole avattu laajem-
min maakunnan ulkopuolella tehtäviä 
kompensoivia toimenpiteitä, jollaisia 
voisivat olla esimerkiksi jonkin toisen 
maan metsityshankkeen taloudellinen 
tukeminen ja tätä kautta hiilinielun kas-
vattaminen.  
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Asuminen jää luonnoksessa suhteellisen pieneen rooliin, huomioiden sen keskei-
syys tavallisen kuluttajan aiheuttamissa päästöissä, joista kaksi muuta, liikkuminen 
ja ravinto, saa kattavamman tarkastelun. On paljon mahdollista, että asuntokannan 
uusiminen tai edes energiaremontit ovat hitaampi tie kuin ajoneuvokannan uusiu-
tuminen.  
 
 

Asumisen päästöt syntyvät pääasiassa 
energian- eli sähkön- ja lämmönkulu-
tuksesta. Tätä on tarkasteltu energia-
sektorin päästövähennyskeinoissa, li-
säksi yksityisen kulutuksen ja kuluttajan 
päästövähennyskeinoja on käsitelty lu-
vussa 6.2.5 Muut keinot.  
 

Mitä tulee ajoneuvoihin, luonnoksessa ei tarkemmin erotella kuinka erilaiset poltto-
aineratkaisut ovat toteutettavissa varsin eritahtisesti. Nykyinen ajoneuvokanta 
mahdollistaa dieselkäyttöisten autojen osalta nopean päästöjen vähentämisen 
markkinoilla jo olevan jätepohjaisen polttoaineen avulla. Jakeluasemaverkkoa ei to-
sin toistaiseksi löydy Kymenlaaksosta. 

Autokannan uusiutumisen ja uusiutu-
vien käyttövoimien käyttöönoton mah-
dollisuuksiin ja muutosten aikatauluihin 
tarvitaan lisää tutkimusta ja mallinnuk-
sia, eikä niitä ole siksi ollut mahdollista 
erotella tarkasti tiekartassa vielä tässä 
vaiheessa. 
 

Ei ole poissuljettua, etteivätkö Kymenlaakson kunnat voisi kehittää luovia verotuk-
sellisia ratkaisuja, joilla kannustaa asukkaita tekemään vähähiilisiä valintoja niin 
asumisen, liikkumisen kuin ravinnonkin suhteen. Tällainen tarkastelu loistaa luon-
noksessa poissaolollaan, kuten yleensäkin järjestelmällinen maakunnallisesti tehtä-
vissä olevien perusuran ulkopuolisten sitovien päästövähennys ja -kompensaa-
tiokeinojen työstäminen. 
 

Tiekartassa on esitetty keskeisimmät ja 
tärkeimmät toimenpiteet, jotka toteut-
tamalla on mahdollista saavuttaa hiili-
neutraali maakunta vuonna 2040. Toi-
menpiteet on laadittu asiantuntijoiden 
ja sidosryhmien kanssa laajassa yhteis-
työssä. Toimenpiteiden toteutus tar-
kentuu erilaisissa ohjelmissa, kuten lii-
kennejärjestelmätyössä ja metsäohjel-
massa.  
 

Metsät: 
Mitä luonnoksessa tarkoitetaan hakkuiden pitämisellä ”kestävällä tasolla”? Kysei-
nen ilmaus voi tarkoittaa lähes mitä tahansa metsien laajamittaisten hakkuiden 

Kestävällä tasolla tarkoitetaan Suomen 
Luonnonvarakeskuksen LUKEn määrit-
telemää suurinta kestävää 
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sekä niiden oikeuttamisen kannalta. Tavoite tulisikin avata ja puhua siitä, montako 
kuutiota voidaan vuodessa hakata, jotta hiilineutraalius on metsien roolin kannalta 
mahdollista saavuttaa. 
 
Toisaalta luonnoksessa (s. 15) todetaan, että Kymenlaaksossa on jo jääty perusuran 
mukaisesta metsien hiilinielukehityksestä ja syyksi katsotaan viime vuosien suuret 
hakkuumäärät. Tämä kertoo osaltaan siitä, että metsien toimiminen hiilinieluina on 
epävarmaa, koskee hakkuumääriä ei ole sidottu päästövähennystavoitteisiin edes 
valtakunnallisesti tai raamit ovat tarkoituksellisen löyhät ja niistä poikkeamiseen ol-
laan päättäjien taholta valmiita hakemaan lievennöksiä EU:sta saakka. Viimeisen 
esimerkki tästä on käynnissä olevat salaiset neuvottelut LULUCF-mekanismin vaiku-
tuksista Suomen metsänhakkuutavoitteisiin. 
 
Tiekarttaluonnos osoittaa samalla sen, että hiilineutraaliuden saavuttaminen va-
paaehtoisilla keinoilla on erittäin epävarmaa. Päästölähteenä toimivan maatalou-
den sekä hiilinieluksi luonnoksessa oletetun metsätalouden rooli Kymenlaakson hii-
lineutraaliustyössä on merkittävä, mutta niitä koskevien toimien perustuminen va-
paaehtoisuuteen tekee niiden vaikutuksen arvioinnista ennustamattoman. 
 

hakkuukertymäarviota. Tiekarttaan ei 
ole tarkoituksenmukaista määrittää 
tiettyä kuutiomäärää, koska kestävän 
hakkuutason määritelmä päivittyy 
säännöllisesti. Tarkennetaan tiekart-
taan kestävän hakkuutason määri-
telmä.  
 
Hiilinielut on laskettu ja arvioitu Kan-
sainvälisen Ilmastopaneelin IPCC:n oh-
jeistuksen mukaisesti. Hiilinielujen tu-
loksissa on silti suurta epävarmuutta, 
jopa 59 %. 
 
Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 -tie-
kartan toteutus perustuu vapaaehtoi-
suuteen ja yhteistyöhön. 

Sivulla 26, otsikon ”Metsien ilmastoviisas hoito” alla on suorastaan virheellisiä väit-
tämiä: 
 
”Hyvä metsänhoito tarkoittaa mm. ajallaan tehtyjä taimikonhoitoja, harvennuksia, 
lannoituksia ja päätehakkuita sekä kasvupaikalle sopivaa metsän käsittelyä. Hyvä 
metsänhoito lisää puuston kasvua, mikä mahdollistaa hakkuutason ylläpitämisen 
kestävällä tasolla.” 
 
”Hyvä metsänhoito” ei tässä yhteydessä tarkoita mitään yleispätevästi ”hyvää”. Se 
on pelkkä markkinointinimike, jolla nykymuotoisesta metsätaloudesta hyötyvät ja 
sen ympärillä valtaa käyttävät tahot oikeuttavat toimintansa. Esitetty tapa hoitaa 
metsää on myös varsin kaukana ”ilmastoviisaasta”. Sen mukaan metsään tehdään 
esimerkiksi päätehakkuu eli avohakkuu sekä muokataan maaperää. Silloin 

Koska metsänhoitoon ja hiilinieluihin 
liittyvä tutkimustieto päivittyy jatku-
vasti, poistetaan ko. kappale tiekar-
tasta ja viitataan vain ilmastoviisaa-
seen metsänhoitoon ja tähän liittyvän 
tutkimustiedon aktiiviseen seuraami-
seen ja soveltamiseen Kymenlaak-
sossa. Lisätään ilmastoviisaan metsän-
hoidon määritelmä Keskeiset käsitteet 
ja määritelmät -osioon. 
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aiheutetaan 20 vuoden pituinen katkos metsän hiiliensidontakyvyssä. Avohakkuu 
hävittää kasvavan puuston muodostaman hiilivaraston, sekä johtaa metsämaape-
rän hiilivaraston vuotoon. Huomioiden kansainvälisen, valtakunnallisen sekä Hiili-
neutraalin Kymenlaakson tiekartan puitteissa esiintyvän päästövähennystarpeen ai-
kaikkuna, avohakkuut ovatkin myrkkyä metsien kyvylle toimia hiilinieluna. Tiekart-
taluonnoksen uskottavuuden kannalta em. lainaus olisi syytä poistaa tai vähintään-
kin laatia sen rinnalle ilmastoviisaampi esitys, miten metsien kanssa tulisi toimia hii-
lineutraaliuden tavoittelussa yleensä, ja mitä se tarkoittaa talousmetsien osalta eri-
tyisesti. 
 
Kyse on yhtäältä metsiensuojelun lisäämisestä, josta luonnoksessa jo asiaankuulu-
vasti mainitaan. Tämä ylläpitää ja lisää metsämaan hiilensidontakykyä sekä säilyttää 
sen hiilivaraston. 
 

Maakunnan nykyinen alhainen suojelutaso, noin 3 % metsämaasta viittaa siihen, 
että suojelupinta-ala tuskin lisääntyy tulevaisuudessa kovin nopeasti. Siksi talous-
metsissä tehtävät toimenpiteet ovat tärkeitä Kymenlaakson hiilineutraaliuden kan-
nalta. Metsänhakkuiden intensiteettiä tuleekin laskea. Tämä tarkoittaa, että puuta 
jää metsiin enemmän, sekä elävää, että kuolevaa/ kuollutta, joka sitoo ja varastoi 
hiiltä, samaan aikaan kun metsä uusiutuu luontaisesti ilman metsämaaperän hiili-
vuotoon johtavaa maanmuokkausta. 
 
Hyvää luonnoksessa on, että siinä tunnustetaan tarve pidentää metsien kiertoaikaa, 
joka tarkoittaa metsikkötalouden oloissa tehtyjä toimia istutuksen ja päätehakkuun 
välillä. Ongelmana vain on se, että metsätaloudessa pyritään maassamme tällä het-
kellä voimakkaasti juuri kiertoajan lyhentämiseen. 
 
Luonnoksessa tuodaan myös esille, että Kymenlaaksossa on jo muutaman vuoden 
ajavan hakattu metsiä niiden kasvua enemmän. Tämä on vähentänyt ja vähentää 
metsien hiilinielua pitkäaikaisesti, koska hakkuut tehdään avohakkuin. Tämä on täy-
sin päinvastaista kehitystä mihin tiekartalla pyritään. Huomioiden metsien keskei-
nen rooli kompensaatiomekanismina (vrt. esim. s 16), tilanne on hälyttävä. On 

Tiekartan tavoitteena on metsien hak-
kuiden pitäminen kestävällä tasolla ja 
ilmastoviisas metsänhoito. Lisätään 
taulukkoon metsäalan ammattilaiset 
toimenpiteiden toteutustahoihin ja 
tarkistetaan kaikkien toimenpiteiden 
toteuttajatahojen määritelmät ja nii-
den samantasoisuus. 
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selvää, ettei kaikkea hiilinielujen/ kompensaatiomekanismin lisäystä voida rakentaa 
metsien varaan, mihin ei tiekartassa olla pyrkimässäkään. 
Metsiin liittyvien toimenpiteiden toteutuksessa (s. 36) on yksi vakava puute. Toi-
menpiteet ovat sinänsä hyviä, mutta niiden toteutuksesta uupuu keskeinen taho: 
metsäalan ammattilaiset, kuten puunostajat sekä henkilöstö, joka vuorovaikuttaa 
tiiviisti metsänomistajien kanssa, esimerkiksi metsäsuunnittelijat ja -neuvojat. Se 
mitä metsissä viime kädessä tapahtuu hiilineutraaliuden kannalta riippuu keskei-
sesti näiden kahden tahon kohtaamisesta; omistajan ja asiantuntijan. Tähän koh-
taamiseen ei kukaan ulkopuolinen voi vaikuttaa. Siksi on tärkeää edellyttää, että 
nämä avaintoimijat tekevät vastuullisia päätöksiä hiilineutraaliustiekartan tavoittei-
den kannalta. 
 

Turve ja turvemaat: 
Luonnoksessa on tuotu hyvin esille tarve ratkaista Kymenlaakson tasolla turvepelto-
jen ongelma. Esitetyt keskeiset toimenpiteet ovat kaikki perusteltuja: 
 
”Turvepeltojen päästövähennyksiä voidaan tehdä karkeasti arvioiden kolmella ta-
paa: välttämällä turvemaiden pelloksi raivaamista, poistamalla kehnoja peltoja tuo-
tannosta sekä vähentämällä turpeen hajotusta viljelyyn jäävillä pelloilla.” 
 
Olennaista on myös tämä huomio: 
”Kaikista vähiten päästöjä syntyy soiksi ennallistetuilla turvemailla --.” 
 
Tiekarttaluonnoksessa turvetuotantoa ei ole tarkasteltu erikseen, vaan se on kaiketi 
sisällytetty kaukolämmöntuotantoon. Kaikki kaukolämmöntuotanto ei toisaalta ole 
turpeeseen perustuvaa. 
 
Luonnoksessa (s. 20, 24) todetaan, että turpeen energiakäyttö loppuu jo vuonna 
2030 ja toisessa kohtaa viitataan Rinteen hallituksen tavoitteeseen puolittaa tur-
peen energiakäyttö samaan vuosilukuun mennessä (s. 22). Tämä antaa hieman epä-
selvän vaikutelman, ellei kyse ole siitä, että Kymenlaaksossa kunnianhimo turpeen 
energiakäytöstä irtaantumiseen on koko maata ratkaisevasti suurempi. 

Tiekartan toimenpiteisiin kuuluu tur-
peen pääasiallisesta energiakäytöstä 
luopuminen. 
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Sivuhuomautuksena, että liitteessä 2 kaukolämmön (s. 55) sekä sähkön (s. 53) pääs-
töjen taulukot ulottuvat vuodesta 1990 vain vuoteen 2004 asti. Eikö ole ollut käy-
tettävissä 2004 jälkeisiä tilastoja? 
 

Vuodesta 2005 lähtien energiasektorin 
päästöt sisältyvät päästökauppasekto-
rin päästöihin yhdessä teollisuuden 
kanssa.  
 

Lisätoimenpiteet eli hiilinielujen kehittäminen perusuran ulkopuolella: 
Luonnos ei tuo esille perusuran ulkopuolisista kompensaatiokeinoista maaperän 
hiilensidonnan ja -varastoinnin lisäämistä. Tosin esim. sivulla 28 käsitellään maata-
louden puitteissa ns. hiiliviljelyä. 
Sen sijaan keinoja, joilla maaperän hiilensidontaa ja sen varastointipalvelua ylläpi-
detään ja parannetaan käsitellään luonnoksessa muuten melko niukasti. 
Tällaisia keinoja ovat metsänhakkuumenetelmien muuttaminen vallitsevasta avo-
hakkuusta ns. jatkuvaan kasvatukseen. Jatkuva kasvatus säilyttää metsässä jatku-
vasti elävää puustoa, joka sekä sitoo hiiltä, että säilyttää sitä. Tällä vältetään avo-
hakkuun aiheuttama 20 vuoden tauko metsähehtaarin hiilensidontakyvyssä. 
 
Avohakkuussa on ongelmana myös maanmuokkaus, joka johtaa metsämaaperän 
hiilivaraston pienentymiseen. Tiekarttaluonnoksessa jää tosin epäselväksi, tunniste-
taanko tätä metsämaan hiilivaraston tyhjentymistä päästöksi ylipäänsä käytetyissä 
aineistoissa tai miten ilmiö on mitattavissa ja yleensä sovellettavissa tiekarttaan. 
Niinikään maaperähiilen hallintaa koskevat politiikkatoimet ja lainsäädäntötasolle 
viedyt sopimukset ovat valtakunnantasolla ja kansainvälisestikin edelleen varsin 
avoimia asioita. 
 
Jatkuvan kasvatuksen noudattaminen suometsien hakkuissa on suorastaan välttä-
mätöntä, ettei turvemaaperä pääse kuivumaan, joka johtaa hiilivuotoon. Toisaalta 
puunkasvun kannalta tuottamattomasti ojitettuja soita lasketaan olevan maas-
samme 750 000 – 1 250 000 hehtaaria eli suometsistä löytyy runsaasti ennallista-
miskohteita. 
 

Jatkuvan kasvatuksen menetelmä sisäl-
tyy tällä hetkellä yhtenä mahdollisena 
keinona ilmastoviisaaseen metsänhoi-
toon. Tiekartan tavoitteena ei ole suo-
sitella yhtä metsänkäsittely-/hoitokei-
noa kaikkiin metsiin, vaan että uusinta 
uusinta tutkimustietoa ilmastoviisaasta 
metsänhoidosta hyödynnetään maa-
kunnassa. Ojitetut turvemaat on tun-
nistettu tiekartassa yhtenä erityisalu-
eena.  



     Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 tiekarttaluonnos, lausunnot ja vastineet, lokakuu 2019 

 

8 
 

Ojitettujen turvemaiden ennallistaminen on eräs keino muodostaa hiilinieluja. Soi-
den vesitalouden palauttaminen luonnontilaisen kaltaiseksi lopettaa turpeen kuivu-
misen ja siitä seuraavaan hiilivuodon ilmakehään, samalla kun elpyvä sammalkerros 
alkaa sitoa hiiltä ilmakehästä kerrostaen sitä suohon hiilivarastoksi.   
 
Tätä osa-aluetta olisikin tarpeellista työstää raportin luonnonversiosta lisää. Luon-
noksessa ojitetut turvemaat sisältyvät ”Kosteikkoihin”, joita käsitellään sekä sivuilla 
11-12 ”Hiilinielujen” yhteydessä, että liitteessä 4 (s. 77). Noiden tietojen mukaan 
kosteikot toimivat päästölähteinä. On siis sekä tarve, että mahdollisuus pyrkiä 
muuttamaan edes osa päästölähteenä toimivista turvemaista hiiltä sitoviksi ja säi-
lyttäviksi maaperiksi. 
 

Tiekartassa todetaan: ”Kehnot turve-
mailla sijaitsevat pellot on syytä poistaa 
tuotannosta ja joko metsittää tai ennal-
listaa. Kaikista vähiten päästöjä syntyy 
soiksi ennallistetuilla turvemailla. Vilje-
lyyn jäävillä turvepelloilla tulee huoleh-
tia riittävästä kasvipeitteisyydestä ym-
päri vuoden mm. kevätkynnöillä, syys-
kylvöillä, aluskasvillisuudella tai nur-
mien siirrolla kivennäismaalta turve-
maalle. Viljeltävillä pelloilla turpeen ha-
jotusta voidaan vähentää välttämällä ja 
vähentämällä maanmuokkausta sekä 
nostamalla pohjaveden pinnan tasoa 
mahdollisuuksien mukaan. Yksivuoti-
sesti viljellyt turvepellot tuottavat eni-
ten päästöjä, mutta monivuotisella nur-
mikasvustolla pidettävät turvemaat 
huomattavasti vähemmän, varsinkin, 
jos pohjaveden pinta pystytään pitä-
mään korkeana.” Kosteikkoihin sisälty-
vät hiilinielulaskennassa mm. järvet ja 
ojitetut turvemaat, jotka ovat päästö-
lähteitä. 
 

Muuta: 
Etätyön kehittämistä perusteltiin digitalisaation etenemisellä, mutta kyse ei ole ol-
lut enää pitkään aikaan etätyön teknisestä toteuttamisesta, vaan sosiaalisista es-
teistä sekä työnantajien, että työntekijöiden taholta. Toisaalta etätyö on yleistynyt 
selvästi ja siksi hyvien käytäntöjen julkituonti on tarpeen myös tiekartassa. 
 

Merkitään tiedoksi. 



     Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 tiekarttaluonnos, lausunnot ja vastineet, lokakuu 2019 

 

9 
 

Maankäytön kohdalla ei tuotu esille tarvetta minimoida taajamaluonnon hoitotoi-
mia, kuten taajamametsien hakkuita sekä taajamien viheralueiden käsittelyä. Ne-
liömetriä kohden eräs järjettömimpiä tekoja ilmaston ja luonnon monimuotoisuu-
den kannalta on ylläpitää taajamissa nurmialueita, sekä teiden varsilla piennar-
alueita. Niiden hoito polttomoottorikäyttöisillä laitteilla tuottaa päästöjä, samalla 
kun elävä kasviaines leikataan useita kertoja kasvukaudessa kasviaineksen sisältä-
män hiilen siirtyessä ilmakehään. Hakkuiden, leikkuun ja niiton vähentämisen 
ohella tulisi suosia viheralueilla kasveja, jotka eivät vaadi jatkuvaa hoitoa. Kun tämä 
viestittäisiin asukkaille, he kenties ennenpitkää hyväksyisivät muutoksen ja pitäisi-
vät sitä nykytilaa parempana. 
 

Kunnat tarkentavat taajamametsien 
sekä puistojen ja tienvarsien hoito- ja 
käyttöperiaatteita omissa suunnitelmis-
saan.  
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Lopuksi: 
Tiekarttaluonnos on monella tapaa hyvä paperi selkeydessään ja informatiivisuu-
dessaan. Se tuo myös esille, mitä ongelmia hiiipäästöjen vähentämiseen sekä hiili-
nielujen lisäämiseen liittyy erityisesti niillä alueilla, joissa lainsäädännöllinen tai ta-
loudellinen ohjaus ei toimi. Ei ole sattumaa, että liikenne, maatalous ja metsätalous 
ovat kaikki toimintoja, joissa päästöjen vähentäminen tai nieluvaikutuksen lisäämi-
nen on epävarmaa, koska niiden kohdalla ohjausmekanismit ovat heikkoja. 
 
Hiilineutraalin Kymenlaakson tiekartalla ei luonnollisestikaan ratkaista valtakunnan- 
ja kansainvälisen tason kysymyksiä, mutta sillä voidaan nostaa niitä toivottavasti 
keskusteluun, sillä kyse on lopulta siitä, mikä yhteiskunnan hiilitaloudenpidossa on 
hyväksyttävää. 
 
Toistaiseksi Suomi tai Kymenlaakso eivät ole asioissa niin pitkällä, että hiilipäästöjen 
tuottaminen tai nielujen pienentäminen koituisi aiheuttajan tappioksi, päinvastoin. 
Esimerkiksi metsien hiilinielujen pienentäminen on toistaiseksi taloudellisesti kan-
nattavaa (sekä sosiaalisesti hyväksyttyä). 
 
On Kymenlaakson ulkopuolinen kysymys, muodostuuko hiilen sidontaan ja säilytyk-
seen taloudellisia kannustimia (tai niiden vähentämiseen taloudellisia rankaisukei-
noja) tai kaupallista toimintaa, kuten kuluttajan ja maanomistajan kesken toteutet-
tavaa kauppaa päästöjen sidonnasta ja säilytyksestä. 
 
Kenties tiekarttaluonnokseen voisi sisällyttää tämänkaltaisen mekanismin pilotoin-
titarpeen. Syntyykö asian ympärille esimerkiksi valtakunnallinen, METSO-suojelu-
tyyppinen mekanismi, jossa ensisijaisesti luontoarvojen säästämisen sijaan omista-
jalle korvattaisiin ensisijaisesti hiilinielun ja -varaston lisäämisestä ja säästämisestä. 

Todennäköisesti kunnilla tai muilla 
maakunnan toimijoilla ei ole taloudelli-
sia valmiuksia varata hiilen sidontaan ja 
säilyttämiseen suunnattuja taloudellisia 
kannustimia, vaan niiden on tultava 
valtiolta. 
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Cursor Oy Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy pitää tärkeänä, että Kymenlaak-
soa kehitetään kohti ilmastomyötäistä aluetta. Asia on alueen kilpailukyvyn kan-
nalta tärkeä niin jo täällä toimivien yritysten toiminnan kannalta, kuin kilpailussa 
uusien yritysten ja investointien sijoittumisesta. Pyrkimyksestä hiilineutraaliin Ky-
menlaaksoon on syytä rakentaa alueellemme yksi kilpailuetu. Hiilineutraali Kymen-
laakso 2040 tiekarttaluonnoksen keskeiset toimenpiteet ovat taulukoituna kuva 7. 

Merkitään tiedoksi. 

Kokonaisuutena tiekartassa olisi syytä näkyä enemmän proaktiivisuutta. Alueel-
lamme ei kannata vain ottaa käyttöön jo kehitettyjä ratkaisuja, vaan olla aktiivi-
sessa roolissa asioiden kehittämisessä, jotta hiilineutraaliudesta voidaan rakentaa 
alueelle kilpailuetua. 
 
Taulukon 7.1. energia- ja teollisuussektorin päästövähennystoimissa etenkin teolli-
suuden energiatehokkuuteen, energian kysyntäjoustoon sekä hukkalämmön hyö-
dyntämismahdollisuuksiin sekä energianvarastointimahdollisuuksiin on syytä pa-
nostaa. 
 

Tiekartassa mainittavia uusia ratkaisuja 
ovat mm. energiatehokkuuden ja clean-
techin uudet ratkaisut, hiilidioksidin tal-
teenotto ja varastointi, power-to-x-tek-
nologia, kiertotalouden ratkaisut ja 
energian kysyntäjoustot ja uudet ener-
giantuotantomuodot. Tiekartassa esi-
tettävät toimenpiteet tarkentuvat alu-
een elinkeinostrategioissa ja rahoitus-
kanavissa käytännön toimenpiteiksi. Li-
sätään tiekarttaan kappale, jossa käy-
dään pääpiirteittäin läpi mahdollisuuk-
sia yritystoiminnalle sekä mahdollisia 
vaikutuksia. Lisätään toimenpide, 
jossa lisätään yritysten tietoisuutta ja 
osaamista ”ilmastobisneksessä”, toi-
mijoina yrittäjäjärjestöt ja Cursor sekä 
Kinno. 
 

Uusiutuvassa energiassa kuluttajien lisäksi ajurina on syytä mainita teollisuusasiak-
kaiden halukkuus maksaa uusiutuvasta energiasta. Kuluttajat-sana viittaa pienku-
luttajiin. 
 

Teollisuuden halukkuutta maksaa uu-
siutuvasta energiasta on käsitelty kap-
paleessa ”Päästökaupan ohjausvaiku-
tus” s. 21  
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Teollisuuden hukkalämmön osalta mittarissa syytä ottaa huomioon hukkalämmön 
lämpötilataso, eli mittari tarkastelee etenkin korkeampilämpöistä hukkalämpöä. 
Energianvarastoinnin tutkimuksen aikataulu on syytä olla heti, asia on maailman-
laajuisesti jo vahvassa kehityksessä. 
Ylijäämälämmön hyödyntämisessä tarvitaan vielä TKI-toimintaa, siten toimijoiksi 
myös tutkimuslaitokset. 
 

Muutetaan energiavarastoinnin tutki-
mus -toimenpiteen aikataulua aiem-
maksi ja lisätä ylijäämälämmön hyö-
dyntämiseen liittyvään toimenpitee-
seen toimijoiksi tutkimuslaitokset.  

Taulukon 7.2. Liikenteen päästövähennystoimissa etenkin itäisten ratavaihtoehto-
jen toteuttamisedellytysten selvittäminen on tärkeä asia. Siinä tulisi ottaa mukaan 
myös eri ratavaihtoehtojen päästövähennyspotentiaali huomioon asian ajureihin 
voi lisätä myös valtakunnallisen liikenne-/raidepolitiikan. 
 

Eri ratavaihtoehtojen toteuttamisedel-
lytyksiä selvitetään erillisselvityksissä, 
ja tämä on mainittu yhtenä toimenpi-
teenä. Yleisesti ottaen kaikki raidelii-
kennettä edistävät ratkaisut vähentä-
vät yksityisautoilua ja tätä kautta liiken-
teen kasvihuonekaasupäästöjä. Lisä-
tään toimenpiteeseen maininta pääs-
tövähennyspotentiaalin huomioimi-
sesta. 
 

Taulukon 7.4 (muiden sektorien päästövähennystoimet) Taulukossa voisi näkyä 
myös yleisempi toimi, jossa alueen yrityksiä kannustetaan ja tuetaan kehittämään 
uusia ilmastomyötäisiä– ratkaisuja (ilmastobisnes/cleantech). Ilmastobisneksen ke-
hittäminen luo paitsi alueelle työpaikkoja ja yrityksille vientimahdollisuuksia, sillä 
on myös kannustavaa vaikutusta alueen omissa päästövähennystoimissa. Ilmasto-
myönteisten ratkaisujen kehittämisessä myös alueellisella pilotoinnilla sekä esimer-
kiksi julkisen sektorin mahdollistamilla referensseillä on merkitystä. 
 

Lisätään taulukkoon 7.4. toimenpide, 
jossa kannustetaan yrityksiä kehittä-
mään uusia ilmastomyötäisiä ratkai-
suja sekä tuetaan yritysten ilmasto-
osaamista.  

Tiekartassa olisi hyvä näkyä myös logistiikkaratkaisuiden tehostamiseen panostami-
nen, joka vähentää logistiikkaan (sekä kuljetus että varastointi) liittyvää hiilijalanjäl-
keä. Maakunnassamme logistiikka on yksi hyvin keskeinen sektori ja logistiikan rooli 
on jatkossa nousussa. 
 

Taulukossa 7-2 on jo toimenpiteenä 
”Luodaan tehokkaita logistiikkaketjuja 
kaavoituksen ja digitalisaation keinoin”. 
Lisäksi sivulla 25 on avattu aihetta laa-
jemmin. 
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Lisäksi huomautuksena, että lopullisessa roadmapista on tärkeä tehdä helposti ym-
märrettävää ja viestittävää viestintämateriaalia, myös englanniksi. 

Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 -tie-
kartasta on tekeillä esite. Lisätään toi-
menpiteisiin Hiilineutraali Kymen-
laakso 2040 -viestintäsuunnitelman 
laatiminen. 
 

Kouvolan  
kaupunki,  
ympäristöpalvelut 

Kouvolan kaupungin ympäristöpalvelut kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa 
tiekarttaluonnoksesta. Kouvolan kaupunki on mukana hiilineutraalien kuntien foo-
rumissa, jossa tavoitteena on 80  
prosentin vähennys kasvihuonekaasupäästöissä vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 
mennessä. Kymenlaakson maakunnan tasoinen hiilineutraalisuustavoite antaa tu-
kea Kouvolassa ja muissa alueen kunnissa tehtävälle työlle ja edesauttaa kunnianhi-
moisten ilmastotavoitteiden saavuttamista.  
 
Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 -tiekarttaluonnos on huolellisesti laadittu. Käytetyt 
työ- ja laskentamenetelmät on kuvattu hyvin ja niiden avulla on muodostettu sekä 
kunta- että maakuntatasoinen kokonaiskuva kasvihuonekaasupäästöjen lähteistä, 
niiden jakautumisesta sekä hiilinieluista.  
 

Merkitään tiedoksi. 

Päästölaskelmat on tehty erikseen kulutus- ja tuotantoperusteisesti, mikä antaa hy-
vää vertailutietoa, kun kunnissa käsitellään ilmastokuormitusta vähentäviä toimen-
piteitä, niiden perusteluja ja kohden 
tumista eri toimijoihin. Tiekarttaluonnoksessa on todettu, että laskentamenetelmä 
eroaa CO2-raportin menetelmästä, mikä on hyvä, koska CO2-raportti on käytössä 
useissa kunnissa, myös Kouvolassa. Sen sijaan luonnoksesta ei selviä, onko käytetty 
laskentamenetelmä vertailukelpoinen Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) lasken-
tamenetelmän kanssa. SYKE on ilmoittanut tavoitteekseen laskea  

Tiekartassa käytetty kasvihuonekaasu-
päästölaskentamenetelmä eroaa 
HINKU- ja CO2-raportti.fi -laskentame-
netelmistä pääosin aineiston käsitte-
lyssä. Kaikissa kolmessa kasvihuonekaa-
supäästölaskentamenetelmissä taus-
talla olevat aineistot ovat lähes samat, 
mutta aineistojen käsittely ja luokittelu 
sekä allokointi eroavat toisistaan. 
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vuosien 2005-2017 kasvihuonekaasupäästöt yhdenmukaisella tavalla kaikille Suo-
men kunnille vuoden 2019 loppuun mennessä. Tämä laskentamenetelmä tullee 
olemaan jatkossa kuntien ensisijai 
sesti seuraama. Jos maakuntatason laskentamenetelmä eroaa SYKE:n käyttämästä, 
se olisi syytä mainita ja kuvata menetelmien erot. 
 
 

Keskeiset sektorit, aineistot sekä las-
kentaperiaatteet eri menetelmistä 
ovat: 
 
Arvioitavat sektorit: 
SYKE:n HINKU-kasvihuonekaasupäästö-
laskelmamenetelmässä arvioitavat sek-
torit ovat: 
− Sähkö 
− Kaukolämpö 
− Fossiiliset polttoaineet 
− Tieliikenne 
− Maatalous 
− Jätehuolto 
 
CO2-raportti.fi -kasvihuonekaasupääs-
tölaskelmamenetelmässä arvioitavat 
sektorit ovat lähes vastaavat HINKU-
menetelmän kanssa. CO2-raportti.fi -
menetelmässä sektorit ovat: 
− Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, 
erillislämmitys, sähkölämmitys, maa-
lämpö) 
− Kuluttajien sähkönkulutus 
− Teollisuuden sähkönkulutus 
− Tieliikenne 
− Maatalous 
− Jätehuolto 
Lisäksi CO2-raportti.fi -menetelmässä 
on mahdollista hankkia lisämaksusta li-
säosia. Lisäosat ovat: 
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− Teollisuuden ja työkoneiden päästö-
laskenta 
− Muiden liikennemuotojen (lento-, 
vesi- ja raideliikenne) päästölaskenta 
− Maankäyttösektorin päästöt ja nielut 
 
Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 -tie-
kartan kasvihuonekaasupäästöjen las-
kentamenetelmässä huomioidaan 
kaikki edellä esitetyt sektorit ja näkö-
kulmat, joiden lisäksi resurssivirtamallin 
avulla on nähtävissä palvelutoimialojen 
ja julkisen kulutuksen vaikutukset kasvi-
huonekaasupäästöihin. Lisätään ku-
vaus eri laskentamenetelmien eroista 
tiekarttaan.  
 

Hiilineutraalisuutta edistäviä toimenpiteitä esittelevässä osassa käsitellään mm. 
maankäyttöä sekä maa- ja metsätaloutta. Metsänhoidon osalta ei ole arvioitu jatku-
van kasvatuksen lisäämisen merkitystä hiilensidonnalle ja -varastoinnille. Luonnok-
sessa esitetään kuitenkin puun jalostusasteen nostoa, puurakentamisen lisäämistä 
ja puun monipuolisempaa käyttöä pitkäaikaisempiin tuotteisiin. Näiden toimenpi-
teiden osalta olisi tarpeen ottaa huomioon niiden vaikutus metsänhoitoon, missä 
pitäisi tavoitella hitaammin kasvanutta ja järeää puutavaraa, jota lyhyt kiertoaika ja 
vallitsevien metsänhoitomenetelmien myötä saavutettu kasvun nopeutuminen ei-
vät tuota. Jatkuva kasvatus antaa mahdollisuuden tuottaa puutavaraa eri käyttötar-
koituksiin ja pitää samalla metsän jatkuvasti peitteisenä ja hiilivarastona toisin kuin 
päätehakkuisiin perustuva metsätalous. Toimenpiteisiin olisi siis syytä lisätä jatku-
van kasvatuksen osuuden lisääminen metsänhoidossa. Muilta osin tiekarttaluon-
noksessa esitetyt toimenpiteet ovat kattavia ja nykyisen tiedon mukaisia.  
 

Tutkimustieto eri metsänhoitomenetel-
mien vaikutuksesta hiilinieluun erilai-
sissa metsissä lisääntyy jatkuvasti. 
Tästä syystä tiekartassa käytetään nimi-
tystä ”ilmastoviisas metsänhoito”, jo-
hon sisältyy myös jatkuvan kasvatuksen 
menetelmä. Koska metsänhoitoon ja 
hiilinieluihin liittyvä tutkimustieto päi-
vittyy jatkuvasti, poistetaan seuraava 
kappale tiekartasta ja viitataan vain il-
mastoviisaaseen metsänhoitoon: 
”Hyvä metsänhoito tarkoittaa mm. ajal-
laan tehtyjä taimikonhoitoja, harven-
nuksia, lannoituksia ja päätehakkuita 
sekä kasvupaikalle sopivaa metsän 
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käsittelyä. Hyvä metsänhoito lisää 
puuston kasvua, mikä mahdollistaa 
hakkuutason ylläpitämisen kestävällä 
tasolla.”  
 

Seurannan kannalta on oleellista, että käytettävissä on mittaristo, joka tuottaa riit-
tävän tiedon edistymisestä asetettujen tavoitteiden suhteen. Mittarista on joiltain 
osin haastava suunnitella ja tällöin joudutaan tyytymään "on toteutettu" -tyyppi-
seen mittariin. Eräät luonnoksessa esitetyt mittarit olisivat  
kuitenkin täsmennettävissä.  
 
Esimerkiksi "kehnojen peltojen poistaminen käytöstä" voidaan ilmaista hehtaareina 
tai kasvisruoan saatavuus kouluissa hankittujen elintarvikkeiden osuuksina, koulu-
jen ja päiväkotien kestävän kehityksen ohjelmat esim. Vihreä lippu -ohjelmaan osal-
listuvien osuutena ja energian kysyntäjoustojen kattavuudesta saataneen tietoa 
energiayhtiöistä. Määrällisinä esitettyjä mittareita on syytä tarvittaessa tarkentaa, 
esim. "etätyöpäivien lkm/v" ei anna hyvää pohjaa vuosien väliselle vertailulle. Pa-
rempi mittari olisi esim. etätyöpäivien suhteellinen osuus tehdyistä työpäivistä. 
Mittareita onkin syytä vielä arvioida uudelleen ja tarkentaa lopulliseen tiekarttaan.  
 

Tarkennetaan ja selvennetään tiekar-
tan mittareita.  

Kokonaisuutena Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 -tiekarttaluonnos on hyvin laa-
dittu asiakirja, jonka voi toivoa etenevän myös käytäntöön. Kunnan kannalta maa-
kuntatason tavoitteellinen hiilineutraalisuustyö on tärkeää etenkin, jos se antaa 
kunnille mahdollisuuden paremmin edistää omia, samansuuntaisia tavoitteitaan. 
Maakuntaliitto voi tarjota kunnille esim. hiilineutraalisuutta edistäviä rahoituskana-
via, tiedollista tukea tai yhteistyötä edistäviä toimia. Kunnille on myös eduksi, jos 
maakuntaliitto tuo hiilineutraalisuustavoitteen ja siihen tähtäävän sekä maakunta- 
että kuntatason työn vahvasti esille eri foorumeilla. 

Merkitään tiedoksi. 
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Kotkan  
kaupunki,  
ympäristöpalvelut 

Kotkan kaupungin ympäristöpalvelut haluaa tuoda esille seuraavia näkökulmia: 
 
Kotkan kaupunki on sitoutunut Hinku-kuntana tavoittelemaan 80 %:n päästövähen-
nystä vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030. Kaupungin strategiaan on myös kirjattu 
tätä tukeva päästövähennystavoite. Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 tukee kaupun-
gin tavoitetta ja antaa askelmerkkejä kaupungin omaan työhön.  
 
Hiilineutraaliuden tavoitteeseen pääsy on haastavaa. Kymenlaakson hiilineutraaliu-
den tiekarttaa varten on mallinnettu kasvihuonekaasujen ja hiilinielujen kehitys 
vuoteen 2040 edettäessä nykyisten voimassaolevien kansainvälisesti ja kansallisesti 
asetettujen tavoitteiden ja säädösten mukaisesti. Selvityksen mukaan Kymenlaak-
sossa tavoitteeseen ei näillä toimenpiteillä päästä. Lisäksi tarvitaan uusia päästöjä 
vähentäviä ja hiilinieluja kasvattavia toimenpiteitä 
 
Metsien hyödyntäminen ja siitä seuraava hiilinielujen pieneneminen tuovat pai-
netta tiukkaan hiilineutraaliuden tavoitteeseen. Tiekartassa on syytä antaa vahva 
painoarvo hiilinielujen turvaamiseen ja lisäämiseen sekä nielujen kehittymisen seu-
rantaan. Todellinen tieto nielujen vaikutuksesta päästöjen vähenemisen rinnalla 
mahdollistaa suunnan kohti todellista maakunnallista päästöttömyyttä. 
 

Merkitään tiedoksi. 

Tiekartassa on todettu, että päästövähennysten ja hiilinielujen lisäksi voidaan käyt-
tää kompensaatiota Kymenlaakson ulkopuolella. Kompensaatiolla on mahdollista 
saavuttaa tiekartan aikataulussa laskennallisesti hiilineutraaliuden tavoite, mutta ei 
todellista päästöttömyyttä.  
 

Tiekartta on laadittu olettaen, että 
maakunnan ulkopuolisia kompensaa-
tioita ei jouduta hyödyntämään.  
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Tiekartassa on esitetty toimenpidekohtaisesti tarvittavia resursseja, jotka edellyttä-
vät myös taloudellista panostusta. Rahoitusratkaisut ovat mm. kuntapuolella tänä 
päivänä haasteellisia kuntatalouden tasapainotustarpeiden vuoksi. Tiekartan toi-
menpiteiden toteuttamisen ja tulevaisuuden tarpeiden suunnittelun kannalta on 
keskeistä saada toimiva vuorovaikutus poliittisiin päätöksentekijöihin. Tiekartan to-
teutusta tältä osin tukee kunnissa jo tehdyt sitoumukset hiilineutraaliuden tavoit-
teeseen. Toimenpiteiden onnistumisen ja niihin sitoutumisen kannalta on keskeistä 
löytää kustannustehokkaita ratkaisuja. Tämä edellyttää teknologian kehittymisen ja 
uusien ratkaisumahdollisuuksien aktiivista seurantaa.  
 
Tiekartassa on esitetty toimenpidekohtaiset seurantamittarit. Seurantamenetel-
mistä saatavien tulosten merkittävyyden ja vaikuttavuuden arviointi kokonaisuuden 
kannalta on keskeistä, jotta tavoitteen mukainen suunta ja oikeat toimenpiteet var-
mistetaan ja mahdolliset ongelmat havaitaan ajoissa. 
 

Tiekartassa mainittavia uusia ratkaisuja 
ovat mm. energiatehokkuuden ja clean-
techin uudet ratkaisut, hiilidioksidin tal-
teenotto ja varastointi, power-to-x-tek-
nologia, kiertotalouden ratkaisut ja 
energian kysyntäjoustot ja uudet ener-
giantuotantomuodot. Tiekartassa esi-
tettävät toimenpiteet tarkentuvat alu-
een elinkeinostrategioissa ja rahoitus-
kanavissa käytännön toimenpiteiksi. 
 
Tiekartan toteutumista seurataan sään-
nöllisesti ja toteutumisesta raportoi-
daan maakuntahallitukselle. 

Tiekartassa on esitetty laaja vastuutahojen joukko. Onnistuminen edellyttää eri ta-
hojen omien toimien lisäksi yhteistyötä. Olisikin hyvä nostaa esiin toimenpiteitä, 
jotka ovat vaikuttavuudeltaan tehokkaimpia ja kiireellisimpiä ja joita on syytä suun-
nitella ja viedä eteenpäin yhteisesti. Tämä edellyttää vetovastuun määrittelyä. 
 

Tiekartassa esitetyt toimenpiteet on to-
dettu kiireellisimmiksi ja tärkeimmiksi 
laajan sidosryhmäyhteistyön ja asian-
tuntija-arvioinnin tuloksena. Toimenpi-
detaulukossa on määritelty tarkemmin 
kunkin toimenpiteen toteuttajatahot. 
Yleisesti ottaen hiilineutraalisuustavoit-
teen saavuttaminen edellyttää erittäin 
laajaa, kaikki sektorit kattavaa, suunni-
telmallista toimintaa, yhteistyötä ja toi-
mintatapojen muutosta. 
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Metsäkeskus,  
Kaakkoinen 
 palvelualue 

Tiekartan luonnoksessa tunnistetaan hyvin metsien ja puutuotteiden keskeinen 
rooli hiilen nieluna ja varastona. Metsien käsittelyllä ja hakkuiden määrällä vaikute-
taan hiilitaseeseen. Metsien talouskäytön kasvusta huolimatta metsien kasvukyky 
ja puuvaranto ovat Suomessa kasvaneet jo vuosikymmenien ajan. Metsävarojen 
kasvu on samassa suhteessa lisännyt hiilensidontaa ja kasvattanut metsien hiiliva-
rastoa. Positiivisen kehityksen perustana on puulle kehittynyt jalostusarvo, joka an-
taa edellytykset metsätalouden harjoittamiselle ja tekee metsien hoitoon ja kas-
vuun panostamisen kannattavaksi. Sen myötä metsämaa on Suomessa pysynyt pää-
sääntöisesti metsätalouskäytössä. 
 
Metsien talouskäytön vaikutukset kansantaloudelle ovat Suomessa huomattavat. 
Erityisesti Kymenlaaksossa metsäsektorin taloudellinen merkitys on suuri. Sekä hy-
vinvoinnin että ilmaston kannalta 
on tärkeää, että metsäbiotalouden positiivinen kehitys jatkuu ja sen toimintaedelly-
tyksiä kehitetään. Puunjalostus tuottaa kuluttajille välttämättömiä tuotteita ja syn-
nyttää merkittävän substituutiovaikutuksen korvaamalla fossiilisista raaka-aineista 
valmistettuja tuotteita puupohjaisilla ja luomalla pitkäaikaisia hiilen varastoja esi-
merkiksi puurakennuksiin. 
 
Kymenlaaksossa metsien käyttöaste on maan korkeimpia. Viime vuosina hakkuut 
ovat ylittäneet Luonnonvarakeskuksen laskeman puutuotannollisesti kestävän ta-
son, mikä on pienentänyt metsien 
hiilinielua näinä vuosina. Laskennallisen kestävän hakkuutason lyhytaikainen ylitty-
minen metsäteollisuuden hyvän suhdanteen aikana ei ole pitkällä tähtäimellä nega-
tiivinen asia kunhan metsien kasvukyvystä ja hiilensidonnasta pidetään huolta.  
 
Tiekartassa nostetaan aivan oikein esiin kehittämistoimenpiteitä, 
kuten ilmastoviisaan metsänhoidon edistäminen ja metsäpinta-alan lisääminen, 
joilla kasvua voidaan lisätä. Metsäkeskus esittää, että metsien kasvun lisäämisen 
merkitystä ja siihen vaikuttavia toimenpiteitä korostettaisiin tiekartassa vieläkin 
voimakkaammin. 
 

Merkitään tiedoksi. 
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Tiekartan vuoteen 2040 ulottuva aikajänne on metsätalouden näkökulmasta lyhyt. 
Metsähoitotoimenpiteiden vaikutukset ovat pitkäaikaisia, esimerkiksi uuden puusu-
kupolven perustamiseen liittyvät 
valinnat (puulaji, siemenmateriaali jne.) vaikuttavat ilmastoon puuston koko elin-
kaaren ajan, tyypillisesti 60-100 vuoden päähän. Lisäksi hakkuiden määrään vaikut-
taa olennaisesti talouden suhdanteet 
ja siitä seuraavat teollisuuden puun tarpeen vaihtelut. Metsien hiilitasetta tulisikin 
tarkastella useiden kymmenien vuosien aikajänteellä. Ensisijaisena tavoitteena tu-
lee olla metsien kasvukyvyn turvaaminen ja lisääminen pitkällä tähtäimellä. Näin 
varmistetaan metsien hiilensidontakyvyn jatkuva ylläpito sekä mahdollisuudet met-
sien käyttöön ja biotalouden positiivinen kehitys. Metsien kasvua lisäävät toimenpi-
teet tulee ottaa käyttöön viipymättä siitä huolimatta, että niiden vaikutus ei ehdi 
vielä täysimääräisesti realisoitua vuoteen 2040 mennessä. 

Yksityiskohtaiset kehittämis- ja muutosehdotukset 
Metsäkeskus esittää harkittavaksi seuraavia yksityiskohtaisia kehittämis- ja muutos-
ehdotuksia tiekarttaluonnokseen (täydennys-/muutosehdotukset on merkitty teks-
tiin näin ja poistoehdotukset on yliviivattu): 
 
TIIVISTELMÄ 
Suurimmat päästövähennykset voidaan saavuttaa energiantuotannossa, teollisuu-
dessa sekä liikenteessä. Energiantuotannossa fossiilisia polttoaineita tulee korvata 
uusiutuvilla lämmön- ja sähköntuotannossa. Teollisuuden tulee investoida puhtai-
siin teknologioihin ja kiertotalousratkaisuihin sekä kehittää hukkalämmön hyödyn-
tämismenetelmiä. Autoilun vähentämiseen tulee kannustaa aluesuunnittelun sekä 
kattavan julkisen ja kevyen liikenteen mahdollisuuksien kautta sekä liikenteen käyt-
tövoiman tulee vähitellen vaihtua sähköön, kaasuun ja biopolttoaineisiin. Lisäksi 
maaperän hiilensidontaa 
tulee vahvistaa viljelyn keinoin ja metsien hiilivarastoa kasvattaa lisäämällä puuston 
kasvua ja metsien pinta-alaa sekä pitämällä hakkuut kestävällä tasolla. Vastuutaho-
jen ja toimeenpanijoiden 

Muokataan tiivistelmää esitetyn mu-
kaisesti. 
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tunnistaminen ja resursointi vaatii yhteistyötä maakunta- ja kuntatasolla sekä val-
tion kanssa, ja yhtä lailla elinkeinoelämän osallistamista sekä asukaslähtöistä suun-
nittelua. 
 

Luku 6.2.2 Energiantuotanto ja päästökaupan alainen teollisuus 
 
Teollisuuden päästövähennyskeinot 
Myös teollisuuden prosesseista vapautuu kasvihuonekaasupäästöjä suoraan il-
maan. Suurimmat Kymenlaaksossa sijaitsevat metsä- ja rakennusaineteollisuuden 
laitokset kuuluvat kuitenkin EU:n päästöoikeuskauppaan, jolloin niiden päästöjä oh-
jataan päästöoikeuden hintojen avulla. Päästöoikeuskauppa korottaa energian hin-
taa ja edistää näin energiatehokkuutta prosessiteollisuudessa. 
Metsäteollisuuden suorat päästöt ovat olleet laskussa Kymenlaaksossa, mutta 
kääntöpuolena on metsien lisähakkuista aiheutuva hiilinielujen pieneneminen, 
mikä mitätöi osan päästövähennyksistä. 
Kymenlaakson alueellisen metsäohjelman 2016-2020 tavoitteisiin kuuluu puupoh-
jaisen energian osuuden lisääminen energiantuotannossa. Metsäohjelman päivitys 
käynnistyy syksyllä 2019. Alueellisen metsäohjelman päivitys vuosille 2021-2025 al-
koi syksyllä 2019 ja valmistuu syksyllä 2020. 
 

Muokataan lukua 6.2.2. esitetyn mu-
kaisesti. 

6.2.4 Maankäyttö, maa- ja metsätalous 
Kasvun lisääminen ja metsien ilmastoviisas hoito 
 
Viime vuosien kasvaneet hakkuut ovat johtaneet perusuran mukaista arviota pie-
nempiin hiilinieluihin. Hiilinieluista huolehtiminen edellyttää mm., metsien tervey-
destä ja kasvukunnosta huolehtimista hyvän metsänhoidon keinoin. että pitkällä ai-
kavälillä metsien hakkuut ovat kestävällä tasolla, kasvava puun tarve katetaan 
puuntuotannon kestävällä tehostamisella, metsien hyvällä hoidolla 

Tutkimustieto eri metsänhoitomenetel-
mien vaikutuksesta hiilinieluun ja nii-
den taloudellisesta kannattavuudesta 
erilaisissa metsäkohteissa lisääntyy jat-
kuvasti. Tästä syystä tiekartassa käyte-
tään nimitystä ”ilmastoviisas metsän-
hoito”, johon sisältyy erilaisia metsän-
hoitotapoja.  Poistetaan tiekartasta yk-
sityiskohtaiset viittaukset eri 
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ja kiertoaikojen pidentämisellä.  Hyvä metsänhoito tarkoittaa mm. oikeaan aikaan 
tehtyjä uudistushakkuita, vajaatuottoisten metsien uudistamista, kasvupaikalle so-
veltuvan puulajin valintaa, jalostetun siemen- ja taimiaineksen hyödyntämistä met-
sien uudistamisessa, ajallaan tehtyjä taimikonhoitoja, harvennuksia oikea-aikaisia 
harvennushakkuita, lannoituksia ja päätehakkuita kasvatusmetsien ravinnetalou-
den parantamista lannoitukseen soveltuvilla kasvupaikoilla sekä kasvupaikalle sopi-
vaa metsän käsittelyä ja vesitalouden hoitoa. 
 
Hyvällä metsänhoidolla voidaan ennaltaehkäistä metsätuhojen syntymistä ja hyvä 
kasvukunto myös nopeuttaa tuhoista toipumista ja hiilensidontakyvyn ylläpitoa. Ky-
menlaakson alueella on tärkää huolehtia esimerkiksi tuulituhoriskien hallinasta, 
juurikäävän torjunnasta ja hyönteistuhoriskin pienentämisestä. Metsätuhot voivat 
hyvin nopeasti kääntää isonkin alueen metsien hiilitaseen negatiiviseksi eli puus-
toon sitoutunut hiili alkaa vapautua päästönä ilmakehään tuhon seurauksena. Esi-
merkkeinä laajoista tuhoista ovat laajat vuoristonilurin tuhot Kanadassa sekä Keski-
Euroopan laajat tuulituhot ja niistä seuranneet kirjanpainajatuhot. 
 

metsänhoitomenetelmiin, viitataan il-
mastoviisaaseen metsänhoitoon ja uu-
simpaan tutkimustietoon ja avataan 
käsite tiekartan Keskeiset käsitteet ja 
määritelmät -osiossa. 
 
Muokataan kappale muotoon:  
Viime vuosien kasvaneet hakkuut ovat 
johtaneet perusuran mukaista arviota 
pienempiin hiilinieluihin. Hiilinieluista 
huolehtiminen edellyttää mm. että pit-
källä aikavälillä metsien hakkuut ovat 
kestävällä tasolla, metsiä hoidetaan il-
mastoviisain menetelmin ja että met-
sien terveydestä ja kasvukunnosta huo-
lehditaan hyvän metsänhoidon keinoin.  
 
Hyvällä metsänhoidolla voidaan ennal-
taehkäistä metsätuhojen syntymistä ja 
hyvä kasvukunto myös nopeuttaa tu-
hoista toipumista ja hiilensidontakyvyn 
ylläpitoa. Kymenlaakson alueella on 
tärkeää huolehtia esimerkiksi tuulitu-
horiskien hallinasta, juurikäävän torjun-
nasta ja hyönteistuhoriskin pienentämi-
sestä. Metsätuhot voivat hyvin nope-
asti kääntää isonkin alueen metsien hii-
litaseen negatiiviseksi eli puustoon si-
toutunut hiili alkaa vapautua päästönä 
ilmakehään tuhon seurauksena. Esi-
merkkeinä laajoista tuhoista ovat laajat 
vuoristonilurin tuhot Kanadassa sekä 
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Keski-Euroopan laajat tuulituhot ja 
niistä seuranneet kirjanpainajatuhot. 
 

Hyvä metsänhoito lisää puuston kasvua, mikä mahdollistaa hakkuutason ylläpitämi-
sen kestävällä tasolla. Metsien kasvua ja hiilensidontaa voidaan lisätä erityisesti 
käyttämällä jalostettua siemen- ja taimiainesta metsien uudistamisessa sekä paran-
tamalla kasvatusmetsien ravinnetaloutta lannoitukseen soveltuvilla kohteilla. Näillä 
keinoilla metsien kasvua voidaan lisätä noin 13 % (Tapion raportteja nro 16). Ky-
menlaakson alueella edellä mainittu kasvun lisäys tarkoittaisi puumääränä noin 
0,33 milj. m3 vuodessa. Maakunnan metsien kasvu on Luken viimeisimpien 
mittausten (VMI 11/12) mukaan 2,53 milj. m3 vuodessa. Edellä mainittujen keino-
jen tuottama kasvun lisäys ehtii realisoitua vasta osittain vuoteen 2040 mennessä, 
mutta siitä huolimatta niiden hyödyntäminen on tärkeää ja merkitys korostuu pit-
källä tähtäimellä. Metsien kasvua voidaan lisätä myös metsittämällä alueita, jotka 
soveltuvat puuntuotantoon. Mahdollisia alueita ovat esimerkiksi turvetuotannosta 
poistuneet suot, maanviljelystä vapautuneet pellot, käytöstä poistuneet sähkölinjat 
tai tielinjat ja muut vastaavat alueet. 
 

Tutkimustieto eri metsänhoitomenetel-
mien vaikutuksesta hiilinieluun ja nii-
den taloudellisesta kannattavuudesta 
erilaisissa metsäkohteissa lisääntyy jat-
kuvasti. Tästä syystä tiekartassa käyte-
tään nimitystä ”ilmastoviisas metsän-
hoito”, johon sisältyy erilaisia metsän-
hoitotapoja. Poistetaan tiekartasta yk-
sityiskohtaiset viittaukset eri metsän-
hoitomenetelmiin, viitataan ilmasto-
viisaaseen metsänhoitoon ja uusim-
paan tutkimustietoon ja avataan kä-
site tiekartan Keskeiset käsitteet ja 
määritelmät -osiossa. 
 
Muokataan kappaletta muotoon:  
 
Hyvä metsänhoito lisää puuston kas-
vua, mikä mahdollistaa hakkuutason yl-
läpitämisen kestävällä tasolla. Metsien 
kasvua ja hiilensidontaa voidaan lisätä 
myös käyttämällä jalostettua siemen- ja 
taimiainesta metsien uudistamisessa 
sekä parantamalla kasvatusmetsien ra-
vinnetaloutta lannoitukseen soveltu-
villa kohteilla. Edellä mainittujen keino-
jen tuottama kasvun lisäys ehtii 
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realisoitua vasta osittain vuoteen 2040 
mennessä, mutta siitä huolimatta nii-
den hyödyntäminen on tärkeää ja mer-
kitys korostuu pitkällä tähtäimellä. 
Metsien kasvua voidaan lisätä myös 
metsittämällä alueita, jotka soveltuvat 
puuntuotantoon. Mahdollisia alueita 
ovat esimerkiksi turvetuotannosta pois-
tuneet suot, maanviljelystä vapautu-
neet, huonosti tuotantoon soveltuvat 
pellot, käytöstä poistuneet sähkölinjat 
tai tielinjat ja muut vastaavat alueet. 
 

Kiertoaikojen pidentäminen, eli aika mikä kuluu metsän istutuksesta päätehakkuu-
seen, lisää lähtökohtaisesti hiilivarastoa metsissä ja tuottaa raaka-ainetta pidempi-
aikaisiin puutuotteisiin, kuten rakentamiseen. Kiertoaikojen pidentäminen on kui-
tenkin usein riippuvaista myös puumarkkinoilla tapahtuvista hinnanmuodostuk-
sista, jolloin kiertoaikojen pidentämistä tulee tarkastella yhdessä taloudellisen 
toiminnan edellytysten kanssa. Koska puuston kasvu alkaa hidastua puuston ikään-
tyessä tulee kiertoajan pidentämisessä ottaa huomioon sen vaikutukset puuston 
hiilensidontakyvyn alenemiseen ja tuhoriskien kasvamiseen. 
 

Muokataan kappaletta muotoon:  
Kiertoaikojen pidentäminen, eli aika 
mikä kuluu metsän istutuksesta pääte-
hakkuuseen, lisää lähtökohtaisesti hiili-
varastoa metsissä ja tuottaa raaka-ai-
netta pidempiaikaisiin puutuotteisiin, 
kuten rakentamiseen. Kiertoaikojen pi-
dentäminen on kuitenkin usein riippu-
vaista myös puumarkkinoilla tapahtu-
vista hinnanmuodostuksista, jolloin 
kiertoaikojen pidentämistä tulee tar-
kastella yhdessä kannattavan puuntuo-
tannon ja taloudellisen 
toiminnan edellytysten kanssa. Koska 
puuston kasvu alkaa hidastua puuston 
ikääntyessä tulee kiertoajan pidentämi-
sessä ottaa huomioon sen vaikutukset 
puuston hiilensidontakyvyn alenemi-
seen ja tuhoriskien kasvamiseen. 
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Kaakkois-Suomen alueellisen metsäohjelman 2016-2020 tavoitteisiin onkin kuulu-
nut mm. taimikonhoitomäärien lisääminen ja luonnon monimuotoisuudesta huo-
lehtiminen. Ilmastonmuutos köyhdyttää luonnon monimuotoisuutta, ja onkin tär-
keää löytää tasapaino luonnonvarojen hyödyntämisen ja luontoarvojen säilyttämi-
sen välillä. Ilmastoviisaan metsänhoidon perusedellytyksenä on tieverkon ylläpito. 
Toimiva tieverkko mahdollistaa myös päästöjen minimoinnin metsätalouden ja -te-
ollisuuden kuljetuksissa. 
 

Muokataan kappaletta muotoon:  
 
Kaakkois-Suomen alueellisen metsäoh-
jelman 2016-2020 tavoitteisiin onkin 
kuulunut mm. taimikonhoitomäärien li-
sääminen ja luonnon monimuotoisuu-
desta huolehtiminen. Ilmastonmuutos 
köyhdyttää luonnon monimuotoi-
suutta, ja onkin tärkeää löytää tasa-
paino luonnonvarojen hyödyntämisen 
ja luontoarvojen säilyttämisen välillä. 
Metsänhoidon edellytyksenä on toi-
miva tieverkko, joka mahdollistaa myös 
päästöjen minimoinnin metsätalouden 
ja -teollisuuden kuljetuksissa. 
 

Kestävä metsähakkuiden taso 
Pitkällä aikavälillä (enintään 10 vuotta) metsien hakkuiden tulisi pysyä kestävällä ta-
solla, sillä hakkuut ovat suurin yksittäinen tekijä hiilinielujen muodostumisen mää-
rään Kymenlaaksossa. Vuonna 2016 hakkuut Kymenlaaksossa olivat noin 2,47 milj. 
m3 ja vuonna 2017 noin 2,45 milj. m3. Kymmenvuotiskaudella 2008-2017 hakkuut 
olivat keskimäärin arviolta 10 % edellä mainittuja huippuvuosia 
alemmalla tasolla. Luonnonvarakeskuksen tuoreimpien arvioiden laskelmien mu-
kaan suurin kestävä vuosittainen hakkuukertymä talouskäytössä olevissa metsissä 
(jossa ei ole huomioitu mm. luonnon monimuotoisuuteen liittyviä tekijöitä) vuosille 
2015-2024 Kymenlaaksossa on runkopuulle 2,14 2,13 milj. m3, oksille 0,21 milj. m3 
ja kannoille 0,28 milj. m3. Laskelman ulkopuolelle on rajattu talouskäytön ulkopuo-
lelle jäävät metsät, kuten suojelualueet, metsälakikohteet ja muut vastaavat met-
sien käytön rajoitukset. Laskelman mukaan hakkuumahdollisuudet kasvavat 
tulevaisuudessa siten, että runkopuun kestävä hakkuutaso vuosille 2025-2034 on 
2,33 milj.m3/v (+9 %) ja vuosille 2035-2044 2,45 milj. m3/v (+15 % verrattuna 

Muokataan kappaletta esitetyn mu-
kaisesti, poislukien runkopuulle esi-
tetty 2,13 milj. m3, joka on tarkistuk-
sen jälkeen tiekartan mukainen 2,14 
milj. m3. 
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nykytasoon). Kaikki metsien kasvua lisäävät toimenpiteet ovat tärkeitä hiilensidon-
nan kannalta ja samalla ne mahdollistavat kestävän hakkuutason nostamisen. 
 

Kaakkois-Suomen alueellisen metsäohjelman 2016-2020 tavoitteisiin on kuulunut 
kestävien hakkuumahdollisuuksien täysimääräinen hyödyntäminen, mutta vuosit-
taiset hakkuut ovat viime vuosina ylittäneet Luken laskennallisen kestävän tason 
Kymenlaaksossa. Hakkuutason vaikutusta hiilinieluihin ja koko Kymenlaakson kasvi-
huonekaasupäästöihin havainnollistaa esimerkiksi se, että hakkuiden jäädessä alle 
1,7 milj. m3 vuodessa, hiilinielut (ml. merialueiden nielut) kattaisivat hiilineutraali-
suuden ja perusuran välisen kuilun vuonna 2040. Jos merialueita ei huomioida hiili-
neutraaliuden tavoittelussa, 1,3 milj. m3 hakkuutasolla saavutettaisiin perusuran 
mukaisessa tilanteessa hiilineutraalisuustavoite vuonna 2040. Ei kuitenkaan ole tar-
koituksenmukaista tavoitella hiilineutraaliutta pelkästään hakkuita vähentämällä, 
vaan päästövähennyksiä tulee tehdä myös kaikilla sektoreilla tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Hakkuutason säätelyn lisäksi metsätaloussektorilla voidaan edis-
tää hiilineutraaliustavoitetta lisäämällä metsien kasvua, nostamalla puun jalostus-
astetta, käyttämällä puuta pitkäikäisiin tuotteisiin sekä korvaamalla fossiilipohjaisia 
tuotteita puumateriaaleilla. 
 

Hakkuiden vähentämisen vaikutusten 
arvioimista hiilinieluihin ei ole perustel-
tua poistaa tiekartasta. Hakkuiden vä-
hentäminen ei sisälly tiekartan toimen-
piteisiin.  
 
Muokataan kappale muotoon:  
 
Kaakkois-Suomen alueellisen metsäoh-
jelman 2016-2020 tavoitteisiin on kuu-
lunut kestävien hakkuumahdollisuuk-
sien täysimääräinen hyödyntäminen, 
mutta vuosittaiset hakkuut ovat viime 
vuosina ylittäneet Luken laskennallisen 
kestävän tason Kymenlaaksossa. Hak-
kuutason vaikutusta hiilinieluihin ja 
koko Kymenlaakson kasvihuonekaasu-
päästöihin havainnollistaa esimerkiksi 
se, että hakkuiden jäädessä alle 1,7 
milj. m3 vuodessa, hiilinielut (ml. meri-
alueiden nielut) kattaisivat hiilineutraa-
lisuuden ja perusuran välisen kuilun 
vuonna 2040. Jos merialueita ei huomi-
oida hiilineutraaliuden tavoittelussa, 
1,3 milj. m3 hakkuutasolla 
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saavutettaisiin perusuran mukaisessa 
tilanteessa hiilineutraalisuustavoite 
vuonna 2040. Ei kuitenkaan ole tarkoi-
tuksenmukaista tavoitella hiilineutraa-
liutta pelkästään hakkuita vähentä-
mällä, vaan päästövähennyksiä tulee 
tehdä myös kaikilla sektoreilla tavoittei-
den saavuttamiseksi. Hakkuutason li-
säksi metsätaloussektorilla voidaan 
edistää hiilineutraaliustavoitetta lisää-
mällä metsien kasvua, nostamalla puun 
jalostusastetta, käyttämällä puuta pit-
käikäisiin tuotteisiin sekä korvaamalla 
fossiilipohjaisia tuotteita puumateriaa-
leilla. 
 

Kuva 6-9. Maankäyttöön, maa- ja metsätalouteen kohdistuvat hiilineutraaliutta ta-
voittelevat päästövähennys- ja kompensaatiotoimenpiteet aikajanalla. 
Kuvan ensimmäinen palkki: Hiilensidonnan ja hiilivaraston kasvattaminen lisäämällä 
metsäpinta-alaa 
Kuvan kolmas palkki: Kasvun lisääminen ja ilmastoviisaat metsänhoitotavat 

Muokataan kuvatekstejä esitetyllä ta-
valla.  

7 TOTEUTUS JA SEURANTA 
Taulukko 7-3. Maankäyttöön, maa- ja metsätalouteen kohdistuvat päästövähennys-
toimet 
Ensimmäinen toimenpide: Kasvatetaan hiilensidontaa ja hiilivarastoa lisäämällä 
metsäpinta-alaa. Kolmas toimenpide: Otetaan käyttöön ilmastoviisaat metsänhoi-
totavat Lisätään metsien kasvua ja toteutetaan ilmastoviisasta metsänhoitoa. 
 

Muokataan toimenpidettä esitetyllä 
tavalla.  
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Kuva 8-1. Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 -tiekartta, suositellut toimenpiteet sekä 
niihin liittyvät vastuutahot 
Kuvan toiseksi viimeinen palkki: Ilmastoviisas metsänhoito sekä hiilivaraston kasvat-
taminen lisäämällä metsäpinta-alaa ja pitämällä hakkuut kestävällä tasolla Metsien 
kasvun lisääminen ja hiilivarastonkasvattaminen ilmastoviisaan metsänhoidon kei-
noin, metsäpinta-alaa lisäämällä ja pitämällä hakkuut kestävällä tasolla 
 

Muokataan toimenpidettä esitetyllä 
tavalla.  

MTK  
Kaakkois- 
Suomi 

MTK-Kaakkois-Suomi kiittää mahdollisuudesta lausua Hiilineutraali Kymen-

laakso2040 -luonnokseen. MTK:n tavoitteena on hiilineutraali ruoka ja metsien 

kasvavat hiilinielut, ja tähän liittyen on julkaistu ilmasto-ohjelma 

https://www.mtk.fi/documents/20143/620803/MTK_ilmasto-oh-

jelma_net.pdf/e7db1b01-6afa-1416-8162-0b81ffc73949. Päästöt on saatava 

alas, sidonta ylös sekä uusiutuvia tilalle, eli päätavoitteet ovat samansuuntaisia 

nyt lausunnolla oleva luonnoksen kanssa. 

 

Luonnoksessa (2.1) on esitetty käytetyt laskentamenetelmät ja mallit. Aineisto-

jen, analyysien ja laskennan monimutkaisuus hankaloittaa tulkintoja. Mallinnuk-

sen epävarmuusasteet (32 % maataloudelle ja 59 % LULUCF -sektorille) korosta-

vat voimakkaasti tutkimuksen tarvetta mallien luotettavuuden parantamiseksi. 

Erityisesti alueiden välisiä eroja tulisi pystyä huomioimaan vakioissa ja mallin-

nuksissa, mikä lisäisi tarkkuutta ja vaikuttavuutta ’Hiilineutraalin Kymenlaakson’ 

toimenpiteisiin ja johtopäätöksiin. Toteamme, että lisää tutkimusta tarvitaan. 

 

Laskentamenetelmien epävarmuudet 
ovat suuria etenkin hiilinielujen osalta, 
ja tämä on tuotu esille raportissa. Hiili-
nielujen laskenta on tehty IPCC:n oh-
jeistuksen mukaisesti. 

https://www.mtk.fi/documents/20143/620803/MTK_ilmasto-ohjelma_net.pdf/e7db1b01-6afa-1416-8162-0b81ffc73949
https://www.mtk.fi/documents/20143/620803/MTK_ilmasto-ohjelma_net.pdf/e7db1b01-6afa-1416-8162-0b81ffc73949
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Kappaleessa 3 esitetään maatalouden päästöjen kehitys. Ihmettelemme esitet-

tyä päästökehitystä, sillä maatalouden päästöissä ei näytä tapahtuneen juuri 

mitään. Vähennys on -8,9 / 3,1 % (kulutus-/ tuotantoperusteisesti) vuodesta 

2000 vuoteen 2017. Siis kasvihuonekaasupäästöt olisivat kulutusperusteisesti 

laskettuna lisääntyneet. Kuitenkin tiedetään, että rakennekehitys on alueella ol-

lut rajua. Viime vuosikymmeninä niin tilojen kuin kotieläinten määrä on voimak-

kaasti vähentynyt. Pelkästään vuodesta 2000 vuoteen 2017 on alueen maidon-

tuotanto pienentynyt noin 30 % ja naudanlihantuotanto lähes 50 %. Vähennys 

on ollut muuta maata keskimääräistä voimakkaampaa. Se näyttää myös jatku-

van muuta maata kovempana: vuoteen 2025 kaikkien tilojen poistuman arvioi-

daan olevan kolmannes, mutta maito- ja nautatilojen määrä vähenisi yli 50 pro-

sentilla. (Kantar TNS/Kaakkois-Suomen ELY, Maatilojen kehitysnäkymät Kaak-

kois-Suomessa 2025).  

 

Kymenlaakson viljelyssä oleva pelto-
pinta-ala on pysynyt lähestulkoon sa-
mana, vaikka viljelijöiden ja tilojen 
määrä on laskenut voimakkaasti.  
 
Tiekartan s. 60 avataan maatalouden 
päästölaskentaa: ”Maatalouden pääs-
tömallinnukseen sisältyvät Suomen 
kasvihuonekaasuinventaariossa käyte-
tyn jaottelun mukaisesti kotieläinten 
ruoansulatuksen CH4-päästöt, lannan-
käsittelyn CH4- ja N2O-päästöt, maape-
rän N2O-päästöt, kasvintähteiden pel-
lolla polton N2O-päästöt sekä kalkituk-
sen ja urealannoituksen CO2-päästöt, 
jotka on kaikki muunnettu yhteismitalli-
siksi CO2-ekvivalentteiksi karakterisoin-
tikertoimia käyttäen. Maatalouden 
päästötrendi pysyy suhteellisen samalla 
tasolla koko tarkasteluajanjaksolla v. 
1990-2017. Kulutusperusteisen lasken-
tatavan mukaan (lisättynä tuonnin ja 
poistettuna viennin osuus) maatalou-
den päästöt ovat pienentyneet 3 % 
vuodesta 1990 vuoteen 2017, mutta 
pysyneet suhteellisen samalla tasolla 
(Kuva 19). Tarkasteluajanjakson kulu-
essa yhä suurempi osa alueen maata-
loustuotannosta on kulutettu alueella 
ja vientiin ohjautuva osuus on pienen-
tynyt. Tämä on seurausta joko kasva-
neesta lähiruuan kulutuksesta tai ruuan 
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kokonaiskulutuksen kasvusta. Käytettä-
vissä olleiden tilastojen perusteella tä-
hän ei kuitenkaan voida yksiselitteisesti 
vastata. Tuotantoperusteisesti lasket-
tuna vuoden 1990 tasosta vuoteen 
2017 päästöt ovat vähentyneet 16 % 
(Kuva 20). 
 
Päästölähteittäin tarkasteltuna suurin 
osa, 65-71 % päästöistä muodostuu 
maatalousmaiden kautta (Kuva 21). 
Muita merkittäviä maatalouden pääs-
tölähteitä ovat kotieläinten ruoansula-
tus (19-21 %), peltojen kalkitus (4-11 %) 
sekä lannan käsittely (5-7 % maatalou-
den päästöistä).” 
 

Toteamme, että koko maan yleiset keskiarvot eivät sovellu sellaisenaan käy-

tettäviksi Kymenlaaksossa. Kiinnitämme huomiota mallinnusten epävarmuu-

teen myös tulevien linjausten suhteen. Luvut vaikuttavat toimenpide-esityksiin. 

Miten relevantteja ovat perusuran mukaisen kehityksen luvut (kappale 5)? Vuo-

teen 2040 maatalouden päästöjen muutos olisi luonnoksen mukaan -1 % (vuo-

desta 2017), ja viljelysmaiden hiilinielujen määrä pienenisi 14,5 % (vuodesta 

2020). Luvuista on arvioitu maatalouden lisäpäästövähennystarve ja esitetään 

sen olevan 9-10 %.  

 

Perusura kertoo, mihin suuntaan kasvi-
huonekaasupäästöjen ja hiilinielujen 
määrä kehittyisi, jos toiminta Kymen-
laaksossa kehittyy kansallisesti asetet-
tujen tavoitteiden mukaisesti sekä 
päästöjen kehityksessä huomioidaan 
poliittiset sitoumukset ja linjaukset, 
jotka olivat voimassa, kun tiekarttaa 
laadittiin. 
Perusuran mukainen päästökehitys 
vuoteen 2040 noudattelee mm. EU:n il-
masto ja energiapaketin yhteisiä tavoit-
teita päästökauppasektorilla ja Suomen 
kansallisia päästövähennystavoitteita 
taakanjakosektorilla. Maataloudessa 
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perusuran mukainen päästöjen kehitys 
noudattaa Suomen keskimääräistä ja-
kaumaa, jossa päästöt pysyvät lähes sa-
malla tasolla olettaen, että tuotanto-
muodot eivät muutu. Tähän voi toki 
tulla todellisuudessa muutoksia esim. 
erilaisten viljelymenetelmien käyttöön-
oton myötä. 
 

Kiitämme luonnoksen useita mainintoja (mm. kappale 6) uusiutuvan energian 

ja biokaasulaitosten lisäämisestä. Näiden vaikuttavuus on suuri ja voidaan vä-

hentää energiantuotannossa ja liikenteessä muodostuvia kasvihuonekaasupääs-

töjä.  

 

Sivutuotteiden ja jätteiden hyötykäyttöä tulee tehostaa. Maa- ja metsätalous 

ovat ainoita elinkeinoja, jotka voivat sitoa hiilidioksidia takaisin ilmakehästä.  

 

Sivutuotteiden ja jätteiden hyötykäytön 
tehostaminen sisältyy tiekartassa mai-
nitun kiertotalouden lisäämiseen. 

Turvemaita käsitellään kohdassa 6.2.4. Huomautamme, että turvemaita on Ky-

menlaaksossa vähän. Kun maassamme keskimäärin turvepeltoa on noin 11 % 

peltoalasta, osuus Kymenlaaksossa on 4 % (Luke). Luonnoksessa kirjoitetaan 

’kehnot’ turvemailla sijaitsevat pellot. Esitämme, että sana kehnot korvataan 

termillä tuotantoon huonosti sopivat: Turvemailla sijaitsevat huonosti tuotan-

toon sopivat pellot on syytä poistaa tuotannosta ja joko metsittää tai ennallis-

taa. Sama koskee taulukkoa 7-3.  

 

Kannatamme esitettyjä toimenpiteitä: ’Viljelyyn jäävillä turvepelloilla tulee huo-

lehtia riittävästä kasvipeitteisyydestä ympäri vuoden mm. kevätkynnöillä, syys-

kylvöillä, aluskasvillisuudella tai nurmien siirrolla kivennäismaalta turvemaalle’.  

 

Muokataan kappaletta esitetyn mu-
kaisesti. 
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Esitämme, että kohtaan 6.2.4 lisätään tarve tutkimuksen lisäämisestä ja pelto-

jen hiilensidonnan todentamisesta, myös alueellisesti. Suurimmalla osalla pel-

toja on mahdollisuus olla merkittäviä hiilinieluja ja tutkimuksella tämän voi to-

dentaa. Viljelyn arvo saataisiin sekä ruoantuottajana että hiilensitojana lisää-

mään maatalouden kannattavuutta, ja voitaisiin mahdollistaa peltojen hiili-

markkinat, faktoihin perustuen.  

 

Lisätään toimenpiteisiin esitetty tutki-
mustarve. Lisätään myös tiivistelmään 
yleisesti tutkimustiedon seuraami-
sesta ja aktiivisesta soveltamisesta 
käytäntöön kaikilla sektoreilla.  

Taulukko 7-4 ’Kasvisruoka saataville joka päivä kaikissa kouluissa’: tavoite mo-

nipuolisesta ruokatarjoilusta on hyvä, annetaan kuluttajan tehdä valinta. 

Eläinperäisen korvaaminen kasvisperäisillä on ravinto-opillisesti vaikeaa. 

Jaamme ravitsemustutkijoiden ja -asiantuntijoiden huolen riittävästä välttämät-

tömien aminohappojen, rasvaliukoisten vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden 

sekä energian tarjonnasta varsinkin lasten, nuorten ja vanhusten osalta julki-

sissa ruokapalveluissa.  

Esitämme, että päästövähennystoimiin lisätään seuraava: kasvis-/lihavaihto-

ehtoa valittaessa Kymenlaakson julkisissa hankinnoissa tulee ensisijaisena ta-

voitteena olla kotimaisuus. Perusteemme ovat seuraavat:  

1. voidaan taata tuotteen laatu 

2. voidaan taata vastuullinen, ekologinen tuotantotapa 

3. voidaan jäljittää tuote  

4. tuetaan Kymenlaakson aluetaloutta 

Myös muut ympäristötekijät on syytä huomioida kasvihuonekaasupäästöjen li-

säksi. Suomalaiset kasvikset ovat Luken mukaan kaikkein kilpailukykyisimpiä ve-

sijalanjäljessä. Esimerkiksi tomaattikilon vesijalanjälki on Espanjassa 91 kertaa 

korkeampi kuin Suomessa (Silvenius ym 2019). 

Lisätään esitetty maininta ruokahan-
kintojen kotimaisuudesta. Lisätään 
myös kappaleeseen 6.2.5 ja toimenpi-
dekuvaan 6.10 hankintoihin maininta 
kotimaisuudesta. 
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 Esitämme, että taulukon 7-4 toimenpiteisiin kohtaan ’kulutus’ lisätään ruoka-

hävikki. Esitämme, että saman taulukon kohdassa ’jätehuolto ja kiertotalous’ 

mittari ’ympäristökriteerejä sisältävien hankintojen osuus’ poistetaan ja korva-

taan seuraavalla: ’kotimaisten vastuullisesti tuotettujen hankintojen osuus’. 

 

Esitämme, että luonnostekstissä huomioidaan ja taulukkoon 7-4 lisätään ruoka-

järjestelmän aiheuttamat päästöt. Luken mukaan ruokajärjestelmä (sis. varas-

toinnin, prosessoinnin, pakkauksen, kuljetuksen, jakelun ja käytön) aiheuttaa 

25-30 % kaikista kasvihuonekaasupäästöistä. Tätä on syytä painottaa koko ket-

jun toimenpiteissä sekä myös ympäristökasvatuksessa.  

 

Kyseinen kohta tarkoittaa kaikkia han-
kintoja, myös esim. kalusteita, sähköä. 
Lisätään maininta kotimaisuudesta ja 
muutetaan ympäristökriteeri-sanan ti-
lalle ’kestävän kehityksen kriteerien 
mukaisten sekä kotimaisten hankinto-
jen osuus’.  
 
Lisätään tekstiin maininta ruokajärjes-
telmän aiheuttamista päästöistä.  

 Kiitämme ruokahävikin huomioimista (6.2.5.). Tämä koskee koko elintarvikeket-

jua, ja vaatii toimenpiteitä päästövähennyksiin pyrittäessä. Maininta, jonka mu-

kaan ruokailutottumuksissa eniten ilmastohyötyjä voidaan saavuttaa suosi-

malla kasvis- ja vegaaniruokavaliota, korvaamalla punaista lihaa kanalla tai 

kalalla sekä maitotuotteita kasvipohjaisilla vaihtoehdoilla, tulee poistaa teks-

tistä. Globaalien vakioiden käyttö ei sovellu kymenlaaksolaisiin malleihin. 

Suomalainen maidon- ja naudanlihantuotanto on käytännössä soijavapaata ja 

perustuu nurmeen, jonka rooli hiilensidonnassa on merkittävä. Lihantuotan-

nosta kolme neljäsosaa tulee maidontuotannon sivutuotteena. Kolmanneksi, 

hyötyjä laskettaessa tulisi pystyä käyttämään alueellisia vakioita, mitä tällä het-

kellä ei ole. Globaalit tutkimustulokset ja mallit eivät sovellu meidän olosuhtei-

siin. Tutkimusten mukaan Euroopassa sidonta keskimäärin 0,8 tn C/ha/v 

(Klumpp & Fornara 2018), kun taas suomalaisissa kokeissa juuriston määrä on 

yleensä välillä 3.000 – 6.500 kg ka/ha (Luke). Lisäksi juuriston hiilen säilyvyys 

maassa on suurempi kuin maan päällisen hiilen (esim. Kätterer 2013, MMM 

MAHTAVA-hanke). Nurmi parantaa maan rakennetta, vähentää eroosiota, 

Myös Luken uusimpien tutkimusten 
mukaan lihan käytön vähentäminen on 
tärkeää sekä ympäristön että ravitse-
muksen näkökulmasta. Kasvis- ja ve-
gaaniruokavalio- mainintojen poistami-
nen ei ole perusteltua. Lisätietoja esi-
merkiksi: https://www.luke.fi/kotielain-
valtaisesta-maataloudesta-kasvispai-
notteiseen-ruokapoytaan-ilmastoysta-
vallisyys-edellyttaa-ratkaisevia-muutok-
sia-suomalaisessa-ruokailussa-ja-tuo-
tannossa/ Lisätään kappaleeseen mai-
ninta, että hyödynnetään ruokailutot-
tumuksissakin uusinta tutkimustietoa 
ilmaston kannalta edullisesta ja ravit-
semuksellisesti monipuolisesta ruoka-
valiosta. 

https://www.luke.fi/kotielainvaltaisesta-maataloudesta-kasvispainotteiseen-ruokapoytaan-ilmastoystavallisyys-edellyttaa-ratkaisevia-muutoksia-suomalaisessa-ruokailussa-ja-tuotannossa/
https://www.luke.fi/kotielainvaltaisesta-maataloudesta-kasvispainotteiseen-ruokapoytaan-ilmastoystavallisyys-edellyttaa-ratkaisevia-muutoksia-suomalaisessa-ruokailussa-ja-tuotannossa/
https://www.luke.fi/kotielainvaltaisesta-maataloudesta-kasvispainotteiseen-ruokapoytaan-ilmastoystavallisyys-edellyttaa-ratkaisevia-muutoksia-suomalaisessa-ruokailussa-ja-tuotannossa/
https://www.luke.fi/kotielainvaltaisesta-maataloudesta-kasvispainotteiseen-ruokapoytaan-ilmastoystavallisyys-edellyttaa-ratkaisevia-muutoksia-suomalaisessa-ruokailussa-ja-tuotannossa/
https://www.luke.fi/kotielainvaltaisesta-maataloudesta-kasvispainotteiseen-ruokapoytaan-ilmastoystavallisyys-edellyttaa-ratkaisevia-muutoksia-suomalaisessa-ruokailussa-ja-tuotannossa/
https://www.luke.fi/kotielainvaltaisesta-maataloudesta-kasvispainotteiseen-ruokapoytaan-ilmastoystavallisyys-edellyttaa-ratkaisevia-muutoksia-suomalaisessa-ruokailussa-ja-tuotannossa/
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ylläpitää maan hiilivaroja (hidastaa häviämistä), pienentää maan N2O-päästöjä, 

ottaa tehokkaasti ravinteita, lisää biodiversiteettiä ja maiseman esteettisyyttä. 

Nurmipalkokasvit sitovat typpeä ja lisäksi suomalaisessa viljelyssä kasvisuojelu-

aineiden käyttö on vähäistä (Luke). 

 

Haluamme korostaa kannusteiden merkitystä hiilineutraalin Kymenlaakson tie-

kartassa. Muistutamme, että parhaillaan valmistellaan EU:n tulevan ohjelma-

kauden maatalousbudjettia ja yhteiseurooppalaista maatalouspolitiikkaa, 

CAP2027. Nämä linjaavat käytännössä hyvin pitkälle, mitkä ilmasto- ja ympäris-

töpoliittiset tavoitteet ja toimenpiteet sitouttavat viljelijöitä. CAP2027 pyrkii 

kannattavuuden parantamiseen. Kannattava maa- ja metsätalous luo pohjan 

kestävälle ilmaston ja ympäristönsuojelulle.   

 

Tiekartassa todetaan, että: Pitkäaikai-
siin päästövähennyksiin pääseminen 
maa- ja metsätaloudessa edellyttää te-
hokkaiden ja EU:n ohjelmakausien yli 
ulottuvien ohjauskeinojen käyttöönot-
toa. 

Kaakkois-Suomen ELY-
keskus 

Kymenlaakson liitto pyytää lausuntoja Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 –tiekartta-
luonnoksesta. Luonnos sisältää tärkeimmät toimenpiteet, joilla Kymenlaakson maa-
kunnan on mahdollista saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2040 mennessä sekä arviot 
Kymenlaakson kasvihuonekaasupäästöistä vuosina 1990-2040 sekä hiilinieluista vuo-
silta 2015-2017. Hiilineutraali Kymenlaakso tiekarttaa on valmisteltu laaja-alaisesti ja 
eri sidosryhmiä sekä asukkaita on osallistettu hyvin valmistelutyöhön. 
Raportti laskentoineen on erinomainen tietopaketti Kymenlaakson nykyisistä pääs-
töistä ja vuoteen 2040 mennessä tarvittavista toimista. Kaakkois-Suomen ELY-kes-
kuksen näkemyksen mukaan Hiilineutraali Kymenlaakso tiekartan tekeminen on erit-
täin tärkeää työtä ja se toteuttaa hyvin hallitusohjelman keskeisiä tavoitteita.  
Antti Rinteen hallitusohjelmassa on linjattu yhdeksi keskeisistä tavoitteesta saada Suomi 
hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Kokonaisuutena ottaen asia on haasteellinen ja 
tavoite hiilineutraaliudesta vuoteen 2040 mennessä on jo sinänsä kova, ottaen huomi-
oon taloudelliset ym. reunaehdot. Kaakkois-Suomen ELY-keskus esittää kuitenkin huomi-
oitavaksi hallitusohjelmaan kirjattu tavoite ja esittää harkittavaksi voisiko tiekartan toi-
mia suunnata vuoden 2040 sijasta vuoteen 2035. 

Kymenlaakson hiilineutraalisuus-ta-
voite vuodelle 2040 on asetettu Ky-
menlaakson maakuntaohjelmassa 
2018-2021. Aloite hiilineutraali-tavoit-
teesta tuli maakunnan päättäjiltä 
vuonna 2017, jolloin nykyistä hallitus-
ohjelmaa ei vielä ollut.  
 
Kun hallitus julkaisee suunnitelman 
siitä, miten tavoitteisiin päästään val-
takunnallisesti, verrataan suunnitel-
mia Kymenlaakson tiekarttaan ja tar-
kistetaan, onko Kymenlaakson toi-
menpiteissä olennaisia puutteita, vai 
pitääkö tiekartassa esitettyjä toimia 
toteuttaa vain suunniteltua 
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 nopeammin ja laajemmin, jotta myös 
Kymenlaakson maakunnalla on sama 
tavoitevuosi kuin valtakunnallisella ta-
solla. 
 

Raportissa on esitetty eri sektorien osalta varsin kattavasti niitä tavoitteita sekä 
myöskin konkreettisia keinoja, joilla päästöjä voidaan vähentää. Osa raportin tavoit-
teista ja toimenpiteistä jää kuitenkin vielä melko yleiselle tasolle ja tiekartassa olisi-
kin hyvä konkretisoida vielä konkreettisemmin sitä, millaisilla toimenpiteillä maa-
kunta pystyy tavoitteisiin vaikuttamaan. Mm. taloudelliset tuet ja uudet käytännöt 
vaativat valtakunnan tasolla muutoksia, jotka eivät kaikilta osin sisälly ainakaan ny-
kyiseen hallitusohjelmaan. Näihin eri toimijat voivat jatkossa vaikuttaa esimerkiksi 
sidosryhmätyön kautta, omassa päätöksenteossaan ja aktiivisella viestinnällä.  

 
Erityisen tärkeää on suunnitella näiden toimien käytäntöön vienti. Jatkossa tärke-
ässä roolissa on myös se, miten eri osapuolet käytännössä toteuttavat päästöjen 
vähentämiseen liittyviä toimenpiteitä. Esimerkiksi liikenteessä fossiilisten polttoai-
neiden korvaaminen vähäpäästöisimmillä polttoaineilla/käyttövoimalka, kuten säh-
köllä, biokaasulla ja biopolttoaineilla on olennainen osa teknologista siirtymää tielii-
kenteessä. Eri tahojen sitouttaminen tiekartan tavoitteisiin on tärkeää ja suunnitel-
tujen toimien täytäntöönpanon edistämistä on hyvä suunnitella ja edistää yhteis-
työssä eri sidosryhmien kesken. Tarkasteluissa olisi tärkeää huomioida myös Ky-
menlaakson aluetta laajempikin kokonaisuus soveltuvin tavoin, koska hiilineutraa-
liuden edistämisessä tarvitaan laaja-alaista yhteistyötä.  
 

Raporttiin on sisällytetty niitä keinoja, 
joihin maakunnan toimijat voivat itse 
vaikuttaa. Päästöjen ns. perusuraan on 
sisällytetty valtakunnan tason toimet ja 
päätökset. Toimenpiteisiin sisältyy 
myös mm. maakunnan päättäjien si-
touttaminen tavoitteisiin. 
 
Toimenpiteiden käytännön toteutus 
tarkentuu alueellisissa strategioissa ja 
ohjelmissa, kuten liikennejärjestel-
mästrategia, ympäristökasvatusstrate-
gia, kuntien ilmasto- ja energiaohjelmat 
sekä alueellinen metsäohjelma. 

Kymenlaaksossa on jo biokaasulaitoksia ja lisää on suunnitteilla, joten julkisen sekto-
rin olisi tärkeää näyttää esimerkkiä. Mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi kaupun-
kien (Kouvola, Kotka ja Hamina) on tärkeää tarkastella hankinnoissa mahdollisuutta 
siirtää bussiliikennettä biokaasun käyttöön. 

Toimenpiteisiin sisältyy julkisten han-
kintojen kiertotalousperiaatteiden nou-
dattaminen, mikä sisältää myös biokaa-
suautot ja -bussit. 
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Työpajoissa tulleita konkreettisia toimenpide-ehdotuksia voisi avata myös tämän toi-
menpidesuunnittelun yhteydessä ja pohtia maakunnan vaikutusmahdollisuutta nii-
den kautta. Maakunta pystyy vaikuttamaan taloudellisiin tukiin sidosryhmätyön ja 
muun vaikuttamistyön avulla.  

Työpajojen raportit ja toimenpide-eh-
dotukset ovat Hiilineutraali Kymen-
laakso -nettisivuilla ja sieltä hyödynnet-
tävissä. 

Kävelyn ja pyöräilyn edistämisessä on useita eri mahdollisuuksia vaikuttaa esimer-
kiksi tiedottamisen ja sidosryhmäyhteistyön avulla. Myös ympäristökasvatuksen roo-
lia ja mahdollisuuksia on tärkeää pohtia.   

Kaikkien ikäluokkien ympäristökasvatus 
sisältyy tiekartan toimenpiteisiin. Ym-
päristökasvatuksen toimenpiteitä tar-
kennetaan Kymenlaakson ympäristö-
kasvatusstrategiassa.  
 

Raportointi / tiedotus: ”Tiekartan toteutumisesta raportoidaan maakuntahallituk-
selle sekä ympäristöpoliittiselle neuvottelukunnalle vähintään neljän vuoden välein.” 
Tämä raportointi on todella hyvä ja jo sen uusinta joka neljäs vuosi saa toivottavasti 
aikaan muutosta. Raportoinnissa olisi hyvä, että maakuntahallituksen tiedottamisen 
lisäksi olisi myös näkyvää ja laajamittaista tiedottamista ja työn näkyväksi teke-
mistä.   
Ohjelmassa olisi hyvä kuvata myös viestintään liittyvät keskeiset tavoitteet ja menet-
telyt. Olisi kiinnostavaa tietää, miten viestintää tehdään inventaarivuosina ja muu-
toin. Kymenlaaksossa Kouvola on HINKU-kunta, mutta tästä ei ole mitään mainintaa 
eikä muutoinkaan HINKUsta ole mainintaa. Olisi kiinnostava tietää mistä tämä johtuu 
ja olisiko HINKU-kunnista mahdollista saada maininta tiekarttaan. 

Lisätään toimenpiteisiin Hiilineutraali 
Kymenlaakso 2040 -viestintäsuunnitel-
man laatiminen sekä taustatekstiä Ky-
menlaakson HINKU-kunnista joita ovat 
Kouvola, Kotka ja Hamina. Lisätään 
myös tekstiä kunnallisen poliittisen 
päätöksenteon merkittävästä roolista 
ilmastotavoitteiden toimeenpanossa. 

 

Kouvolan Vesi Oy Kymenlaakson liitto on pyytänyt lausuntoa Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 -tiekart-
taluonnokseen 24.10.2019 mennessä. Kouvolan Vesi Oy:llä ei ole sinänsä lausuttavaa 
luonnokseen. Luonnoksessa on esitetty kattavasti tavoitteet ja toimenpiteet, joilla 
tavoitellaan hiilineutraalia Kymenlaaksoa vuoteen 2040 mennessä.  
 
Kouvolan Vesi Oy on huomioinut omassa toiminnassaan myös mm. hiilidioksidipääs-
töjen vähentämisen ja on yhteistyössä Kouvolan kaupungin kanssa asian huomioinut 

Merkitään tiedoksi. 
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kaupungin ympäristöohjelmassa. Kouvolan veden tavoitteena on edelleen hyödyn-
tää energiatehokkaita ratkaisuja toiminnassaan mm. aurinkosähkö, vaihtoehtoiset 
ajoneuvojen polttoaineratkaisut ja liikkumismuodot, hulevesien hallinta sekä proses-
sien tehokkaampi käyttö ja sitä kautta alhaisempi energian käyttö. 
 

Kymen Yrittäjät ry Ilmastonmuutos on yksi suurimmista kestämättömän talouskasvun aiheuttamista 
ongelmista. Sen hillinnän kustannusten on arvioitu olevan selvästi pienemmät kuin 
ilmastonmuutoksesta aiheutuvat haitat. Ilmastonmuutos heikentää maailman ja si-
ten myös Suomen talouskehitystä, ja aiheuttaa suoria taloudellisia menetyksiä, ja si-
ten sen hillitseminen on myös pk-yritysten etu. Ilmastonmuutosta tulee hillitä, mutta 
sen tulee tapahtua pienimmin mahdollisin kustannuksin, jotta vältetään sekä kan-
santaloudelle että yrityksille koituvia turhia kustannuksia. 
 
Pidämme positiivisena, että Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 -toimenpideohjelma 
laaditaan, jotta yrityksille muodostuu kuva siitä, mihin päästövähennystoimet ollaan 
todennäköisesti suuntaamassa, ja voidaan hahmotella miten ne vaikuttavat yritys-
toimintaan pidemmällä aikavälillä. On myös hyvä, että ohjelmassa tarkastellaan eri-
laisia toimenpiteitä kattavana kokonaisuutena. 
 
Alueen hiilineutraalisuus tavoitteen kannalta on syytä seurata valtion ja EU-tason il-
mastopoliittisten ohjauskeinojen toimeenpanoa ja päivittää niiden vaikutuksia Ky-
menlaakson päästökehitykseen. Näin voidaan varmistaa, että ei rakenneta päällek-
käisiä ja kustannustehottomia toimia tavoitteen saavuttamiseksi. 
 

Merkitään tiedoksi. 

Vaikutusarviot 
 
Strategian sisältämillä toimilla tulee olemaan vaikutuksia pk-yrityksiin. Hiilineutraali 
tiekartan eri toimenpiteistä on tärkeä laatia vaikutusarviot ja ottaa niissä vaikutukset 
yrityksien toimintaympäristöön. Alla on eritelty asioita, joilla on todennäköisiä vai-
kutuksia pk-yrityskenttään. Näiden lisäksi kannustamme yleisesti tehokkaisiin 

Lisätään tiekarttaan kappale, jossa 
käydään pääpiirteittäin läpi mahdolli-
suuksia yritystoiminnalle sekä mahdol-
lisia vaikutuksia. Tarkemmat vaikutuk-
set yritystoiminnalle tarkentuvat 
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toimenpiteisiin kuten kestävien kulkumuotojen lisäämiseen ja viestintään sekä kou-
lutukseen panostamiseen. 
 
Mahdollisuudet 
Hiilineutraalisuus on luomassa merkittäviä uusia markkinoita puhtaammille ratkai-
suille ja uudelle yritystoiminnalle lähivuosikymmeninä. Yrityksille voi avautua lukui-
sia uudenlaisia mahdollisuuksia hiilineutraalien tuotteiden ja palvelujen kehittämi-
sessä niin kotimaan kuin kansainvälisillekin markkinoille. 
 
Muutamia keskeisiä toimialoja ovat: 
- Kestävien biopolttoaineiden käyttö luo työtä ja yritystoimintaa 
- Lämpöpumppuratkaisut ovat yksi tavoista vähentää asuinrakennuksien päästöjä ja 
siirtyä pois öljylämmityksestä. 
- Liikkuminen on muuttumassa yhä laajemmin palveluksi, jossa asiakkaalle pyritään 
tarjoamaan katkeamaton matkaketju. Näin liikenteen kokonaisvaltaisen palvelun 
myötä on tarkoitus mahdollistaa liikkuminen ilman oman auton omistamisen ja käyt-
tämisen pakkoa. Tämä luo mahdollisuuksia henkilöliikenteessä toimiville yrittäjille.  
- Tiedon hyödyntämisen ja palvelukehityksen hyötyjen odotetaan lisäävän erityisesti 
sovellus- ja palvelukehityksen toimialalla pienten ja aloittavien yritysten mahdolli-
suuksia tuottaa uutta liiketoimintaa liikenteen matkaketjuihin, liikenneturvallisuu-
teen, liikennevälineen kuljettamiseen ja liikenteen aiheuttamien ympäristöhaittojen 
pienentämiseen. 
 
- Puutuotteet esim. rakentamisessa ovat hiilivarastoja. Hiili sitoutuu puutuotteisiin 
koko niiden elinkaaren ajaksi ja näin hillitsee ilmastonmuutosta. Suomessa on laajasti 
yrittäjävetoisia yhtiöitä eri puutuoteteollisuuden aloilla, kuten saha- ja levyteollisuu-
dessa, puusepän- ja rakennuspuusepänteollisuudessa, puuelementtien valmistuksen 
sekä huonekaluteollisuudessa. 
- Siirtyminen kohti kiertotaloutta on tärkeää ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta. 
Jotta saavutamme kiertotalouden tavoitteet, tarvitaan kaikkien toimijoiden panosta. 
Pk-yritykset ovat keskeisessä asemassa uusien kiertotalouden mallien käyttöön-
otossa ja kehittämisessä. 

toimialakohtaisissa toteutusohjelmissa 
ja -strategioissa.  
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- Jotta kiertotalouden toimintamallit yleistyisivät, yrityksille pitää mahdollistaa pääsy 
jätehuollon markkinoille ja taata reilu kilpailuasetelma. 
 
Lisäksi haluamme muistuttaa seuraavista asioista 
- Liikenteen ja energiaratkaisuiden yhteydessä on huomioitava mahdolliset lisäänty-
vät kustannukset yrityksille. 
- Julkiset hankinnat ovat keskeinen tapa edistää kehitystä kohti ympäristöystävälli-
sempiä teknologioita ja palveluja. Muistutamme, että julkisissa hankinnoissa asetet-
tavien kriteerien tulee olla toteutettavissa, ne eivät saa aiheuttaa yrityksille kohtuu-
tonta hallinnollista taakkaa kriteerien täyttämisen todentamisessa, eivätkä asettaa 
pieniä yrityksiä heikompaan kilpailuasemaan. 
- Kriteerien laatimisisessa ja täyttämisessä tulee huomioida niiden mahdolliset vai-
kutukset kasvaviin välimatkoihin, mikäli lähimmät pienet palvelua tarjoavat yrittäjät 
eivät pysty täyttämään asetettuja ympäristöystävällisyyden kriteerejä palvelut han-
kitaan kaukaa. 
- Kriteerien ja ohjeistusten laatimisessa tulee huomioida myös maataloudessa toimi-
vien pienten yritysten kehitysvalmiudet ja -mahdollisuudet eikä siinä yhteydessä 
asettaa kohtuuttomia vaatimuksia 
- Yrityksille voi avautua uudenlaisia mahdollisuuksia hiilineutraalien tuotteiden ja 
palvelujen kehittämisessä niin kotimaan kuin kansainvälisillekin markkinoille. Yrityk-
sille tulisi tiedotuksen ja koulutuksen kautta tarjota mahdollisuus valmiuksien kehit-
tämiseen hiilineutraalisuden ja ympäristöystävällisyyden hyödyntämiseen toimin-
nassa ja markkinoinnissa ja sen nostamiseen kilpailueduksi. 

Kymenlaakson  
kauppakamari 

Kymenlaakson ympäristöpoliittinen neuvottelukunta on pyytänyt lausuntoja sidos-
ryhmiltä Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 -tiekarttaluonnoksesta.  Hiilineutraali Ky-
menlaakso 2040 -tiekarttaluonnos sisältää tärkeimmät toimenpiteet, joilla Kymen-
laakson maakunnan on mahdollista saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2040 men-
nessä sekä arviot Kymenlaakson kasvihuonekaasupäästöistä vuosina 1990-2040 sekä 
hiilinieluista vuosilta 2015-2017.  
 
Kymenlaakson kauppakamari kiittää lausuntopyynnöstä ja neuvottelukunnan val-
mistelijoita hyvästä, perusteellisesta luonnoksesta.  

Merkitään tiedoksi. 
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Kymenlaakson kauppakamari tukee Kymenlaakson elinvoimaa edistäviä innovaati-
oita, joilla voidaan samalla lisätä vähähiilisyyden ja resurssitehokkuuden tavoitteita. 
 

Kymen Vesi Oy Yhtiön yhtenä arvona on ympäristöä kunnioittava. Tämä toteutuu toimimalla ener-
giatehokkaasti, edistämällä luonnonvaroja säästäviä toimintatapoja ja käyttämällä 
kestäviä materiaaleja.  
 
Kymen Vesi on esimerkiksi siirtynyt uusiutuvin energialähtein tuotetun sähkön käyt-
töön vuoden 2019 alussa ja Mussalon jätevedenpuhdistamolle asennettiin vuonna 
2019 aurinkosähköpaneeleita.  
 
Pyrimme siirtymään sähkö- ja kaasuautoihin. Lähiajan tavoitteenamme on siirtyä 
sähkö- ja kaasuhybridiautoihin eli vähentää öljypohjaisten polttoaineiden käyttöä. 
Myöhemmin voimme siirtyä sähköautoihin tai muuhun hiilineutraaliin teknologiaan, 
kun markkinoille tulee soveltuvia automalleja.  
 
Jaamme ympäristötietoutta omalta alaltamme internet-sivuillamme, mediassa ja ta-
pahtumissa. Ekotukihenkilötoiminta on aktiivisessa käytössä. Kymen Vesi kannustaa 
asiakkaitaan vesijohtoveden juomiseen pulloveden sijaan ja jakaa tapahtumissa ve-
den lisäksi kestopulloja. Toimistotyössä on lisätty etätyön mahdollisuuksia työmatka-
ajojen vähentämiseksi. Ympäristöystävällistä näkyvyyttä on lisätty kaasuautojen käy-
töllä ja toimistolle asennetulla sähköauton latauspaikalla.  
Jätevedenpuhdistuksessa noudatetaan lupamääräyksiä ja Itämeren suojelu otetaan 
huomioon toiminnassa. Kymen Vesi tutkii uusia tapoja vähentää ympäristön kuormi-
tusta haitta-aineiden, lääkejäämien ja mikromuovien osalta.  
 
Yllä mainittujen toimenpiteiden osalta Kymen Vesi Oy sitoutuu Hiilineutraali Ky-
menlaakso 2040 -hankkeen periaatteisiin. Lisäksi sitoudumme kehittämään 

Merkitään tiedoksi. 
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prosessejamme entistä hiilineutraalimmaksi esimerkiksi omien toimintaproses-
siemme ja hankintojen osalta. 
 

Metsänhoitoyhdistys 
Kymenlaakso ry ja 
Metsänhoitoyhdistys  
Kaakko ry 

Metsänhoitoyhdistykset Kymenlaakso ja Kaakko kiittävät mahdollisuudesta lausua 
Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 - tiekartasta.  
 
Tiekartassa on hyvin monipuolisesti käsitelty eri sektoreita. Sektoreille ehdotetuissa 
toimissa on paljon kannatettavia toimenpiteitä, kuten puurakentamisen edistämi-
nen, jolloin hiiltä varastoidaan pitkäaikaisesti, fossiilisten polttoaineiden korvaami-
nen uusiutuvilla raaka-aineilla, biokaasun ja - polttoaineiden käytön lisääminen lii-
kenteessä jne.  
 
Metsätalouden osalta tiekarttaan on pääsääntöisesti osattu poimia keskeisiä käytän-
nön toimenpiteitä, joilla voidaan vaikuttaa asetetun tavoitteen saavuttamiseen. 
Metsätalous tuleekin nähdä osana ratkaisua ei ongelmana. Metsien kasvun lisäämi-
sen merkitystä ja siihen vaikuttavia toimenpiteitä tulisi tiekartassa korostaa enem-
män. Kokonaisuudessa on myös hyvä huomioida, että Kymenlaaksossa metsätalou-
della on merkittävä rooli maakunnan elinvoimaisuuden kannalta.  
 

Tuodaan tiekartassa paremmin esiin 
metsätalouden rooli maakunnan elin-
voimaisuuden kannalta. 

Yleisesti  
Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 tiekartta käsittelee sektoreittain aihealuetta laa-
jasti. Tausta analyyseista ja eri työpajoista on saatu sidosryhmien ja muiden tahojen 
näkemyksiä tiekartan laatimiseen. Analyyseihin ja niistä tehtyihin tulkintoihin vaatii-
kin perehtymistä. 
Merkittävä tekijä tiekartassa ja sen toimenpiteiden suunnittelussa tulee olla se, että 
painopiste toimenpiteissä kohdistetaan päästöjen vähentämiseen. Tiivistelmässä to-
detaankin hyvin, että  

Tiekartan toimenpiteiden pääpaino on 
päästöjen vähentämisessä. Hiilinielujen 
osalta tiekartassa on esitetty, että nii-
den arvioimiseen liittyy suurta epävar-
muutta, ja että toimenpiteet vaikutta-
vat vasta pidemmällä aikavälillä. Hiili-
neutraaliuden tavoitevuosi on Kymen-
laaksossa 2040, minkä vuoksi tarkas-
teltu on tehty tälle aikavälille. 
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"Suurimmat yksittäiset päästöt muodostuivat energian tuotannosta, teollisuudesta 
ja liikenteestä.", joilta myös suurimmat päästövähennykset voidaan saavuttaa.  
Metsien hiilinieluihin vaikuttavat tekijät ovat hyvin lyhyeltä aikaväliltä ja arvioita tu-
levaisuuteen on tehty sen myötä. Pidemmällä aikavälillä (esim. 50 vuotta) puuston 
määrä Kymenlaaksossa on kasvanut. Samanaikaisesti hyvällä metsien hoidolla on 
saatu myös metsien kasvua parannettua, jolloin hiilinielukin on kasvanut.  
 
Metsätaloutta tulee tarkastella pidemmällä aikavälillä, 10 vuottakin on hyvin lyhyt 
aikajakso metsän kehityksessä. Metsien käyttöön liittyy olennaisesti myös metsäte-
ollisuustuotteiden markkinoiden kehityksen vaikutus puuntarpeeseen ja hyvin lyhy-
ellä aikavälitarkastelulla ei saada sen syklisyyden vaikutusta huomioitua.  
 
Tulevaisuuteen tähtäävissä metsätaloutta koskevissa ennusteissa tuleekin käyttää 
pidempää, mieluummin useiden kymmenien vuosien, pituista aikajännettä. Näin 
saadaan oikeampi kuva metsänhoidon kautta tulevasta metsien kehityksestä. Hy-
vällä metsänhoidolla turvaamme metsien kasvukyvyn. Metsien kasvun lisääminen yl-
läpitää myös hiilen sidontaa ja samalla mahdollistaa kestävästi lisätä metsien käyt-
töä. 
 

Hiilinielujen ja metsänhoidon menetel-
mien tutkimus tuottaa jatkuvasti uutta 
tietoa, mikä on syytä huomioida ja hyö-
dyntää tiekarttaa tarkentavissa ohjel-
missa ja strategioissa, esim. alueelli-
sessa metsäohjelmassa.  

Sektorikohtaisia kommentteja ja muutosehdotuksia  
 
6.2.4 Maankäyttö, maa- ja metsätalous 
Metsien ilmastoviisas hoito -kappaleessa on hyviä toimenpiteitä ja elementtejä millä 
on positiivisia vaikutuksia hiilensidontaan. Tärkein niistä on metsän kasvun lisäämi-
nen, jolloin myös hiilinielut kasvavat. LUKE on omissa laskelmissaan päätynyt siihen, 
että kasvu voidaan keskipitkällä aikavälillä lisätä valtakunnassa jopa 150 milj. m3:iin 
vuodessa eli n. 40% lisäys nykyiseen, kun metsiä hoidetaan aktiivisesti. Aktiivisella 
metsänhoidolla on sama vaikutus myös Kymenlaaksossa.  
 
Puustonkiertoajan pidentämiseen tulee suhtautua varovaisemmin. Puuston hiilensi-
dontakyky heikkenee sen ikääntyessä. Myös tuhoriskit, joita kiertoajan pidentämi-
seen liittyy, tulee tunnistaa. Puuston ikääntyessä sen kasvukunto ja hiilensidonta 

Tutkimustieto eri metsänhoitomenetel-
mien vaikutuksesta hiilinieluun ja nii-
den taloudellisesta kannattavuudesta 
erilaisissa metsäkohteissa lisääntyy jat-
kuvasti. Tästä syystä tiekartassa käyte-
tään nimitystä ”ilmastoviisas metsän-
hoito”, johon sisältyy erilaisia metsän-
hoitotapoja.  Poistetaan tiekartasta yk-
sityiskohtaiset viittaukset eri metsän-
hoitomenetelmiin, viitataan ilmasto-
viisaaseen metsänhoitoon ja uusim-
paan tutkimustietoon ja avataan 
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heikkenee ja siitä tulee alttiimpi metsätuhoille (mm. myrskyt, juurikääpä, kirjanpai-
naja). Kiertoaikojen pidentäminen edellyttää maanomistajien taloudellisten seikko-
jen huomioimista, hinnanmuodostuksena puumarkkinoilla ja/tai hiilensidonnasta 
saatavaa maksua. Metsänomistajan ei tule olla maksajan roolissa. Järeän puun kas-
vattamista voidaan nopeuttaa oikea aikaisilla harvennuksilla ja sopivilla kohteilla lan-
noituksilla, jolloin lisääntyvä kasvu sitoo hiiltä.  
 
Esitettyjen toimenpiteiden lisäksi tulisi huomioida jalostetun kotimaisen metsänvil-
jelymateriaalin tuoma hyöty puuston kasvussa. Hyvää metsänhoitoa on myös met-
sätuhojen ennakoiva torjunta. Merkittävät tuhot, kuten Kanadassa metsäpalot, laa-
jat kirjanpainajatuhot ym. aiheuttavat suuria hiilipäästöjä. Lisäksi hyvässä kunnossa 
oleva alempi tieverkko vähentää kuljetuskaluston aiheuttamia päästöjä ja helpottaa 
metsänhoitoa ja myös metsäpalojen torjuntaa. Ohessa ehdotuksia tekstin muotoile-
miseen, yliviivauksella poistoehdotuksia ja lihavoidulla täydennys / muutosehdotuk-
sia. 
 

käsite tiekartan Keskeiset käsitteet ja 
määritelmät -osiossa. 
 
Muokataan kappaletta muotoon:  
 
Hyvä metsänhoito lisää puuston kas-
vua, mikä mahdollistaa hakkuutason yl-
läpitämisen kestävällä tasolla. Metsien 
kasvua ja hiilensidontaa voidaan lisätä 
myös käyttämällä jalostettua siemen- ja 
taimiainesta metsien uudistamisessa 
sekä parantamalla kasvatusmetsien ra-
vinnetaloutta lannoitukseen soveltu-
villa kohteilla. Edellä mainittujen keino-
jen tuottama kasvun lisäys ehtii reali-
soitua vasta osittain vuoteen 2040 
mennessä, mutta siitä huolimatta nii-
den hyödyntäminen on tärkeää ja mer-
kitys korostuu pitkällä tähtäimellä. 
Metsien kasvua voidaan lisätä myös 
metsittämällä alueita, jotka soveltuvat 
puuntuotantoon. Mahdollisia alueita 
ovat esimerkiksi turvetuotannosta pois-
tuneet suot, maanviljelystä vapautu-
neet, huonosti tuotantoon soveltuvat 
pellot, käytöstä poistuneet sähkölinjat 
tai tielinjat ja muut vastaavat alueet. 
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Metsien ilmastoviisas hoito  
'Viime vuosien kasvaneet hakkuut ovat johtaneet perusuran mukaista arviota pie-
nempiin hiilinieluihin. Hiilinieluista huolehtiminen edellyttää mm., metsien hyvästä 
kasvukunnosta ja terveydestä huolehtimista. että Hyvä metsänhoito lisää kasvua, 
mikä myös mahdollistaa pitkällä aikavälillä metsien hakkuiden kestävän tason nos-
toar hakkuut ovat kestävällä tasolla, kasvava puuntarve katetaan puuntuotannon 
kestävällä tehostamisella, mctsien hyvällä hoidolla ja kiertoaikojen pidentämisellä. 
Hyvä metsänhoito tarkoittaa mm. jalostetun metsänviljelymateriaalin hyödyntä-
mistä uudistamisessa, ajallaan tehtyjä taimikonhoitoja, harvennuksia, lannoituksia 
ja päätehakkuita sekä kasvupaikalle sopivaa metsän käsittelyä. Hyvä metäsnhoito li-
sää puuston kasvua, mikä mahdollistaa hakkuutason ylläpitämisen kestävällä tasolla. 
Kiertoaikojen pidentäminen, eli aika mikä kuluu metsän istutuksesta päätehakkuu-
seen, lisää lähtökohtaisesti hiilivarastoa metsissä ja tuottaa raaka-ainetta pidempiai-
kaisiin puutuotteisiin, kuten rakentamiseen. Järeytymiskehitystä voidaan edistää 
myös oikea aikaisilla harvennuksilla ja lannoituksilla. Myös tuhoriskit, joita kierto-
ajan pidentämiseen liittyy, tulee tunnistaa. Puuston ikääntyessä sen kasvukunto ja 
hiilensidonta heikkenee ja siitä tulee alttiimpi metsätuhoille (mm. myrskyt, juuri-
kääpä, kirjanpainaja). Kiertoaikojen pidentäminen on kuitenkin usein riippuvaista 
myös puumarkkinoilla tapahtuvista hinnanmuodostuksista, jolloin kiertoaikojen pi-
dentämistä tulee tarkastella yhdessä taloudellisen toiminnan edellytysten kanssa. 
Metsätalouden kannattavuus ja merkitys maanomistajien tulonlähteenä tulee 
huomioida. Kaakkois-Suomen alueellisen metsäohjelman 2016-2020 tavoitteisiin 
onkin kuulunut mm. taimikonhoitomäärien lisääminen ja luonnon monimuotoisuu-
desta huolehtiminen. Ilmastonmuutos köyhdyttää luonnon monimuotoisuutta, ja 
onkin tärkeää löytää tasapaino luonnonvarojen hyödyntämisen ja luontoarvojen säi-
lyttämisen välillä." 
 
 
 

Tutkimustieto eri metsänhoitomenetel-
mien vaikutuksesta hiilinieluun ja nii-
den taloudellisesta kannattavuudesta 
erilaisissa metsäkohteissa lisääntyy jat-
kuvasti. Tästä syystä tiekartassa käyte-
tään nimitystä ”ilmastoviisas metsän-
hoito”, johon sisältyy erilaisia metsän-
hoitotapoja.  Poistetaan tiekartasta yk-
sityiskohtaiset viittaukset eri metsän-
hoitomenetelmiin, viitataan ilmasto-
viisaaseen metsänhoitoon ja uusim-
paan tutkimustietoon ja avataan kä-
site tiekartan Keskeiset käsitteet ja 
määritelmät -osiossa.  
 
Muokataan kappale muotoon:  
Viime vuosien kasvaneet hakkuut ovat 
johtaneet perusuran mukaista arviota 
pienempiin hiilinieluihin. Hiilinieluista 
huolehtiminen edellyttää mm. että pit-
källä aikavälillä metsien hakkuut ovat 
kestävällä tasolla, metsiä hoidetaan il-
mastoviisain menetelmin ja että met-
sien terveydestä ja kasvukunnosta huo-
lehditaan hyvän metsänhoidon keinoin.  
 
Hyvällä metsänhoidolla voidaan ennal-
taehkäistä metsätuhojen syntymistä ja 
hyvä kasvukunto myös nopeuttaa tu-
hoista toipumista ja hiilensidontakyvyn 
ylläpitoa. Kymenlaakson alueella on 
tärkeää huolehtia esimerkiksi 
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tuulituhoriskien hallinasta, juurikäävän 
torjunnasta ja hyönteistuhoriskin pie-
nentämisestä. Metsätuhot voivat hyvin 
nopeasti kääntää isonkin alueen met-
sien hiilitaseen negatiiviseksi eli puus-
toon sitoutunut hiili alkaa vapautua 
päästönä ilmakehään tuhon seurauk-
sena. Esimerkkeinä laajoista tuhoista 
ovat laajat vuoristonilurin tuhot Kana-
dassa sekä Keski-Euroopan laajat tuuli-
tuhot ja niistä seuranneet kirjanpaina-
jatuhot. 
 

 Kestävä metsähakkuiden taso kappaleessa on havainnollistettu ja vertailtu miten 
hakkuiden vähentäminen vaikuttaa hiilinieluihin. Edellä mainittu havainnollistami-
nen ja vertailu siihen, että hakkuita vähennettäisiin reilusti nykyisestä, ei liene tar-
peellista, koska metsätalouden vaikutus maakunnan elinvoimaisuuteen, vetovoimai-
suuteen ja työllisyyteen on merkittävä ja jää tuossa vertailussa vaille huomioita. 
Tekstissä mainittujen hakkuiden vähentämisen tai säätelyn sijaan tulee kiinnittää 
huomio positiiviseen ratkaisuun, eli lisätään metsien kasvua, jolloin myös mainittu-
jen puutuotteiden, jalostamisen ja fossiilisten korvaamisen kanssa saadaan positiivi-
nen vire koko maakunnan kannalta. Myös LUKE on omissa pidemmän aikajakson las-
kemissa päätynyt kiihtyvän metsien kasvun myötä suurempiin kestävän hakkuun 
määriin.  
Metsäkeskuksella on viimeisimmät laskelmat alla keltaisella korostettuun kohtaan. 
 

Hakkuiden vähentämisestä puhutaan 
paljon, ja siksi on perusteltua havain-
nollistaa sen vaikutuksia. Hakkuiden vä-
hentämistä ei kuitenkaan esitetä tiekar-
tan toimenpiteenä. Tuodaan tiekar-
tassa paremmin esiin metsätalouden 
rooli maakunnan elinvoimaisuuden 
kannalta. 
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 Kestävä metsähakkuiden taso  
"Pitkällä aikavälillä (enintään vähintään 10 vuotta) metsien hakkuiden tulisi pysyä 
kestävällä tasolla, sillä hakkuut ovat suurin yksittäinen tekijä hiilinielujen muodostu-
misen määrään Kymenlaaksossa. Vuonna 2016 hakkuut Kymenlaaksossa olivat noin 
2,47 mi!j. m3 ja vuonna 2017 noin 2,45 mi!j. m3. Luonnonvarakeskuksen tuoreim-
pien arvioiden mukaan suurin kestävä vuosittainen hakkuukertymä (jossa ei ole huo-
mioitu mm. luonnon monimuotoisuuteen liittyviä tekijöitä) vuosille 2015-2024 K 
menlaaksossa on runkopuulle 2,14 mi!j. m3, oksille 0,21 mi!j. m3 ja kannoille 0,28 
mi!j. m3. 

Muokataan kappaletta muotoon (Met-
säkeskuksen tietojen mukaisesti): 
Pitkällä aikavälillä (kymmenen vuoden 
liukuva keskiarvo) metsien hakkuiden 
tulisi pysyä kestävällä tasolla, sillä hak-
kuut ovat suurin yksittäinen tekijä hiili-
nielujen muodostumisen määrään Ky-
menlaaksossa. Vuonna 2016 hakkuut 
Kymenlaaksossa olivat noin 2,47 milj. 
m3 ja vuonna 2017 noin 2,45 milj. m3. 
Kymmenvuotiskaudella 2008-2017 hak-
kuut olivat keskimäärin arviolta 10 % 
edellä mainittuja huippuvuosia 
alemmalla tasolla. Luonnonvarakeskuk-
sen tuoreimpien laskelmien mukaan 
suurin kestävä vuosittainen hakkuuker-
tymä talouskäytössä olevissa metsissä 
vuosille 2015-2024 Kymenlaaksossa on 
runkopuulle 2,14 milj. m3, oksille 0,21 
milj. m3 ja kannoille 0,28 milj. m3. Las-
kelman ulkopuolelle on rajattu talous-
käytön ulkopuolelle jäävät metsät, ku-
ten suojelualueet, metsälakikohteet ja 
muut vastaavat metsien käytön rajoi-
tukset. Laskelman mukaan hakkuumah-
dollisuudet kasvavat 
tulevaisuudessa siten, että runkopuun 
kestävä hakkuutaso vuosille 2025-2034 
on 2,33 milj.m3/v (+9 %) ja vuosille 
2035-2044 2,45 milj. m3/v (+15 % ver-
rattuna nykytasoon). Kaikki metsien 
kasvua lisäävät toimenpiteet ovat 
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tärkeitä hiilensidonnan kannalta ja sa-
malla ne mahdollistavat kestävän hak-
kuutason nostamisen. 
 

 Kaakkois-Suomen alueellisen metsäohjelman 2016-2020 tavoitteisiin on kuulunut 
kestävien hakkuumahdollisuuksien täysimääräinen hyödyntäminen, mutta viime 
vuosina vuosittaiset hakkuut ovat ylittäneet kestävän tason Kymenlaaksossa. Hak-
kuutason vaikutusta hiilinieluihin ja koko Kymenlaakson kasvihuonekaasupäästöihin 
havainnollistaa esimerkiksi se, että hakkuiden jäädessä alle 1,7 milj. m3 vuodessa, 
hiilinielut (ml. merialueiden nielut) kattaisivat hiilineutraalisuuden ja perusuran väli-
sen kuilun vuonna 2040. Jos merialueita ei huomioida hiilineutraaliuden tavoitte-
lussa, 1,3 milj. m3 hakkuutasolla saavutettaisiin perusuran mukaisessa tilanteessa 
hiilineutraalisuustavoite vuonna 2040. Ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista tavoi-
tella hiilineutraaliutta pelkästään hakkuita vähentämällä, vaan päästövähennyksiä 
tulee tehdä myös kaikilla sektoreilla tavoitteiden saavuttamiseksi. Metsän kasvun 
lisäämisen Hakkuutason säätelyn lisäksi metsätaloussektorilla voidaan edistää hiili-
neutraaliustavoitetta nostamalla puun jalostusastetta, käyttämällä puuta pitkäikäi-
siin tuotteisiin sekä korvaamalla fossiilipohjaisia tuotteita puu materiaaleilla." 
 
 

Hakkuiden vähentämisen vaikutusten 
arvioimista hiilinieluihin ei ole perustel-
tua poistaa tiekartasta. Hakkuiden vä-
hentäminen ei sisälly tiekartan toimen-
piteisiin.  
 
Muokataan kappale muotoon:  
 
Kaakkois-Suomen alueellisen metsäoh-
jelman 2016-2020 tavoitteisiin on kuu-
lunut kestävien hakkuumahdollisuuk-
sien täysimääräinen hyödyntäminen, 
mutta vuosittaiset hakkuut ovat viime 
vuosina ylittäneet Luken laskennallisen 
kestävän tason Kymenlaaksossa. Hak-
kuutason vaikutusta hiilinieluihin ja 
koko Kymenlaakson kasvihuonekaasu-
päästöihin havainnollistaa esimerkiksi 
se, että hakkuiden jäädessä alle 1,7 
milj. m3 vuodessa, hiilinielut (ml. meri-
alueiden nielut) kattaisivat hiilineutraa-
lisuuden ja perusuran välisen kuilun 
vuonna 2040. Jos merialueita ei huomi-
oida hiilineutraaliuden tavoittelussa, 
1,3 milj. m3 hakkuutasolla 
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saavutettaisiin perusuran mukaisessa 
tilanteessa hiilineutraalisuustavoite 
vuonna 2040. Ei kuitenkaan ole tarkoi-
tuksenmukaista tavoitella hiilineutraa-
liutta pelkästään hakkuita vähentä-
mällä, vaan päästövähennyksiä tulee 
tehdä myös kaikilla sektoreilla tavoittei-
den 
saavuttamiseksi. Hakkuutason lisäksi 
metsätaloussektorilla voidaan edistää 
hiilineutraaliustavoitetta lisäämällä 
metsien kasvua, nostamalla puun jalos-
tusastetta, käyttämällä puuta pitkäikäi-
siin tuotteisiin sekä korvaamalla fossiili-
pohjaisia tuotteita puumateriaaleilla. 
 

 Kohdassa maankäytön muutokset myös muita kohteita voidaan metsittää ja siten 
saada lisää hiilinieluja. Metsitystä voitaisiin tehdä mm. muilla vajaatuottoisilla alu-
eilla kuten käytöstä poistuneilla sähkölinja-alueilla.  
"Metsitystä voitaisiin puolestaan edistää esimerkiksi metsitystuen avulla. Metsitys-
tuen käyttöönotto olisi kuitenkin kytkettävä samanaikaisiin metsäkadon hillintä toi-
miin, jotta se ei kannustaisi metsitykseen yhtäällä mutta metsänraivaukseen toi-
saalla. Metsityksen kohteina voisivat olla esimerkiksi kasvukunnoltaan heikot ja ruu-
antuotannon kannalta merkityksettömät ja sijainniltaan syrjäiset pellot sekä vajaa-
tuottoisia alueita kuten käytöstä poistetut sähkölinja-alueet. Lisäksi suojelualuever-
kostoa voitaisiin laajentaa vapaaehtoisin keinoin siirtämällä metsätalousmetsää 
määräaikaisesti tai pysyvästi suojeluun. Tähän pyrkii myös esimerkiksi Metsähallituk-
sen METSO-ohjelma, missä tavoitteena on laajentaa suojelualueita kannustamalla 
metsänomistajia vapaaehtoiseen metsien suojeluun valtion maksamalla tuella."  
 
 

Poistetaan Metsähallitus METSO-oh-
jelmaan viittauksesta esitetyn mukai-
sesti. 
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 6.2.5  
Ympäristökasvatuksen sisällössä on ympäristöasioiden lisäksi syytä olla mukana 
myös talouden realiteetteja. Ehdotetaan lisättäväksi.  

Lisätään tiekarttaan kappale, jossa 
käydään pääpiirteittäin läpi mahdolli-
suuksia yritystoiminnalle sekä mahdol-
lisia vaikutuksia. Tarkemmat vaikutuk-
set yritystoiminnalle tarkentuvat toimi-
alakohtaisissa toteutusohjelmissa ja -
strategioissa. Lisätään ympäristökasva-
tus-termin määritelmä tiekartan Kes-
keiset käsitteet ja määritelmät -osi-
oon. 
 

Kuva 6-9  
Ehdotukset taulukon toimenpiteiden muotoiluiksi  
Ensimmäinen toimenpide: Hiilensidonnan kasvattaminen lisäämällä metsäpinta-
alaa  
 

Lisätään maininta hiilensidonnasta 
mutta säilytetään myös maininta hii-
len varastoinnista.  

Seurannan taulukko 7-3 
Toimenpiteenä esitetty: Kasvatetaan hiilivarastoa lisäämällä metsäpinta-alaa, voisi 
muotoilla tähän tapaan. Kasvatetaan hiilensidontaa lisäämällä metsäpinta-alaa  
 

Lisätään maininta hiilensidonnasta 
mutta säilytetään myös maininta hii-
len varastoinnista. 

 Toimenpiteenä esitetty: Hakkuiden pitäminen kestävällä tasolla  
ehdotus: Mittarissa yksikön tulisi kuvata keskimääräistä hakkuumäärää pitkällä aika-
välillä ei vuosittain. 

Vuosittaiset hakkuumäärät on selvitet-
tävä, jotta niiden toteutumista voidaan 
seurata pitkällä aikavälillä. Tiekartan 
yhtenä toimenpiteenä on hakkuiden pi-
täminen kestävällä tasolla pitkällä aika-
välillä. Lisätään tarkennus, että pitkällä 
aikavälillä tarkoitetaan kymmenen 
vuoden liukuvaa keskiarvoa.  
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Miehikkälän  
kunnanhallitus 
 
(lausunto saapunut myö-
hässä 1.11.2019 lausun-
toajan ja ympäristöpoliit-
tisen neuvottelukunnan 
kokouksen jälkeen) 

Tiekarttaluonnoksen tavoitteena on saavuttaa maakunnan hiilineutraalisuus vuo-
teen 2040 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen vaatii eri toimijoiden sitoutumista 
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen sekä hiilinielujen lisäämiseen.  
 
Miehikkälän kunta on jo useampia vuosia pitänyt puurakentamista tärkeänä asiana 
kunnan kannalta. Kunta toivoo, että tiekartan myötä puurakentamisen merkitys alan 
koulutuksessa ja rakentamisessa tulee lisääntymään tulevina vuosikymmeninä.  
 
Elinkeinohankkeiden osalta kunnanhallitus katsoo, että hiilineutraalius ei saa olla kri-
teerinä tai vaatimuksena silloin, kun haetaan maakuntaan uutta yritystoimintaa. Te-
ollisuuden työpaikkojen pysyvyys ja kasvu ovat tärkeitä koko Kymenlaakson elinvoi-
maisuuden kannalta. Kunnan kannalta on tärkeää myös, että metsätalousalalla työs-
kentelevien kuntalaisten työpaikat ovat turvattuja tulevina vuosina. Tiekartta ei saa 
johtaa näiden työpaikkojen menetyksiin. 
 

 

 


