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1. JOHDANTO JA TAUSTA 
 

Kouvolan, Kotkan, Pyhtään ja Miehikkälän nuorisovaltuustoille järjestettiin huhti-toukokuussa 2019 Hiili-

neutraali Kymenlaakso 2040 -tiekartan laatimiseen liittyviä työpajoja, joihin osallistui yhteensä 39 nuorta. 

Työpajoissa kysyttiin nuorten mielipiteitä siitä, mihin esim. energia- ja liikennesektorin kasvihuonekaasu-

päästöjä vähentäviin toimiin pitäisi panostaa, ja miten kouluissa ja opetuksissa tulisi näkyä ilmastonmuutos 

ja sen hillintä. Lisäksi kysyttiin, mikä on nuorten viesti päättäjille. Työpajat toteutettiin interaktiivista Menti-

meter-työkalua hyödyntäen. 

Työpajojen tuloksia hyödynnetään Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 -tiekartan laatimisessa.  

 

1. ARJEN YMPÄRISTÖTEKONI 
 

Nuorten arjen ympäristötekoja olivat erityisesti joukkoliikenteen käyttö, kierrätys, turhien valojen sammut-

taminen, turhien ostosten välttäminen ja kasvisruoka (kuvat 1-4). 

 

Kuva 1. 
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Kuva 2. 

 

Kuva 3. 
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Kuva 4. 

 

 

2. TÄRKEIMMÄT TOIMENPITEET, JOILLA VÄHENNETÄÄN LIIKENTEEN 

KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖJÄ 
 

Nuorisovaltuustoja pyydettiin valitsemaan esimerkkilistauksesta kolme tärkeintä toimenpidettä, joilla vä-

hennetään liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä Kymenlaaksossa. Kolme tärkeintä toimea olivat: joukkolii-

kenteen kehittäminen kokonaisvaltaisesti, vähäpäästöisten polttoaineiden ja ajoneuvojen käyttöönotto 

sekä alle 5 km matkojen kulkeminen kävellen tai pyörällä (kuva 5). 

Etätyön ja etäopiskelun lisääminen, sähköisten palvelujen lisääminen ja yhteiskäyttöautot saivat vähiten 

kannatusta (kuva 5). 
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Kuva 5. 

 

 

 

 

3. MIHIN ENERGIANTUOTANTOMUOTOON TULISI PANOSTAA? 
 

Nuorisovaltuuston jäseniä pyydettiin laittamaan tärkeysjärjestykseen (1 tärkein, 11 vähiten tärkeä) energia-

muodot, joihin Kymenlaaksossa tulisi panostaa.  Aurinkoenergia nousi vastauksissa selkeimmin esille (kuvat 

6-9). Muita energiamuotoja, jotka saivat selvimmin kannatusta olivat biokaasu, vesivoima, tuulivoima, maa-

lämpö ja hukkalämpö (kuvat 6-9). 

Jätteen poltto ja aaltoenergia saivat vähiten kannatusta (kuvat 6-9). 

0 5 10 15 20 25 30

Lisätään etätyötä ja etäopiskelua

Lisätään sähköisiä palveluja (esim. etälääkäri)

Yhteiskäyttöautot vähentävät yksityisautoilua

Panostetaan merikuljetusten kehittämiseen

Minimoidaan liikkumisentarvetta kaavoituksella

Lentämistä pitää vähentää

Suositaan kimppakyytejä

Kuljetaan alle 5 km matkat kävellen tai pyörällä

Otetaan käyttöön vähäpäästöiset polttoaineet ja ajoneuvot

Kehitetään joukkoliikennettä kokonaisvaltaisesti

Kolme tärkeintä toimea, joilla vähennetään liikenteen 
kasvihuonekaasupäästöjä Kymenlaaksossa
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Kuva 6. 

 

Kuva 7. 
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Kuva 8. 

 

Kuva 9. 
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4. MITEN ILMASTOASIOIDEN TULISI NÄKYÄ KOULUN ARJESSA TAI OPE-

TUKSESSA? 
 

Suurin osa työpajaan osallistuneista nuorisovaltuustoista korosti sitä, että ilmastonmuutoksen hillintäkeino-

jen tulisi näkyä nykyistä enemmän opetuksessa. Mielipiteet siitä, tarvitaanko erillistä ilmasto-oppia, vaihte-

livat. Myös kasvisruoka, jätteen synnyn ehkäisy ja kestävän liikkumisen keinot herättivät vilkasta keskuste-

lua.  

Vastaukset aihealueisiin jaettuna: 

Tiedon lisääminen, ilmasto-oppi 

- Tiedon lisääminen (kerrotaan mikä ilmastonmuutos on, mitkä sen vaikutukset ovat ja miten niitä 

voidaan ehkäistä) 

- Ilmasto-oppi 

- En kannata ilmasto-oppia omaksi aineeksi, pikemminkin lisätään ilmastoteemoja eri aineiden ope-

tussisältöihin. Vaikka perinteinen kartanlukutaito on tärkeää, teknologian kehittyessä se todennä-

köisestä jää melko hyödyttömäksi taidoksi. 

- Lisää pakollista opetusta ympäristöystävällisyydestä 

- Puhutaan asiasta paljon esim pelien, hauskojen asioiden ja jo pienestä pitäen. Asiaa tulisi yksinker-

taistaa mahd. Paljon. Lapsille tulisi opettaa asiaa pienestä pitäen! 

- Kouluun tarvitaan ilmasto-oppi erikseen. Kouluissa täytyy opettaa ilmastonmuutoksesta ja mitä sen 

estämiseksi voi tehdä jo pienestä saakka! 

- Kierrätyksen lyhyt oppimäärä 

- Opetetaan mitä oppilas voi tehdä asialle 

- Pitäisi opettaa aiheesta paljon, jotta lapset ymmärtää 

- Ilmastonmuutos pitäisi tuoda koulussa omaksi oppiaineeksi.  

- Tietoinen tähtääminen yleisen tietämyksen nostamiseen, opetuksen keinoin. 

- Voisi olla kokonainen kurssi ilmastonmuutokseen liittyen (mitä yksilöllisiä asioita voi tehdä asian 

eteen, tietoa mitä asian eteen tehdään jo yms.) 

- Opetus käytännön kautta. 

Kasvisruoka 

- Koulussa kaikille vaihtoehtona kasvisruokaa, jotta kasvisruoka olisi tuttua jo lapsesta. 

- Kouluun kasvisruoka. 

- Kasvisruoka kaikille ja ala-asteelta jo kerrotaan ilmanstonmuutoksesta ja kierrätyksestä 

- Kasvisruoka 

- kasvisruokapäivät 

 

- Ei kasvisruokaa. 

 

Jätteen määrän vähentäminen, roskattomuus 

- Kierrätetään paperia esimerkiksi siirtymällä sähköiseen opetukseen 
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- Paperin käyttöä voisi vähentää ja samalla jakaa materiaaleja sähköisesti." 

- Kouluruokailussa hävikkivaaka ja -laskuri. Rakennusten energiatehokkuus ja jopa energiaomavarai-

suus 

- Opetuksessa voisi vähentää paperin käyttöä. 

- Rangaistuksia roskaamisesta 

- Lisätään sähköistä opetusta 

- Hävikin vähentäminen tai poistaminen kokonaan 

Liikkumisen päästöjen vähentäminen 

- Käytetään koulun järjestämissä tapahtumissa, sekä matkoilla voisi käyttää enemmän uudempia ajo-

neuvoja, joissa päästöt ovat pienemmät. 

- koulujen ja julkisen liikenteen yhteistyön kehittäminen 

- Kimppakyydit (etenkin henkilökunnalle) 

- Kouluun menisi hyvin bussit ja koulut ymmärtäisivät esim. talvella bussien myöhästymiset jotta mo-

tivaatio niiden käyttöön kasvaisi 

 

Lasten ja nuorten osallistaminen, asennemuutos 

- Nuorilla tulee olla oikeus ilmaista mielipiteensä ja osallistua mielenosoituksiin ja vastaaviin. Kou-

lussa tulisi käsitellä monipuolisesti ja läpileikkaavana ilmastonmuutosta. Opetuksen henkilökunnan 

tulee kannustaa ja rohkaista nuoria pohtimaan. 

- Pitäisi pystyä tuomaan vaikuttamisen keinot selkeästi esille. 

- Koulu toimii ilmastonmuutosta vastaan 

- Yhteiskuntarakenne 

- Uudistusvastaisuus 

- Luokissa valojen säästäminen ja kertoa tarkemmin miten yksilö voi vaikuttaa. 

Kierrättäminen 

- Kierrätysvihkot ja kynät 

- Kierrätettäviä tavaroita 

- Kierrätys kouluruoan suhteen olisi hyvää. Pulliot, tölkit yms kierrätettäisiin myös hyvin.  

- Kouluissa huomioitaisiin paremmin kierrätyksen erimuotoja muuallakin kun ruokalassa 

- Kierrätys pisteitä ympäri koulun alueita. 

-  

Muovittomuus 

- välttää muovia 
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5. MIKÄ MEITÄ ESTÄÄ TOTEUTTAMASTA ILMASTONMUUTOSTA HILLIT-

SEVIÄ TOIMENPITEITÄ? 
 

Ilmastonmuutosta hillitsevien toimenpiteiden toteuttamista estävistä seikoista selvimmin nousi esille kaik-

kien nuorisovaltuustojen vastauksissa asenteet sekä huonot joukkoliikenneyhteydet (kuvat 10-13). Myös 

taloudelliset esteet nousivat esiin vastauksissa (kuvat 10-13). 

 

Kuva 10. 

 

Kuva 11. 
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Kuva 12. 

 

Kuva 13. 

6. NÄIN ME YLITÄMME ESTEET 
 

Kaikissa nuorisovaltuustotyöpajoista olennaisimpana asiana, jolla haasteet ja esteet ilmastyössä voitetaan, 

nousi asennemuutos ja sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin. Myös joukkoliikenteen ja kestävän liikkumisen 

toteuttamiseen löydettiin ratkaisuja. Yhtenä tärkeänä osa-alueena esteiden ylittämiseen nähtiin myös vero-

tuksen, lainsäädännön ja tukipolitiikan muuttaminen. 

Vastaukset teemoittain: 

Asennemuutos 

- Pitäisi olla avarakatseisempi uusille asioille. 

- kannustetaan esim. kasvisruokaan 

- Valistusta myös aikuisille.  
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- Sipilä&kumppanit bussilla. 

- Lisää valistusta (aikuisille ja päättäjille) 

- Aikuisille myös valistusta ja opetusta 

- Kouluissa tulisi ottaa enemmän ilmaston muutos arkipäivään ja "viisaiden" poliitikkojen tulisi tehdä 

oikeasti töitä asian eteen koska teot merkitsevät enemmän kuin puheet ja kymenlaaksolaiset ovt 

melko täynnä poliitikkojen tyhjiä puheita joilla kalastellaan ääniä jotta saisivat pidettyä elintasonsa 

samana. 

- Tulisi myös vähentää poliitikkojen taksin käyttöä ja sijoittaa ne rahat ympäristön suojeluun. Voitai-

siin myös kehittää kampanja, jossa päättäjät näyttävät esimerkkiä ja haastavat kaikki muuttamaan 

tapansa ja tekemään ympäristötekoja 

- Asennekoulusta  

- ruokailutottumusten ohjailu kasvatuksella ja verotuksella, asennekoulu :D   

- "Puhumalla asiasta paljon ja lisäämällä tietoutta. 

- Tiedottamalla asioista lisää ja yrittämällä tehdä asioista helposti toteutettavia 

- Tuomalla ihmisten varsinkin vanhempien ihmisten tietoisuuteen miten voi vaikuttaa 

- Julkinen sektori ottaa ensi askeleen ja ottaa muut mukaan - JOHDETAAN ESIMERKILLÄ 

- Kehitetään kaupunkia eteenpäin yhdessä niin, että kaikki oikeasti yrittävät ja sitoutuvat päätöksiin 

ja pyrkivät tekemään maailmasta ympäristöystävällisemmän 

- Saada ihmiset ymmärtämään, että tämä on aito suuri ongelma! 

- Lähdettäisiin siitä että muutetaan asenteita. Pitäisi saada yritykset ja päättäjät kampanjoimaan nä-

kyvästi ilmastonmuutosta vastaan, jolloin asennemuutos on mahdollinen. Ihmiset seuraavat aina 

”korkeampiarvoista” henkilöä. 

- Positiivinen mielikuva yksittäisistä ilmastoteoista. Ei pidetä ilmastonmuutosta isona pahana ilmiönä 

vaan tehdään siitä tuttu ja opetetaan ihmisille miten siihen voi suhtautua ja mitä sille voi tehdä 

- Helpottaa toteutusta ja tiedottaa asiasta myös ”vanhemmalle sukupolvelle”. 

- Ikäryhmien kohtaaminen, että muut ikäluokat ottavat asian yhtä vakavasti kuin nuoret 

- Asiasta puhutaan, toteutetaan konkreettisia tekoja, vaihdetaan kasvispohjaiseen ruokaan, tuodaan 

asia silmien alle, vedotaan lapsiin ja nuoriin, otetaan mukaan opetukseen,. 

- Päättäjien tulisi omilla teoillaan näyttää miten me voimme yhdessä hidastaa ilmastonmuutosta. 

 

Kestävä liikkuminen, joukkoliikenteen kehittäminen, palveluita myös keskustojen ulkopuolelle 

- Joukkoliikennettä olisi parannettava kaikin mahdollisin keinoin. 

- Isoilta päättäjiltä henkilöautot pois ja kokemaan joukkoliikenteen ihanuus. 

- Lisäätää niitä bussivuoroja 

- Enemmän joukkoliikennettä. 

- Lisätään julkista liikennettä 

- Lisää bussivuoroja. 

- Hajautamme palveluita myöskin syrjemmille seuduille, jotta yksityisautoilun määrä vähenisi. 

- Lisäämme julkista liikennettä myöskin syrjemmillä seuduilla, joilla kuljetaan enemmän henkilöau-

toilla sekä jopa traktoreilla.  

- Pitkiä matkoja voisi kulkea enemmän esimerkiksi sähköjunilla, eikä busseilla, koska sähköjuniin 

mahtuu enemmän ihmisiä ja ne eivät päästä päästöjä niin paljoa, kuin bussit. 

- joukkoliikenteen kehittämistä 
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- Joukkoliikenteen kehitys siten, ettei yksityisautoilu ole enää pakko 

- lisätään julkisia 

- Parempi ja monipuolisempi julkinen liikenne. 

- Enemmän busseja, tai tehdään kunnasta suurempi ettei olisi tarvetta lähtä muualle 

- Palvelut, työt ja opiskelut ihmisten lähelle 

- Parempi julkinen liikenne 

- Kannustetaan julkistenliikenteen käyttämiseen. 

- Opetetaan lapsia ja nuoria kulkemaan esim. Pyörällä tai kävellen" 

- Parannetaan julkista liikennettä 

- Vähäpäästöiset autot 

- Joukkoliikenne ja varsinkin raideliikenne käyttöön ja kehitykseen 

 

Verotus, tuet ja lait 

- Kannustava verotus. 

- Vähennetään verotusta esimerkiksi biodieselissä ja muissa ekologisissa polttoaineissa 

- Verotuksen muuttaminen kannustavampaan suuntaan 

- Verotus (esimerkiksi lihavero), asiantuntijoiden kuuleminen 

- Verot  

- Kuntalakia muuttamalla; pakotetaan taloyhtiöt järjestämään kierrätysastioita 

- Kansallisen lainsäädännön muutos 

- Tuet 

   

7. VIESTINI PÄÄTTÄJILLE 
 

Työpajoihin osallistuneiden nuorten viestit päättäjille liittyivät pääasiassa siihen, että tavoitteisiin täytyy 

sitoutua, päättäjien on tehtävä yhteistyötä puoluekannasta riippumatta, kuunneltava myös nuorten ääntä, 

oltava kunnianhimoisia ja toimittava itse esimerkkinä (kuvat 14-19). 
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Kuva 14. 

 

Kuva 15. 

 

Kuva 16. 

 

Kuva 17. 
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Kuva 18. 

 

Kuva 19.  


