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1. Johdanto 

Tässä raportissa esitetään yhteenveto Kymenlaakson biotalouden ja muun maankäytön yhteensovit-

tamisen haasteisiin ja mahdollisuuksiin liittyvän kyselyn tuloksista. Maakuntakaavan sidosryhmille 

suunnatun kyselyn tuloksia hyödynnetään Kymenlaakson kokonaismaakuntakaavan 2040 biotalou-

teen liittyvässä taustaselvityksessä.  

Biotalouskysely koostui kahdesta erillisestä kyselystä, joihin sai vastata osittain tai kokonaan oman 

asiantuntijuuden ja mielenkiinnon mukaan. Karttapohjaisessa kyselyssä pystyi kommentoimaan biota-

louteen liittyviä karttamerkintöjä tai piirtää kartalle omia, biotalouteen liittyviä alueita. Karttapohjai-

sen kyselyn merkinnät ja kommentit näkyivät kaikille keskustelun herättämiseksi. Tekstimuotoisessa 

kyselyssä pystyi kommentoimaan biotalouden eri osa-alojen ja muun maankäytön yhteensovittamisen 

mahdollisuuksia ja haasteita Kymenlaaksossa. Tekstimuotoiseen kyselyyn annetut vastaukset eivät nä-

kyneet muille.  

Molemmat kyselyt olivat avoinna 22.5.-9.6.2017. Kyselylinkit lähetettiin useille eri sidosryhmille, yh-

teensä yli 100 vastaanottajalle. Kyselylinkkiä jaettiin myös Kymenlaakson Liiton internetsivuilla, face-

bookissa ja Twitterissä. Linkkiä pyydettiin myös jakamaan eteenpäin. 

Karttakyselyn kautta annettiin 17 vastausta ja tekstimuotoisen kyselyn kautta 22 vastausta. Kaikista 

viidestä teemasta nostettiin esiin useita sekä biotalouteen ja maankäytön suunnittelun haasteisiin 

että mahdollisuuksiin liittyviä näkökulmia. Tulosten yhteenveto on luettavissa kappaleessa 4 ja taulu-

kosta 6.  

Vastaukset jakautuivat karkeasti lajiteltuna kahteen eri näkökulmaan:  

Osassa vastauksista maankäytön suunnittelu nähtiin biotaloutta mahdollisesti rajoittavana ja tekijänä 

(esim. Puu ja metsä -teemassa sekä Ruoka ja juomavesi -teemassa), minkä vuoksi tarpeetonta maan-

käytön suunnittelua tulisi vastaajien mukaan välttää esim. metsäalueilla.  

Osassa vastauksista taas korostettiin, että biotalouden eri toimintojen yhteensovittaminen (esim. Puu 

ja metsä -teemassa, Kalat ja vedet -teemassa sekä Luonnon palvelut -teemassa) sekä luonnonarvojen 

turvaaminen vaativat maankäytön suunnittelua.  

Osa vastauksista puolestaan liittyi selkeästi tietyn paikan tai alueen kaavamääräyksiin tai aluekehitys-

näkökulmaan. 
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2. Kyselyn sisältö 

Karttakyselyn sisältö:  

Virkistys ja luontomatkailu  
- Ylimaakunnalliset virkistysreitit 
- Kansallispuistot 
- Kansallinen kaupunkipuisto 
- Kymenlaakson maakuntakaavojen vir-

kistysalueet 
 

Metsäbiotalous  
- Liikenneterminaalit 
- Liikenneverkko 
- Metsäteollisuusalueet 
- Metsäalueet 

 

Maatalous 
- Kymenlaakson hyvät ja yhtenäiset pel-

toalueet 
 

Bioenergia  
- Bioenergialaitokset 
- Tuulivoimaan soveltuvat alueet 

 
Kalastus  

- Kalankasvattamot 
- Ammattikalastusalueet 
- Virkistyskalastusalueet 

Juomavesi  
- Vedenotto- ja imeytysalueet 
- Pohjavesialueet 

 

Karttakyselyn kautta annetut vastaukset: 17 kpl 

Tekstimuotoisen nettikyselyn kysymykset:  

Maankäytön yhteensovittamisen haasteet ja mahdollisuudet? 

- Puu ja metsä, Kalat ja vedet, Energia, Ruoka ja juomavesi sekä Luonnon palvelut 

Tekstimuotoisen nettikyselyn kautta annetut vastaukset: 21 kpl 

 

 

Kuva 1. Karttapohjaisen biotalouskyselyn näkymä.  
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3. Tulokset  

 

 

3.1 Puu ja metsä  

Taulukko 1. Puu ja metsä -teemaan liittyvät vastaukset lajiteltuna eri otsikkojen alle. 

EI KAAVOITUSTA METSÄTALOUSALUEILLE 

- Pidetään metsät metsätalouden piirissä, ei liikaa kaavalla ohjaamista. Markkinat ohjaavat puun käytön 
sellaisiin kohteisiin mikä on järkevää ja kannattavaa. 

- Maakuntakaavoituksen käyttö näihin asioihin tuo alalle epävarmuutta, ennustamattomuutta ja byro-
kratiaa. On epäiltävissä, että viherrakenne -merkintöihin liittyen tullaan toteamaan, että ne nyt merki-
tään karttaan ja niiden yksityiskohtaiset vaikutukset maa- ja metsätaloudelle selviää myöhemmin... Val-
tiovallan kannustamana tarpeetonta säätelyä on onneksi ruvettu purkamaan ja jalkauttamaan lähem-
mäksi kuntalaisia. 

- Metsätalousalueet, joilla ei ole näköpiirissä lähitulevaisuudessa maankäytön muutostarpeita, tulee jät-
tää maakuntakaavoituksen ulkopuolelle.  Metsien käyttöä ohjataan voimassa olevan metsälainsäädän-
nön mukaan. 

- Maan- ja metsän omistamiseen liittyvää omaisuuden käyttöä tulee kunnioittaa kaavoituksessa. Tarpee-
tonta metsien kaavoittamista ja rajoitteiden käyttöä tulee välttää. 

- ”syvällä maaseudulla” paineet virkistyskäyttöön ovat hyvin vähäiset, joten esim. viherkäytävä-/ viher-
verkosto-aluevarausten tekoon tulee suhtautua harkiten, koska niihin liittyy usein rajoitteita metsien 
käytölle. Metsälaki ja metsien sertifiointi turvaavat näiden alueiden luontoarvot ilman muita rajoitteita.  

- Maan- ja metsän omistamiseen liittyvää omaisuuden käyttöä tulee kunnioittaa kaavoituksessa. Tarpee-
tonta metsien kaavoittamista ja rajoitteiden käyttöä tulee välttää. 

- Viherverkostoa on maaseudulla jatkuvasti. Metsätalouden toimenpiteiden muutokset ovat väliaikaisia. 
Toisaalta muutos mahdollistaa olosuhteita erilaiselle lajistolle. Jo perustetut luonnonsuojelukohteet, 
reitistöt ja vapaaehtoisen suojelun kautta uudet tulevat kohteet muodostavat riittävän verkoston niin 
viherverkostolle kuin ekologisille yhteyksille. 

 

LAINSÄÄDÄNTÖ JA JOKAMIEHENOIKEUDET RIITTÄVÄT METSIEN KÄYTÖN OHJAUKSEEN 

- Metsänkäyttöä ohjaa lainsäädäntö, joka riittää turvaamaan niin luonnon monimuotoisuuden kuin 
teollisuuden tarpeet, kaavoituksella ei tule rajoittaa monimuotoista metsänkäyttöä. 

- Jokamiehen oikeus ja luonnonsuojelulaki ovat eri toimintojen yhteensovittamisvälineitä maa- ja 
metsäalueilla.  

- Metsien käyttöä ohjataan voimassa olevan metsälainsäädännön mukaan. 
- Useimmat kaavan metsänkäyttöä ohjaavat asiat tulevat hoidetuiksi noudattamalla voimassa olevaa 

lainsäädäntöä. Kaavarajoitteet ovat pitkäaikaisia, aiheuttavat useimmiten turhaa byrokratiaa ja jos-
kus esteitä kehittämiselle. 

- Metsänkäyttöä ohjataan voimassa olevan metsälainsäädännön mukaan. 
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- Kymenlaakson metsäpohjat mahdollistavat hyvän puunkasvun. Hyvää metsänhoitoa noudattamalla 
saadaan metsänkasvua vielä nostettua, kestävästä kehityksestä tinkimättä.  Kestävä metsätalous 
huolehtii myös talousmetsien monimuotoisuudesta. Hoidetut ja hyvin kasvavat metsät sitovat te-
hokkaimmin hiiltä. 

- Hyvää metsänhoitoa noudattamalla ja kehittämällä on mahdollista lisätä puuston kasvua, luonnon 
monimuotoisuutta ja kestävää kehitystä unohtamatta.  

 

TALOUSMETSÄT JA VIHERYHTEYKSIEN TURVAAMINEN VAATIVAT MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUA 

- Talousmetsien hoito ja luonnon viheryhteydet on yhteen sovitettava maankäytön suunnittelussa. 
 

MAANKÄYTÖN SUUNNITTELULLA TULEE EDISTÄÄ METSÄTALOUTTA JA BIOTALOUTTA 

- Aluerakennetta ei tule hajauttaa, jotta metsäluonnolle jää tilaa. Hajautuva aluerakenne vähentää hyö-
dynnettävissä olevan metsämaan pinta-alaa. 

- Kymenlaakson hyvin hoidetut metsät ja niiden jatkuvasti kasvava tuottokyky mahdollistavat kasvavan 
raaka-ainehankinnan alueen omalle teollisuudelle. Maankäytön linjauksilla voidaan edistää alueen 
oman puuraaka-aineen käytön lisäämistä ja tukea alueen pk-elinkeinotoiminnan kehittämismahdolli-
suuksia. 

- Kymenlaaksoon on tehty mittavia investointeja, jotka lisäävät puunkäyttöä ja talouden edistämistä 
maakunnassa. Biotalouden ja siihen tehtävien investointien edistämiseksi maakunnassa tulee edistää 
metsävarojen hyödyntämistä ja puuraaka-aineen käyttöä omissa ohjelmissaan, myös maakuntakaavoi-
tuksella. Maankäyttöratkaisujen ei tule estää positiivista kehitystä, hankaloittamalla esim. kotimaisen 
puuraaka-aineen saavuttamista ja hyödyntämismahdollisuuksia. 

- Maakunnan selkäranka on edelleen metsäteollisuus.  Maakuntakaavaselvityksissä tulee huomioida lä-
heltä metsistä saatavan vastuullisesti tuotetun sertifioidun bioraaka-aineen keskeinen merkitys toi-
mialan menestymisedellytyksenä ja tuonnin korvaajana. Maakuntakaavan tulisi edesauttaa puuraaka-
aineiden saantia eikä missään tapauksessa luoda uusia epävarmuustekijöitä.  

- Biotalouden ja siihen tehtävien investointien edistämiseksi maakunnassa tulee edistää metsävarojen 
hyödyntämistä ja puuraaka-aineen käyttöä omissa ohjelmissaan, myös maakuntakaavoituksella. Maan-
käyttöratkaisuilla voidaan positiivista kehitystä edistää edesauttamalla kotimaisen puuraaka-aineen 
saavuttamista ja hyödyntämismahdollisuuksia. Suurin osa biotalouslaitosten tarvitsemista tuotteista on 
lähtöisin maaseudulta. 

- Biotaloudelle tuleekin luoda mahdollisuuksia rajoitteiden sijaan. Kymenlaakson vahvuudet ovat maa-
seudun tuotteissa, etenkin metsissä. 

- Tulevan maakuntakaavan alueella on metsillä merkittävä työllistävä vaikutus. Ainakin suurimmat met-
sätaloudellisesti tärkeät kokonaisuudet on hyvä merkitä kaavaan. Nämä alueet on hyvä ottaa huomioon 
myös tiestön suunnittelussa. 

- Kaavaluonnokseen sisältyvä viherrakenne-termi kuulostaa epämääräiseltä. Toivottavasti se ei kiristä 
maa- ja metsätalouden toimintaedellytyksiä entisestään.  

- Biotaloudelle tuleekin luoda mahdollisuuksia rajoitteiden sijaan. Kymenlaakson vahvuudet ovat maa-
seudun tuotteissa, etenkin metsissä. 
 

LUONNON MONIMUOTOISUUDEN TURVAAMINEN VAATII MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUA 

- Isoin haaste on turvata luonnon monimuotoisuus ja vähiin käyvien vanhojen metsien säilyminen Ky-
menlaaksossa samalla kun on tarkoituksen mukaista turvata metsäteollisuuden raaka-aineen saanti. 

- Biodiversiteetin säilymisen turvaaminen tulee erityisesti huomioida metsien käyttöön liittyvissä kysy-
myksissä 
 

MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUA EI SAA KÄYTTÄÄ LUONNONSUOJELUN VÄLINEENÄ 

- Kaavoitusta ei saa käyttää luonnonsuojelun välineenä, sitä varten on olemassa luonnonsuojelulaki ja 
metsälaki. Ylempiasteisen kaavan rajoitteet siirtyvät asteittain alempiasteisiin kaavoihin, johtaen ajan-
oloon byrokraattisiin ja aikaa vieviin lupajärjestelmän. Yhteiskunnan tahto on vähentää kaavoituksen 
rajoitteita, mistä hyvänä esimerkkinä toukokuussa voimaan tullut uusi maa- ja rakennuslainsäädäntö. 

- Maakuntakaava ei ole oikea väline uusien luonnonsuojelualueiden perustamiseen. Uusia luonnonsuoje-
lualueita tulee merkitä vain valtakunnallisten suojelualueohjelmien mukaisesti 
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- Maakuntakaavoituksella ei ole tarpeen luoda tai perustaa uutta suojelua. 
 

VAPAAEHTOINEN SUOJELU ON TEHOKAS KEINO TURVATA METSIEN LUONTOARVOT 

- Vapaaehtoinen suojelu on tehokas keino luontoarvojen turvaamisessa. METSO-ohjelma toimii tästä hy-
vänä esimerkkinä 

- Vapaaehtoinen luonnonsuojelu, kuten METSO-ohjelma, on hyvä ja tehokas keino turvata luontoarvoja. 
- Vapaaehtoisuuteen perustuva suojelu on erinomainen keino lakisääteisten lisäksi turvata luonto- ja ym-

päristöarvoja. METSO ohjelma on tästä hyvä esimerkki. Valtio onkin leikkausten jälkeen lisännyt rahoi-
tusta tähän varsinkin Kaakkois-Suomen osalla. 
 

METSIEN MONIKÄYTÖN (TALOUS, VIRKISTYS, MATKAILU) YHTEENSOVITTAMINEN VAATII MAANKÄY-
TÖN SUUNNITTELUA 

- Taloudelliset arvot, logistiikka, ympäristön monimuotoisuuden säilyminen, virkistyskäytön huomioimi-
nen 

- Metsäluonnon virkistyskäyttömahdollisuuksia ei ole vielä riittävän tehokkaasti hyödynnetty. 
- Kymenlaakson metsien käyttöaste on jo nykyisellään korkea. Lähivuosina se tulee nousemaan entises-

tään. Tällä on suora vaikutus maakunnan metsien monimuotoisuuteen, sekä välillinen vaikutus ilmas-
toon ja vesistöihin. Keinot metsien monimuotoisuuden, hiilitaseen sekä metsienkäytön vesistövaikutuk-
sien hallintaan ovat kuitenkin kehnot. Ne riippuvat lähinnä vapaaehtoisista toimista, eli maanomistajan 
tahtotilasta ja valtakunnantason poliittisesta ilmapiiristä. Metsätalouden sisäiset säätelymekanismit ei-
vät tarjoa em. seikkojen hallintaan riittävää liikkumavaraa. Tämä ristiriita tulisi huomioida maakunta-
kaavoituksessa. Yksi harvoista keinoista on osoittaa maakuntakaavassa alueet, joissa tulee harjoittaa 
peitteistä metsänhoitoa eli ns. jatkuvaa kasvatusta. Tämä on mahdollista nykyisen metsälain puitteissa. 
Erityisesti tällainen kaavamääräys tulee kohdentaa alueille, jotka on todettu monimuotoisuuden kan-
nalta tärkeiksi ytimiksi tai yhteyksiksi. Metsäbiotalouden yhteensovittamisessa jatkuvan kasvatuksen 
menetelmä tarjoaa edellytyksiä myös luontomatkailun tarpeiden huomioonottamiselle. 

- Maakuntakaavoituksessa on tarpeen tunnistaa luontomatkailun kannalta metsät jotka sijaitsevat suoje-
lualueiden ulkopuolella, mutta joilla on merkitystä luontomatkailulle. Näiden metsien säilyttäminen 
pystyssä (maisemanvuokraus) tai peitteisenä (jatkuva kasvatus) on varteenotettava näkökulma. 

- Huolehdittava riittävästä koskemattomien alueiden säilyttämisestä virkistyskäytössä kohtuullisella etäi-
syydellä asutuskeskittymistä. 

 

ALEMPIASTEISTA TIEVERKOSTOA YLLÄPIDETTÄVÄ PAREMMIN 

- Haasteena ehkä metsäautotieverkoston ylläpito: pitää miettiä miten muut toimialat voisivat hyödyntää, 
jossa olisi siis mahdollisuus. Voiko matkailu hyödyntää? 

- Alempiasteisen tieverkoston kunnon heikkeneminen vie pohjaa maaseudun ja haja-asutusalueen elin-
voimaisuudelta. Tästä kärsivät niin metsätalous, maanviljely, maaseudun yritystoiminta, lomamatkailu-
toiminta, virkistäytyminen ja pelastustoimi. 

- Tiestön kunnosta tulee huolehtia. Etenkin alempiasteisesta tieverkosta ml. yksityistiet tulee huolehtia. 
- Alempi tieverkko on rapautumassa saadusta lisärahoituksesta huolimatta. Tiestön kunnosta tulee huo-

lehtia, jotta nykyiset ja kehittyvän biotalouden kuljetukset voidaan hoitaa ajallaan. 
- Yksityisteiden rasitus raskaasta puunkorjuukalustosta on käynyt ongelmalliseksi. Lähipuuta pitäisi voida 

käyttää, joten maaseudulla on hyvä mahdollistaa monipuolia elinkeinoja 
 

TERMINAALIALUEITA KÄYTETTÄVÄ TEHOKKAASTI 

- Puun varastointialueiden monipuolinen käyttö sopivalla eri toimintojen limityksellä. 
 

 METSÄT TOIMIVAT HIILINIELUNA  

- Metsät toimivat myös hiilinieluina. Maakunnan päätöksissä kannattaa huomioida em. mahdollisuudet. 
- Kasvavat metsät ovat myös hiilinielu. 

 

PUUN KÄYTTÖ ESIM. RAKENTAMISESSA SITOO HIILTÄ 

- Kymenlaaksossa on hyvät luonnonvarat metsät, joita olemme hyvin kestävästi hoitaneet ja käyttäneet. 
Huomioitavaa on, että metsäteollisuus on investoinut maakuntaamme. Puiden ja muiden uusiutuvien 
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raaka-aineiden käytöllä on tärkeä vaikutus myös ilmaston muutoksen ehkäisyssä sekä hiilten sidon-
nassa. 

- Puurakentaminen on ilmastoteko, koska se sitoo hiiltä pitkäaikaisesti 
- Puuraaka-aineen monipuolisella hyödyntämisellä voi hillitä ilmaston lämpenemistä ja vähentää lämpe-

nemisen aiheuttamia ongelmia. 
- Puurakentaminen sitoo hiiltä pitkäaikaisesti, joten se on ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta mer-

kittävää 
- Puupohjaisiin uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvalla biotaloustuotannolla on positiivinen vaikutus 

myös ilmaston muutoksen ehkäisyssä. Puurakentamisella on merkittävä vaikutus ilmaston muutoksen 
kannalta, koska se sitoo hiiltä vuosikymmeniksi. Puupohjaisilla raaka-aineilla, sellulla yms., voidaan kor-
vata luonnolle haitallisia materiaaleja, kuten puusta tehdyillä pakkausmateriaaleilla korvataan öljypoh-
jaista luonnolle haitallista muovia tai tekstiilejä. 
 

PUUN JALOSTUSASTETTA NOSTETTAVA 

- Puulle tulee jatkuvasti hakea korkeampia jalostusmuotoja kuin energia ja sellu. 
- Puuraaka-aineen käytön monipuolistaminen ja uudet innovaatiot. Uuden teknologian kehittämistä ja 

käyttöönottoa tulee edistää luomalla mahdollisuuksia investoinneille ja puuraaka-aineen saatavuudelle. 
- Metsien kasvua voidaan hyvällä metsänhoidolla lisätä. Se mahdollistaa siten uusia biotalousinvestoin-

teja niin perinteisiin metsäteollisuuden aloihin, saha,- sellu- ja paperiteollisuus, kuin uusiutuviin raaka-
aineisiin perustuvaan lämmön, sähkön, polttoaineiden tuotantoon sekä uusiin teknologioihin perustu-
viin erikoistuotteisiin. Tällaisia kasvavia tuotealueita ovat esim. pakkausmateriaalit, vaatteet, lääkeai-
neet. Tuotekehitys kehittää jatkuvasti uusia käyttökohteita puuraaka-aineelle. 

- Edistämällä uusia investointeja ja puuraaka-aineen saatavuutta, luodaan mahdollisuuksia puuraaka-
aineen käytön monipuolistamiselle ja uusille innovaatioille. Uusiutuvilla puupohjaisilla raaka-aineilla 
voidaan korvata uusiutumattomia raaka-ainemateriaaleja, esimerkiksi öljypohjaista luonnolle haitallista 
muovia. 
 

METSÄTALOUS ON MERKITTÄVÄ TYÖLLISTÄJÄ JA SILLÄ ON MERKITTÄVÄÄ POTENTIAALIA LISÄTÄ 
MAAKUNNAN ELINVOIMAA 

- Kotimaisen puun arvostuksen ja käytön lisäämisen ansiosta puuntuotannossa ja -hankinnassa, metsän-
hoidossa sekä logistiikassa syntyy uusia mahdollisuuksia ja maakunnan etu on ne hyödyntää. Kymen-
laaksossa metsätalous on jo nyt merkittävä työllistäjä, ja uutta potentiaalia syntyy uusien innovaatioi-
den kautta. Maakunnan päätöksissä kannattaa huomioida em. mahdollisuudet. 

- Myllykoskelle biotehdas. Palvelee hyvin maa sekä metsätaloutta. 
- Metsäbiotalouden tuotos on noin 2 mrd. euroa vuodessa, mikä vastaa n. 20 %:ia Kymenlaakson 11 mrd. 

euron kokonaistuotoksesta. Metsäbiotalous on keskeinen Kymenlaakson elinkeinoelämän kulmakivi. 
Metsäteollisuudessa ja metsätaloudessa on käynnissä voimakas investointibuumi, mikä on näkynyt 
myös Kymenlaaksossa.  UPM:n Kymin tehtaiden selluinvestoinnit ja Kotkamillsin uusi kartonkikone li-
säävät puuraaka-aineen tarvetta 1,7 miljoonaa kuutiota. Tehdyt investoinnit mahdollistavat Kymenlaak-
son runsaiden metsävarojen käyttöasteen noston, luoden samalla satoja uusia työpaikkoja puun han-
kintaan, kuljetuksiin, metsänhoitoon ja vientiin. Puun lisäkäytön tuoma lisäys aluetalouteen on n. 150 - 
200 miljoonan euroa ja verotulojakin yli kymmen miljoonaa. Uudistuva metsäteollisuus luo mahdolli-
suuden uusille innovaatioille ja teknologioille (puurakentaminen, komposiittituotteet, biodiesel, bio-
kaasu, metsäenergia, biokemikaalit, biopolymeerit, uudet pakkaustuotteet, lääkkeet, kosmetiikka, vaa-
teteollisuus, viskoosi, mikrosellu, nanokuitu ym.) perustuvan pk-yritystoiminnan syntyyn teollisuusin-
tegraattien yhteyteen tai välittömään läheisyyteen, luoden uusia työpaikkoja. Tämä on ensiarvoisen 
tärkeää korkeasta työttömyydestä ja väestökadosta kärsivälle Kymenlaaksolle. Puupohjaisilla raaka-ai-
neilla, sellulla ja kartongilla voidaan vähentää haitallisten materiaalinen, mm. muovien käyttöä.  

- Metsäteollisuus on investoinut ja uusinut kapasiteettiaan viime vuosina usealla paikkakunnalla Kymen-
laaksossa. Metsäteollisuuden tehostamiselle ja laajentumiselle on edelleen mahdollisuuksia. Metsäta-
lous on maakunnassa merkittävä työllistäjä. Metsäteollisuus ylläpitää ja luo uusia työpaikkoja investoin-
tien myötä. Kotimaisen puunkäytön lisäämisen myötä puuntuotannossa ja -hankinnassa, metsähoi-
dossa ja logistiikassa syntyy uusia työpaikkoja. 
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- Kymenlaakson metsäteollisuus on investoinut ja uusinut kapasiteettiaan. Käyttömäärien kasvu on ra-
kennettu kuitupuun käytön lisäämisen varaan. Nämä investoinnin edesauttavat kasvavien metsävarojen 
ja ennen kaikkea harvennusrästien purkamisessa. Metsien kasvua voidaan hyvällä metsänhoidolla li-
sätä. Se mahdollistaa siten uusia biotalousinvestointeja niin perinteisiin metsäteollisuuden aloihin, 
saha,- sellu- ja paperiteollisuus, kuin uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvaan lämmön, sähkön, polttoai-
neiden tuotantoon sekä uusiin teknologioihin perustuviin erikoistuotteisiin.  

- Kotimaisen puunkäytön lisäämisen myötä syntyy uusia työpaikkoja metsätalouteen, niin puuntuotan-
nossa ja -hankinnassa, kuin metsähoidossa ja logistiikassa, ja metsäteollisuuteen. 
Hyvät ja kasvavat metsävarat sekä harvennusrästien purkaminen mahdollistavat edelleen investointeja 
olemassa olevan kapasiteetin käytön tehostamiseksi.  

- Metsään perustuvat elinkeinot, metsätalous ja metsäteollisuus ovat maakunnassa merkittävä työllis-
täjä. Lisäksi näiden elinkeinojen kerrannaisvaikutukset ovat merkittävät alueen työllisyyteen, verotuloi-
hin ja talouteen. Tapion tekemän selvityksen mukaan metsäbiotalouden merkitys (keskimäärin vuosina 
2011-2013) Kymenlaaksossa on suuri. Sen tuotos, 2 mrd. euroa, on lähes 20% maakunnan tuotoksesta. 
Uusien investointien, kapasiteetin tehostamisen, jalostusasteen nousun ja uusien innovaatioiden myötä 
tämä osuus tulee kasvamaan. Samaisen raportin mukaan biotalouden osuus maakunnan työllistäjänä 
on merkittävä n. 15 %.  Kotimaisen puunkäytön lisäämisen myötä syntyy uusia työpaikkoja metsätalou-
teen, niin puuntuotannossa ja -hankinnassa, kuin metsähoidossa ja logistiikassa, ja metsäteollisuuteen. 

- Biotaloutta kehittämällä voidaan edistää maaseudun elinvoimaa elinvoimaa ja vetovoimaisuutta sekä 
asuttuna pitämistä. Metsätalouden edistämisellä on tässä merkittävä rooli. Tällä on suuri merkitys myös 
työvoiman saatavuuteen biotalouden alkupäässä. 
 

  

 

3.2 Kalat ja vedet   

Taulukko 2. Kalat ja vedet -teemaan liittyvät vastaukset lajiteltuna eri otsikkojen alle. 

VAELLUSKALOJEN LUONTAISTA LISÄÄNTYMISTÄ TUETTAVA MAANKÄYTÖN SUUNNITTELULLA 

- Vaelluskalojen luontaiseen lisääntymiskiertoon vaikuttavien seikkojen tunnistaminen ja huomi-
oonottaminen on keskeinen seikka. Tällaisia ovat nousuesteiden ohella sopivien kutupaikkojen 
puute sekä veden laatu. Maankäytöllä on vaikutusta näihin kaikkiin. Nousuesteisiin ei ole maa-
kuntakaavoituksessa juurikaan keinoja, ellei maakuntakaavassa esitettäisi kulkuyhteystarpeet 
vesistöissä, joissa on merkittävä vaelluskalapotentiaali. Niinikään maakuntakaavoituksella on 
mahdollista kaavamääräyksin ohjata kutuvesistöjen läheisiä metsänhakkuita. Niitä ei tule ulot-
taa rantavyöhykkeelle. Samoin on mahdollista pyrkiä ohjaamaan valuma-alueen maa-, metsä- 
ja turvetaloutta, ettei niiden aiheuttama ravinne, kiintoaine, humus, happamuus, metalli yms. -
kuormitus heikentäisi liikaa kalaston elinolosuhteita. Vesienhoidon toimenpideohjelmasta lö-
ytyy kirjauksia, joita voi soveltaa myös maakuntakaavoituksessa. 
 

AMMATTIKALASTUKSEN EDELLYTYKSIÄ TUETTAVA MAANKÄYTÖN SUUNNITTELULLA 
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- Ammattikalastuksen ja kalanviljelyn säilyminen Kymenlaaksossa olisi tärkeää säilyttää. Ojitus-
ten ja maankäytön uhkat vesistöille ja kalakannoille. Tässä paikallisen yrittäjyyden ja asiantun-
tijuuden hyödyntäminen entistä paremmin olisi järkevää vallalla olevan "halvin tarjous voittaa" 
-kilpailutusten sijaan. 

- Kalasatamille ja kalankäsittelylle varattava alueet. Ei saa tuottaa haittaa naapureille. 
 

VIRKISTYSKALASTUKSEN JA KALASTUSMATKAILUN EDELLYTYKSIÄ TUETTAVA MAANKÄYTÖN SUUN-
NITTELULLA 

- Lohen nousua Kymijoelle on edistetty (viimeisin edistys oli Korkeakosken kalaporras). Vesien 
tila on parantunut. Virkistyskalastuksen ja siihen liittyvien elinkeinojen mahdollisuudet ovat 
parantuneet.  Kehitystä tulee jatkaa. 

- Virkistyskäytön sovittaminen luontevasti muuhun maankäyttöön. 
- Kalatalouskunnostukset ja virkistyskäytön yhteensovittaminen sekä mahdollisuus että haaste. 

 

VESIVILJELYLLE LÖYDETTÄVÄ UUSIA SIJOITUSPAIKKOJA MERELTÄ 

- Kalanviljely on murrostilassa ja hakee selvästi uutta paikkaansa merialueella. Verkkoallaskasva-
tus on tällä hetkellä ainoa taloudellisesti järkevä tapa tuottaa kalaa suuressa mittakaavassa, 
mutta varsinkin Virolahdella nykyinen sijainti aiheuttaa myös alueen rehevöitymistä. Kasva-
tusta pitäisi tulevaisuudessa pystyä siirtämään ulommas saaristoon, mutta tämä pitää tehdä 
viljelijöitä kuunnellen ja tukien. Itämeren olosuhteet ovat avomerikasvatuksen suhteen hyvin 
haastavat, eikä kunnollista kasvatusmallia tai juuri tänne sopivia verkkoallasrakenteita oikein 
ole vielä kehitetty. Toistaiseksi allaskehikot on hinattu talven ajaksi takaisin rannan tuntumaan. 
Tanskan edustalla verkkoallaskasvattamoita on rakennettu tuulivoimapuistojen yhteyteen, jol-
loin altaat saavat suojaa voimalapylväistä. Tämäkään yhteensovittaminen ei ole ongelmatonta, 
sillä voimalat sijoitetaan mieluusti matalaan veteen, mutta kalankasvattamot vaativat alleen 
syvyyttä ja kunnollista virtausta, jotta ravinnekuormitus laimenee laajemmalle alueelle. Inno-
vatiivisilla ratkaisuilla kalanviljelylle löydetään varmasti paikka, jossa rehevöitymisvaikutukset 
jäävät paikallisella tasolla matalaksi ja jonka investointikustannukset eivät kohoa tähtitieteelli-
siin summiin. Tällaiseen suunnitteluun täytyy panostaa ja muiden käytössä jo olevien alueiden 
täytyy myös joustaa tarvittaessa. 

- Suljetun kierron kalan- (ja myös esim. simpukoiden- ja levien-) viljelylaitokset ovat potentiaali-
nen mahdollisuus lisätä kestävää elintarviketuotantoa, vähentää kuormitusta ekosysteemeihin 
(ravinteet, geenivaranto), mutta myös mahdollisia hyödyntää esim. maatalouden valumave-
sien kierrättämisessä. Nämä ovat aina paikallisia ratkaisuja, ja lisää pilottilaitoksia tarvitaan, 
jotta niiden käyttökelpoisuudesta Suomen olosuhteissa saataisiin lisää tietoa ja kokemusta. 
Kaavassa ja lupaprosesseissa tulisi avata mahdollisuuksia pilottilaitoksille, ja aluekehitysrahoja 
ja valtion tukia tulisi ohjata näille riittävässä määrin. 
 

KALANKASVATUKSELLE LÖYDETTÄVÄ UUSIA SIJOITUSPAIKKOJA MAALTA 

- Kalankasvatus maalle sijoitettavissa altaissa alentaa merkittävästi ympäristöhaittoja ja tuo 
mahdollisuuksia: voidaan hyödyntää esim. teollisuuslaitoksen puhtaita jäähdytysvesiä ja toi-
saalta kalanperkeet ja vedestä ajoittain poistettava liete ruokkisivat biokaasulaitosta ja sen 
jäännös olisi lannoitetta. Kalankasvatuksen kiertovesiä voidaan hyödyntää kasvatusaltaiden 
päälle rakennettavissa kasvihuoneissa - näin saadaan ravinteet talteen ja altaat pitää joka ta-
pauksessa kattaa. Tämä myös säästää maapinta-alaa verrattuna erillisiin kala-altaisiin ja kasvi-
huoneeseen. 

- Kiertovesiviljely on kallis tapa tuottaa kalaa, mutta miksei pieniä kiertoaltaita voisi rakentaa 
vaikka ostoskeskuksiin. Tyhjentyviin ostoskeskuksiin saadaan eloa, kun tehdään pieniä ve-
sielementtejä ja yhdistetään niihin vielä vaikka kasviviljelyä. Ravintolat saisivat tästä ainakin 
lähellä tuotettua ja tuoretta kalaa myytäväksi. 
 

VESIENHOITO JA -SUOJELU SEKÄ MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU YHDISTETTÄVÄ TEHOKKAAMMIN 

- Maatalouden vesienhallinta tulee integroida vesienhoitosuunnitelmiin paremmin kuin kykyisin. 
Vesienhoito tulee myös integroida kaavoitukseen ja maankäyttöön, arvioimalla maankäytön 
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vaikutukset vedenlaatutavoitteisiin ja suunnitella vaihtoehtoisia, kokonaisvaltaisempia ratkai-
suja liittyen esim. peltomaan vesitalouteen ja tulvasuojeluun. Maankäytön paremmalla suun-
nittelulla voidaan edistää kustannustehokkaampia, kokonaisvaltaisempia ratkaisuja ja erityi-
sesti julkisen maanomistuksen kautta painottaa kokonaisvaltaisempia ratkaisuja ja maanomis-
tajien yhteistyötä esim. valumavesien hallinnassa, veden varastoinnissa, kierrätyksessä ja 
maan vedenpidätyskyvyn säilyttämisessä. Nämä ovat myös ilmastonmuutoksen hillinnässä ja 
siihen sopeutumisessa välttämättömiä ratkaisuja. 

- Vesistöekosysteemien säilyttäminen esim. teollisuusalueiden ja viljelymaiden läheisyydessä: 
nykyään tunnetaan hyvin vaikutukset ei pelkästään esim. ravinnepäästöjen vaan myös veden 
lämpötilan vaikutukset. Joillekin lajeille lämpimämpi vesi voi tuoda etua kasvun nopeutumi-
sena, mikä puolestaan vaikuttaa kalastukseen elinkeinona.  

 

KALASTUSELINKEINOA TUETTAVA  

- Maakuntastrategiassa tulee myös tukea hoito- ja täsmäkalastukseen (vähempiarvoisen kalan 
hyödyntäminen ravinteiden poistamisessa ja elintarvikkeina) pohjautuvien liiketoimintaekosys-
teemien syntymistä (vesien tila, kalakannat, kalastus/"alkutuotanto", logistiikka, jalostus, 
markkinat). 

- Kalankasvatuksen lienee nykyistä paljon laajemmat toimintaedellytykset. 
 

 

Tiettyyn alueeseen/kohteeseen liittyviä kommentteja karttakyselystä:  

1. Kavonselän vesiviljelyalue: Virheellinen paikka. Kasvattamo on Puuluotojen lähellä 

2. Kaukholmin vesiviljelyalue: Oikea kalankasvattamon paikka on Ruissaaren pohjoispuolella. 

3. Kaukholmin vesiviljelyalue: Virolahdella olemassa olevat kasvattamot puuttuvat kartasta 

4. Kaukholmin vesiviljelyalue: Täysin järjetön paikka kalankasvatukselle. Alueella ei ole min-

käänlaista suojaa vallitsevilta myrskytuulilta. Kaavan laatijan tarkoitus on osoittaa kansalli-

nen tavoite sellaiseen paikkaan, johon kalankasvattamoa ei voi toteuttaa 

 

 

3.3 Energia   

Taulukko 3. Energia-teemaan liittyvät vastaukset lajiteltuna eri otsikkojen alle. 

METSÄENERGIAN KÄYTTÖÄ LISÄTTÄVÄ, SAATAVA UUSIA KÄYTTÖPAIKKOJA 

- Kymenlaakso on maakunta, josta metsäenergia viedään suurelta osin muihin maakuntiin käytettä-
väksi. Maakunnan energian käyttö perustuu maakaasuun, turpeeseen ja eri tuotantolaitosten sivu-
virtoihin. Varsinaisen metsäenergia käyttö on maakunnassa tästä johtuen vähäistä. Metsäenergian 
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käytön lisääminen luo pienpuulle lisää käyttöä ja siten parantaa metsänhoitoa. Tällä hetkellä suuri 
osa pienpuukohteista jää korjaamatta, energiapuun kysynnän heikon tilanteen vuoksi. 

- Metsäenergian käytölle tulisi saada lisää käyttöpaikkoja. Metsissä on potentiaalia kasvattaa uusiu-
tuvan raaka-aineen käyttöä energiatuotannon eri käyttötarkoituksiin. 

- Bioenergian käytölle tulisi saada lisää käyttöpaikkoja. 
- Lähipuun hyödyntämiseksi pitäisi kehittää pieniä hakepuuyksiköitä, jotta hukkahaketta voisi ottaa 

hyötykäyttöön 
- Metsäenergian käytön lisäys tuo lisää työtä yrittäjille ja maaseudulle. 
- Kotimaisen, uusiutuvan metsäenergian käyttö on ilmastoteko. Sillä voidaan vähentää fossiilista, 

uusitumatonta tuontipolttoainetta, kuten hiili, maakaasu ja öljy. 
- Kotimaisen metsäenergian käyttö lisää maaseudun ja haja-asutusalueiden elinvoimaisuutta ja tar-

joaa uutta yritystoimintaa puun korjuussa ja lämpöyrittäjyyttä kunta-/kylätaajamissa. Kymenlaak-
son metsissä on runsaasti mahdollisuuksia kasvattaa uusiutuvan metsäenergian käyttöä. Metsä-
energiasta noin puolet tulee pienpuusta, minkä korjuu parantaa nuorten metsien tuottokykyä, laa-
tua ja tuhonkestävyyttä ja terveyttä. Paraneva puuston kasvu tehostaa hiilen sitoutumista metsiin. 

- Hajautetulle (kunta-/kylätaajamat, suurtuotantoyksiköt maaseudulla) metsäenergian käytölle tulee 
saada lisää käyttöpaikkoja. 

- Käyttämällä kotimaista uusiutuvaa metsästä saatavaa raaka-ainetta energiantuotantoon voidaan 
vähentää fossiilista, uusiutumatonta tuontipolttoainetta, kuten hiili, maakaasu ja öljy. Tämä mah-
dollistaa myös kotimaisen työn kasvua. Metsissä on runsaat mahdollisuudet lisätä uusiutuvan bio-
energian käyttöä. 

- Metsissä on potentiaalia kasvattaa uusiutuvan raaka-aineen käyttöä energiatuotannon eri käyttö-
tarkoituksiin. Metsäenergian käytön lisäys laajentaa maaseudun elinkeinojen mahdollisuuksia. 
Metsäenergian käytön lisääminen luo pienpuulle lisää käyttöä ja siten parantaa metsänhoitoa. 
Hyvä metsänhoito mahdollistaa paremman puuston kasvun, siten myös hiiltä sitoutuu nopeammin 
ja sillä on positiivinen vaikutus myös ilmaston muutoksen ehkäisemisessä. Hyvä metsänhoito lisää 
myös työmahdollisuuksia. 

- Meidän metsissämme on paljon käyttämätöntä energiaa. Metsänhoito ja metsäenergian käyttö 
luovat työtä. 
 

METSÄENERGIAN KÄYTTÖ VAATII KATTAVAN TERMINAALIVERKOSTON 

- Kustannustehokas ja logistisesti toimiva metsäenergian hankinta vaatii Kymenlaaksoon kattavan 
terminaaliverkoston. 

- Metsäenergian liiketoiminnan kehittäminen vaatii myös terminaalialueita. 
- Metsäenergian tuotantoon tarvitaan liikenneterminaaleja. Näen tässä mahdollisuuksia, haasteet 

ovat ratkaistavia. 
 

MAANKÄYTÖN SUUNNITTELULLA EDISTETTÄVÄ UUSIUTUVAN ENERGIAN KÄYTTÖÄ 

- Onko maakuntakaavoituksella mahdollista osoittaa alueita, joissa on erityistä tarvetta kehittää uu-
siutuvan energian tuotantoa, määrittämättä tarkemmin, mitä sen tulisi olla luonteeltaan? Esimer-
kiksi maakuntaan jo rakennetut sekä tulevat terminaali- ja varastoalueet laajoine kattopintoineen 
ovat potentiaalisia ympäristöjä aurinkoenergian tuotantoon. 
 

TURPEENOTTOA OHJATTAVA MAANKÄYTÖN SUUNNITTELULLA 

- Maakuntakaavalla voidaan nykyisin osoittaa turpeenottoon soveltuvia alueita [EoT] tai jättää kaa-
vakartalle ns. valkoisia alueita, jolloin alueen soveltumista turpeenottoon ei erikseen osoiteta, 
mutta ei myöskään estetä. Vastaavasti maakuntakaavassa tulee osoittaa alueita, joihin turpeenotto 
ei sovellu.  Nämä voivat olla esimerkiksi valuma-alueita, joilla ei ole tällä hetkellä turvetuotantoa 
lainkaan tai alueita, joilla turvetuotantoa jo esiintyy, mutta alueelle ei tule avata enää uusia turve-
soita. Myös yksittäisiä soita ja suoyhdistymiä on mahdollista osoittaa. Tähän antaa apua vesien-
hoito-ohjelman ohella muutama vuosi sitten tehdyt soiden luontoarvokartoitukset. 
 

ALUERAKENTEEN OLTAVA TIIVIS 
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- Hajautuva aluerakenne johtaa tuhlaavaan energian kulutukseen. Aluerakenteen kehitystä pitää 
suunnitella määrätietoisesti myös energiatehokkuuden näkökulmasta. 

- Sopivat etäisyydet tuotannon ja asutuksen välillä. Huomioiden logistiikan tuomat mahdollisuudet ja 
rajoitukset sekä energiantuotannon asettamat haasteet (raaka-aine, varastointi, tuotantotapa, ku-
lutuskohteiden sijainti...) 

 

TUULIVOIMA JA VESIVOIMA RAJOITTAVAT MUUTA MAANKÄYTTÖÄ 

- Tuulivoiman ympäristövaikutukset rajoittavat laajoilla maa-alueilla muuta maankäyttöä 
- Tuulivoima (vrt. tutkavaikutukset) ja vesivoima (vrt. koskiensuojelu) ovat alueella rajoitetuimpia. 
- Koskivoima aiheuttaa hankaluuksia kalojen nousulle ja vesillä liikkumiselle. 
- Kannattamattomat pienet vesivoimalat tulisi ehkä poistaa ympäristölle haitallisina 

PANOSTETTAVA AURINKOENERGIAAN, MAALÄMPÖÖN JA BIOKAASUUN 

- Aurinkoenergian talteenoton kehitys jatkuu. Talonrakentamiseen integroidut ratkaisut eivät edel-
lytä maankäyttövarauksia. Geoterminen energiatuotanto voi tarjota lupaavia mahdollisuuksia 

- Uusiutuvien energialähteiden hyödyntämisessä on syytä panostaa entistä enemmän maalämpöön 
sekä aurinkoenergiaan ja biokaasuun. Edellä mainitun ohella ja ottaen huomioon alueen maakaa-
suverkoston, kaasunkäyttöä erityisesti liikennepolttoaineena tulee edistää mm. bussiliikenteessä ja 
jakeluliikenteessä. Maakaasu, metaani, on vedyn jälkeen puhtain ja tehokkain kemiallinen poltto-
aine. 

 

UUSIUTUVAN ENERGIAN KÄYTTÖÄ LISÄTTÄVÄ, TUO ELINVOIMAA JA TYÖTÄ MAAKUNTAAN 

- Panostus uusiutuviin energialähteisiin on suositeltavaa. 
- Bioenergia ja biotalous kasvavat ja tuovat uusia mahdollisuuksia. Näiden raaka-aineet kasvavat 

maalla ja metsissä, joita maakunnassa on runsaasti. 
- Myllykoskelle biotehdas ja siintä kanava merelle saadaan tuotteet hyvin markkinoille. Kanava pal-

velee myös muuta kuljetus tarvetta esim. paperi. Biotehdas elvyttää paikallista elämää ja antaa 
työpaikkoja. 

- Käyttämällä kotimaista uusiutuvaa metsästä saatavaa raaka-ainetta energiantuotantoon voidaan 
vähentää fossiilista, uusitumatonta tuontipolttoainetta, kuten hiili, maakaasu ja öljy. Tämä mahdol-
listaa myös kotimaisen työn kasvua. 

- Kotimaista energiaa, uusiutuvaa käyttämällä tuomme työtä ja toimeentuloa koko maakuntaan.  
- Tärkeää erottaa teollisuudessa tuotetun ja kulutetun uusiutuvan energian, sekä teollisuuden ulko-

puolella tuotetun ja kulutetun uusiutuvan energian ero Kymenlaaksossa. Tämä mahdollisesti nos-
taa tietoisuutta ei-teollisen uusiutuvan energian käytön tilanteesta sekä lisää halua parantaa tilan-
netta. 

 

 

- Metsänkorjuun jälkeen metsämaa on hakkuutähteiden takia hankalakulkuista, mikä rajoittaa 

käyttöä. Edelleen rakennettujen metsäautotiet ja puuvarastoalueet voisivat palvella muita 

toimijoita. 

Tiettyyn alueeseen/kohteeseen liittyviä kommentteja karttakyselystä:  

1. Puun kuljetuksen ja jalostustuotteiden kannalta tärkeä rautatie 

2. Korkeakosken Hyötyvoimalaitoksen merkitys on laajempi kuin vain Kymenlaaksolle, eli kes-

keinen laitos laajemman Eteläisen/Itäisen Suomen jätehuollon kannalta 

3. Karhulan tehtaat, Sunila: Sunilan biojalostamo hyödyntää mustalipeästä erotettua ligniiniä 

energiantuotannossa.. Suunnitteilla on myös muuta kiertotaloustoimintaa 
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3.4 Ruoka ja juomavesi   

 

Taulukko 4. Ruoka ja juomavesi -teemaan liittyvät vastaukset lajiteltuna eri otsikkojen alle. 

EI KAAVOITUSTA VILJELLYILLE ALUEILLE 

- Ruoantuotannossa eli viljelyssä olevat alueet, erityisesti laajat peltoalueet on säilytettävä 
kaavarajoitusten ulkopuolella. Viljelyä ohjataan EU- ja kansallisen maatalouspolitiikan kei-
noin.  

- Taajamien lähettyville sijaitseville peltoalueille sijoittuvat kaavamerkinnät tulee sopia 
maanomistajan kanssa.  

- Maisema-alueiden viljelyä ei tule rajoittaa, ohjeet viljelystä ja luonnon monimuotoisuuden 
ylläpitämisestä tulee EU:sta ja kansallisesta maatalouspolitiikasta.  

- Etenkin laajentavilla kotieläintiloilla mahdollisuus rakennusinvestointeihin on kasvava. Ko-
tieläintiloilla tarvitaan eläinsuojien lisäksi muuta, mahdollisesti talouskeskuksen ulkopuo-
lelle sijoittuvaa rakennuskantaa. Tätä rakentamista tulee edistää, ei rajoittaa kaa-
vamääräyksin. 
 

POHJAVETTÄ MAHDOLLISTA HYÖDYNTÄÄ NYKYISTÄ ENEMMÄN 

- Kymenlaakson pohjavesivaroista vain osa on vedenhankintakäytössä. Runsaita ja pääosin 
hyvälaatuisia/puhtaita pohjavesivaroja olisi mahdollisuus hyödyntää myös yritystoimin-
taan nykyistä tehokkaammin (esim. elintarviketeollisuus tai puhdasta, tasalämpöistä vettä 
tarvitseva yritystoiminta). 

- Puhdas juomavesi on tulevaisuudessa "kauppatavaraa", tämä mahdollisuus huomioon 
otettava 

- Puhtaassa vedessämme on paljon mahdollisuuksia, mutta pitkän tähtäimen vakava haaste 
on säilyttää vesivaramme Kymenlaakson omissa käsissä. Olisi tyhmää luovuttaa tämä 
luonnonvara kansainvälisille toimijoille. 
 

POHJAVETTÄ SUOJELTAVA MAANKÄYTÖN SUUNNITTELULLA 

- Ihmistoiminta ja liikenneverkko on toteutunut sinne missä rakentaminen on ollut helppoa 
ja halpaa. Siksi hiekan ja soraharjujen päällä sijaitsee paljon toteutunutta ihmistoimintaa. 
Samoilla alueilla sijaitsee usein myös meidän parhaat pohjavesi ja juomavesivarat. Pohja-
vesiä ei saa kuitenkaan pilata. Sen seurauksena joudutaan tekemän kalliita pohjavesien 
suojausrakenteita. Tarvittaessa maankäytölle asetaan myös tietyille toiminnoille käyttö-
kieltoja tai voimakkaita rajoitteita. 

- Kymenlaaksossa on runsaat pohjavesivarat erityisesti Salpausselkien reunamuodostu-
missa, mutta myös pienemmissä pitkittäisharjumuodostumissa. Kymenlaakson yhdyskun-
tien vedenhankinnasta suuri osa perustuu pohjaveden tai tekopohjaveden ottoon. Pohja-
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vesialueille on paikoin keskittynyt myös paljon ihmistoimintaa taajamarakenteen sijoittu-
essa pohjavesialueille. Merkittävimmät haasteet pohjavesivarojen suojelemiseksi ja pohja-
veden laadun turvaamiseksi on pohjavedelle riskiä aiheuttavien toimintojen (esim. teolli-
suusalueiden) sijoittuminen pohjavesialueille.  

- Maankäytön suunnittelussa on tärkeää huomioida ja yhteensovittaa pohjaveden suojelu ja 
muu maankäyttö. Uudet pohjavedelle riskiä aiheuttavat aluevaraukset (esim. teollisuus-
alueet) tulisi ohjata pohjavesialueiden ulkopuolelle. Laadullisten riskien lisäksi maankäy-
tön suunnittelussa ja aluevarauksissa tulisi huomioida, että riittävä osa pohjavesialueista 
säilyy luonnontilaisena ja pinnoittamattomana, jotta sadevesien imeytyminen maaperään 
ja sitä kautta pohjaveden muodostuminen alueella mahdollistuu jatkossakin. 

- Elämme edelleen aikakautta, jolloin pohjaveden suojelua ei tarvitse ottaa vakavasti. Näin, 
vaikka lainsäädännössä pohjaveden pilaamiskielto on ehdoton. Koska pinta- ja pohjavettä 
toistaiseksi riittää, niitä pilaavien maankäyttömuotojen (kuten: turpeennosto, maa-ainek-
senotto, peltoviljely, karjatalous) kustannus – hyöty -suhde nähdään usein niin hyväksi, 
että vesistöjen tilasta sekä tulevaisuuden vesihuoltopotentiaalista tingitään. On silti vaikea 
nähdä, miten maakuntakaavoituksen keinoin voitaisiin asiaan puuttua. Em. vesistöjen tilaa 
heikentävät toimet. Toki vedenottoon soveltuvat pohjavesialueet, sekä luonnon moni-
muotoisuuden kannalta tärkeät pohjavesialueet on mahdollista huomioida maakuntakaa-
vallisessa ohjauksessa. Tällaisille alueille tulisi osoittaa kaavamääräyksiä, jotka estävät 
mm. maa-aineksen oton. Niinikään valuma-aluetason tarkastelu pintavesissä on kenties 
mahdollista.  

- Pohjavesialueiden suojelussa keskeistä, että tärkeille pohjavesialueille tai vedenhankin-
taan soveltuville pohjavesialueille ei sijoiteta pohjavesille riskiä aiheuttavia toimintoja 

- Pohjavesialueiden kartoitus ja uudelleen luokitus on meneillään ELY-keskuksen toimesta. 
Kaavan laadinnassa otettaneen huomioon tämä kartoitus. 
 

MAATALOUSTUOTANTOA TUETTAVA MAANKÄYTÖN SUUNNITTELULLA 

- Kansainvälisten tutkimusten mukaan maataloustuotanto Euroopassa on siirtymässä poh-
joisemmaksi ja Suomi tulee entistä potentiaalisemmaksi ruoantuotantoalueeksi. Kaava-
työn aikajänne ulottuu vuoteen 2040, näin ollen tämä seikka kannattaisi huomioida kaava-
työssä voimakkaammin. Ruuantuotanto on keskeistä biotaloutta ja sen merkitys kasvanee 
voimakkaasti seuraavina vuosikymmeninä. Kymenlaakson on omalta osaltaan kyettävä 
vastaamaan ravinnontuotannon haasteeseen, kun maailmaan tulee kolmentoista vuoden 
välein miljardi ihmistä aiempaa enemmän. 

- Kymenlaakson alue on erittäin merkittävä ruuantuottaja. Maataloudessa, elintarviketeolli-
suudessa, elintarvikkeiden tukku- ja vähittäiskaupassa ja ravitsemispalveluissa työskente-
lee Kymenlaaksossa reilut 8.000 henkeä, osoittaa Luonnonvarakeskuksen (Luke/Marja 
Knuuttila, Eero Vatanen) tuore selvitys. Arvonlisäystä ruoka-ala tuottaa 256 miljoonaa eu-
roa, mistä pelkästään maatalous tuottaa lähes 40 miljoonaa euroa Kymenlaaksossa vuosi-
tasolla. Kymenlaaksossa ruoka-ala on vahvuus ja sillä on suuret mahdollisuudet. Kulutta-
jien muuttuvat arvostukset lisäävät tulevaisuudessa laadukkaan, lähellä tuotetun ruuan 
kysyntää. Maakunnan kannattaa tämä hyödyntää ja huomioida ohjelmissaan, maankäyttö-
ratkaisuissaan sekä maatalous- ja maaseutuyrittäjyyden edellytyksiä koskevissa päätöksis-
sään. 

- Monet turvesuot ovat melko loppuun nostettuja ja niistä tehdään mm. peltoa. Mielestäni 
tulisi merkitä kaavaan pelto/ energiantuotantoalueeksi, jos on tiedossa että tulevaisuu-
dessa käyttötarkoitus muuttuu 
 

KIERTOTALOUTTA EDISTETTÄVÄ ALUEELLISELLA SUUNNITTELULLA 

- EU-politiikka vaikuttaa suuresti maataloustuotannon rakenteeseen ja tuotannon keskitty-
miin Suomessa. Viime aikoina on huomattu, miten pienen skaalan kiertotalousratkaisuja 
esim. ravinteiden hyödyntämisessä on vaikea toteuttaa tuotantosuuntien eriytymisen ta-
kia. Suuremman skaalan ratkaisut taas eivät Suomen tuotannon tasoilla ja eläinmäärillä 
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ole kustannustehokkaita (vrt esim Tanska). Joka tapauksessa Suomen malli täytyy olla mo-
nimuotoisuutta tukeva ja ainevirtojen kiertoon perustuva. Siksi aluekohtainen suunnittelu, 
jossa katsotaan aine (esim. ravinne) ja jätevirtoja alueellisesti ja kokonaisvaltaisesti, tulee 
avaamaan malleja tehokkaalle kiertotaloudelle, joka myös vähentää kuormitusta veteen ja 
täten parantaa juomavesihuoltoa. 

 

TUETTAVA PIENIÄ RUOKAKETJUJA 

- Pienemmille ruokaketjuille on myös kehitettävä mahdollisuuksia 
 

BIOTALOUDEN TUKEMINEN EDISTÄÄ MAASEUDUN ELINVOIMAA 

- Maa- ja metsätalouden edistäminen luovat mahdollisuuksia kehittää, laajentaa ja moni-
puolistaa maaseudun elinkeinoja. Tämä on ensiarvoisen tärkeää, koska biotalous on vah-
vasti maaseutuun kytkeytynyt. Suurin osa biotalouslaitosten tarvitsemista tuotteista on 
lähtöisin maaseudulta. 
 

 

Tiettyyn alueeseen/kohteeseen liittyviä kommentteja:  

- Väliväylä on herkkä vesistö, jota käytetään myös vedenottoon (tekopohjaveden tekoon). Vä-

liväylään liittyvää maankäyttöä tulisi pyrkiä ohjaamaan vahvemmin. Kyseessä on samalla yli-

maakunnallinen haaste. 

 

 

3.5 Luonnon palvelut   

Taulukko 5. Luonnon palvelut -teemaan liittyvät vastaukset lajiteltuna eri otsikkojen alle. 

VIRKISTYSALUEISTA, -REITEISTÄ JA KORVAUKSISTA SOVITTAVA MAANOMISTAJIEN KANSSA 

- Virkistyskäyttö ja metsätalous ovat yhteen sovitettavissa ilman, että se aiheuttaa tarpeettomasti 
rajoitteita metsien käytölle, esim. sopimalla maanomistajien kanssa alueista, käytöstä ja kor-
vauksista. 

- Yksityiset maanomistajat ovat pääsääntöisesti myötämielisiä heidän maidensa käyttämisestä 
yksityisessä yritystoiminnassa (reitistöt, nuotiopaikat ym.), kunhan pelisäännöistä ja mahdolli-
sista käyttökorvauksista on selkeästi sovittu maanomistajan ja yrittäjän kesken.  

- Suurten taajamien lähialueisiin kohdistuu suurimmat virkistyspaineet, mikä yleensä tarkoittaa 
myös rajoitteita metsien normaalille talousmetsäkäytölle. Näissä tapauksissa tulee pyrkiä joko 
ko. alueiden lunastamiseen tai tekemään maanomistajien kanssa alueista sopimukset alueiden 
käytöstä, missä määritellään myös metsien käytön rajoittamisesta maksettavat korvaukset. 
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- Metsätalouden rinnalla tai yhteydessä on mahdollista myös maaseudun elinkeinojen kehittämi-
nen ja monipuolistaminen, esim. matkailussa. Kaavoituksella voidaan asiaa edistää, mutta yksi-
tyisiä maa-alueita ei tule kaavoittaa ilman maanomistajan kanssa sopimista. Sopimuksiin perus-
tuvaa tapaa kehittää alueita tuleekin edistää. 

- Taajamissa, joissa on tarvetta rajoittaa metsissä tapahtuvia toimenpiteitä, tulee tehdä sopimus 
maanomistajien kanssa alueista, niiden käytöstä ja korvauksista. 

- Kaavoituksessa on huomioitava mahdollisuus metsien talouskäyttöön ja maanomistajien kanssa 
alueista, käytöstä ja korvauksista 

- Yksityisille maille ei pidä virkistysalueita kaavoittaa ilman korvausta. 
- Virkistyskäyttö ja metsätalous ovat yhteen sovitettavissa ilman, että se aiheuttaa tarpeettomasti 

rajoitteita metsien käytölle, esim. sopimalla maanomistajien kanssa alueista, käytöstä ja kor-
vauksista. 

- Virkistys- ja retkeilyalueiden suunnittelussa tulee olla maanomistaja mukana jo suunnitteluvai-
heessa. 

 

LUONNONVAROJEN HYÖDYNTÄMINEN SALLITTAVA LAINSÄÄDÄNNÖN PUITTEISSA 

- Luonnonvarojen hyödyntäminen lainsäädännön puitteissa tulee sallia. Rajoituksille täytyy olla 
lakiperusteet. 
 

JOKAMIEHENOIKEUDET RIITTÄVÄT TAKAAMAAN LUONNON VIRKISTYSKÄYTÖN KAIKILLE 

- Jokamiehenoikeus on riittävä takaamaan kansalaisten mahdollisuuksia liikkua luonnossa ja käyt-
tää luonnonantimia hyödykseen.  

- Jokamiehenoikeudella virkistys- ja luonnossa liikkumismahdollisuuksia on olemassa ilman eril-
listä kaavoituksen tarvetta. Jokamiehenoikeudella voidaan marjastaa ja sienestää sekä kulkea 
luonnossa.  

- Laajat jokamiehenoikeudet mahdollistavat virkistäytymisen ja ulkoilun metsäalueilla ilman erilli-
siä merkintöjä, jotka rajoittavat metsien käyttöä. 

 

METSÄTALOUS JA LUONNON VIRKISTYSKÄYTTÖ EIVÄT OLE RISTIRIIDASSA KESKENÄÄN 

- Virkistyskäyttö ja metsätalous eivät välttämättä ole ristiriidassa keskenään. Metsätalouden ai-
heuttamat muutokset alueiden ominaisuuksissa ovat väliaikaisia. Toisaalta metsätalouden eri 
käyttötavat luovat myös uusia mahdollisuuksia erilaisille arvoille, niin peitteellisyyttä kuin avoi-
mia alueita tarvitseville. 

- Ekosysteemipalvelut ovat yhteen sovitettavissa siten, että ei aiheuteta tarpeettomasti rajoitteita 
metsien käytölle. 
 

NYKYINEN VIRKISTYSALUEVERKOSTO ON RIITTÄVÄ 

- Nykyinen virkistysalueverkosto on Kymenlaaksossa varsin kattava jo nykyisellään. Alueella on 
esim. 3 kansallispuistoa, vertailun vuoksi todettakoon, ettei Etelä-Karjalassa ole yhtään.  

- Viralliset virkistyskäyttöalueet nykyisellään ovat riittävät, huomioiden alueen väkimäärä. Viralli-
sia virkistysalueita tukevat Suomen laajat jokamiehenoikeudet, erilaisten lakien suojelemat koh-
teet, perustetut reitistöt ja vapaaehtoisesti suojellut alueet. 

- Virkistysalueita ja reittejä on koko maakunnan mittakaavassa riittävästi.  
- Maaseudulla ei ole paineita virkistyskäyttöön tai viherverkostoon varattavista alueista. 
- Maakuntakaavassa nykyisellään olevat virkistyskäyttöalueet ja reitistöt ovat riittävät.   
- Kymenlaaksossa on virkistysalueita ja -reittejä koko maakunnan mittakaavassa riittävästi. 
- Mielestäni nykyiset virkistysalueet ovat riittävät. Tässä kohtaa on hyvä huomioida olemassa ole-

vat jokamiehenoikeudet. 
- Luontoon/metsään perustuvan yritystoiminnan kehittämiselle (virkistysalueet, reitistöt) on Ky-

menlaaksossa nykyisellään riittävät edellytykset. 
 

MAHDOLLISET UUDET VIRKISTYSALUEET TAAJAMIEN LÄHELLE 

- Virkistysalueet on hyvä keskittää taajamien läheisyyteen, jotta mahdollisimman monella helppo 
päästä näille alueille. 
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- Kaupunkiseutujen ja niiden lähialueiden virkistyspaineet suuntautuvat usein nykyjärjestelmässä 
metsäalueille. Kaavoitettaessa lähes poikkeuksetta näillä alueilla on rajoituksia metsien käytölle. 
Uudet taajamien läheisyyteen tarvittavat virkistysalueet voidaan perustaa maanomistajien 
kanssa tehtävin sopimuksin, joissa sovitaan alueiden käytöstä ja korvauksista. 

- Mahdolliset uudet virkistysalueet tulee perustaa/rajata taajamien läheisyyteen, jossa ne ovat 
hyvin saavutettavissa (lähivirkistysalueet) tehtävin sopimuksin.   
 

LUONNON ARVOALUEET TURVATTAVA MAANKÄYTÖN SUUNNITTELULLA 

- Kymenlaaksossa kannattaisi määrittää biodiversiteetin kannalta keskeisimmät suojelemattomat 
alueet ja turvata niiden säilyminen maakunnan vetovoimaisuuden ja identiteetin kohottajana. 

- Valtakunnallisesti arvokkaat geologiset muodostumien (kalliot, kivikot, moreenimuodostumat 
sekä tuuli- ja rantakerrostumat) sekä arvokkaat harjualueet ovat geomorfologisen monimuotoi-
suuden säilyttämisen ja virkistyskäytön kannalta tärkeitä. Em. alueille ei tulisi osoittaa sellaisia 
maankäyttömuotoja, jotka vaarantavat muodostumien geologisia tms. arvoja. 

- Maakuntasuunnittelussa täytyy muistaa, että luonnolla on arvo sinänsä ja kompromissit luonto-
arvojen kanssa täytyy harkita parlamentaarisesti tiettyjä ei-neuvoteltavissa olevia reunaehtoja 
kunnioittaen. Sen lisäksi luontoon perustuvat infrastruktuuripalvelut tulisivat olla oleellinen osa 
alue- ja valuma-aluesuunnittelua ja hallintaa. Kaavassa tulee avata mahdollisuuksia ja sen tulee 
soveltuvin osin suunnata toimintaa pois sektorikohtaisista teknisistä toimenpiteistä ja painottaa 
integroituja luontoon perustuvia ratkaisuja. Kasvillisuuden ja maaperän kykyä sitoa vettä tulee 
kasvattaa ja hyödyntää laaja-alaisesti. 

- Luonnon ekosysteemipalveluiden toimintakyvyn säilyminen tulisi olla kaiken maankäytön yti-
messä. Näin ei kuitenkaan tällä hetkellä ole, eikä tähän voida yksin maakuntakaavoituksen kei-
noin vaikuttaa. Eräs keino on osoittaa kaavamääräys ojitetuille turvemaille, joilla vesitalous tulisi 
aktiivisesti palauttaa ojitusta edeltäneeseen tilaan. Tämä auttaisi luonnon ekosysteemipalvelu-
jen säätely- (tulvien tasaus ja pohjaveden muodostuminen, veden puhdistus) sekä säilyttävien- 
ja ylläpitopalvelujen (lajistollinen ja elinympäristöllinen monimuotoisuus, ravinteiden sidonta ja 
kierto, maaperän muodostuminen, veden kierto, vihreiden kasvien yhteyttäminen, hiilen si-
donta) palautumista alueella.  

- Oma lukunsa on, jos maankäyttöä yleensä pyrittäisiin ohjaamaan ekosysteemipalveluita maksi-
moivalla tavalla. Tämä tuskin on silti mahdollista toistaiseksi ainakaan minkään käytettävissä 
olevan hallinnollisen keinon tai edes niiden yhdistelmänkautta. On kuitenkin mahdollisuus lisätä 
ymmärrystä luonnon ekosysteemipalvelujen arvosta. Olisiko mahdollista järjestää pilottikokeilu, 
jossa maakunnan tietyltä alueelta laskettaisiin koko ekosysteemipalvelun arvo? Tämä myös 
niistä paikoista, jotka ovat suoran taloudellisen käytön ulkopuolella. Myös kyselyjen kautta voi 
muodostaa ymmärrystä, miten ihmiset arvottavat ekosysteemipalvelun ja mitä sen menettämi-
nen tai palauttaminen maksaisi. Tätä on ilmeisesti sovellettukin maakuntakaavan valmistelu-
työssä ainakin virkistykseen/ loma-asumiseen liittyen.  

- Riittävän laajuisten yhtenäisten alueiden säilyttäminen ekosysteemien säilymisen kannalta 
- Maakunnassa tulisi suorittaa hiljaisten alueiden kartoitus, jotta kaavoituksella voidaan välttää 

niiden katoaminen iäksi. 
 

LUONNON VIRKISTYSKÄYTÖN EDISTÄMINEN VAATII MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUA 

- Selkeä maankäytön suunnittelu ja maankäytön jäsennöinti antavat luonnon virkistyskäytölle toi-
mintaedellytyksiä. Luonnon virkistyskäytölle tulee turvata riittävä laajuus ja helppo saavutetta-
vuus. Se on alueen laatu- ja vetovoimatekijä. 

- Luontomatkailun kehittämisessä tulee huolehtia siitä, että nykyiset arvot tunnetaan, tunniste-
taan ja säilytetään. Retkeilyn ja luonnossa kulkemisen mahdollisuuksia tulee tukea ja parantaa, 
kunhan se tapahtuu luonnonarvoja hävittämättä. Jokamiehenoikeuksien ainutlaatuisuutta tulee 
vaalia. Kaavoituksessa tulisi huolehtia, että rannat säilyvät nykyisessä laajuudessa yleisessä käy-
tössä eikä niiden saavutettavuus enää kapene.  

- Harkitut ja merkityt reitit säilyttävät muun ympäristön ja houkuttelevat luontoon myös tottu-
mattomampia kulkijoita saamaan hyviä luontokokemuksia. Luontopalvelualueiden ei tarvitse 
välttämättä olla kovin kaukana kulttuurimaisemasta 
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LUONTOMATKAILUN EDISTÄMINEN VAATII MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUA 

- Matkailijat tulisi ohjata keskitetysti maakunnallisesti merkittäville virkistysalueille 
 

LUONTOMATKAILU LISÄÄ MAAKUNNAN ELINVOIMAA 

-  Luontomatkailu lisääntyy ja se tuo maakuntaan elinvoimaa, matkailutuloa ja työllisyyttä 
 

 

Tiettyyn alueeseen/kohteeseen liittyviä kommentteja:  

1. Salpapolulta, Miehikkälän Nurmijärveltä uusi reitti Muhikonvuoren kautta Aarnimetsän luon-

nonsuojelualueelle Tingankoskelle 

2. Ainakin ylimaakunnallisen pyöräilyreitin linjaukset tulee tarkistaa. Olennaisia retkipyöräreit-

tejä on tarkastelu Kotkan-Haminan seudun strategisen yleiskaavan työn yhteydessä 

3. Uusi merkintä: Repoveden kansallispuiston yhteyteen tarvitaan palvelurakennuksille sopiva 

paikka. Opastuspiste (kansallispuisto ja lähialueen palvelut), kahvila/ravintolapalvelut, ko-

koontumistila, Kouvolan kaupungin ja Metsähallituksen esittely, majoitustiloja ym. 

4. Repoveden kansallispuiston sisällä ja välittömässä läheisyydessä on tarvetta arvioida virkis-
tysreittiverkostoa kokonaisuudessaan. Repoveden kansallispuiston yhteyteen tarvitaan asuk-
kaita, matkailijoita, virkistyskäyttäjiä ja alueen yrittäjiä palveleva opastuskeskus/palvelura-
kennus. Sopiva paikka palvelukeskukselle olisi Lapinsalmen nykyisen parkkipaikan vieressä. 

5. Järvisaari on yksityisen elinkeinoharjoittajan omistama kalastusmatkailun tukikohta, ei ylei-

nen virkistysalue. Lapurin rakennuspaikat pitää rajata yleisen virkistyksen ulkopuolelle. Tuu-

holmin saaren itäosat on kunnan yleiskaavassa virkistysaluetta. S 

6. Kouvolassa Käyrälammen ympäristön virkistysalue rajoittuu vt6, jossa melu on aikamoinen. 

Kuiva kangasmetsä on lisäksi niin harvaa, että melu kantautuu kauas metsän sisään. 

7. Käyrälammen itäpuolella on suuri louhos, joka on toiminnallisesti ristiriidassa virkistysalueen 

kanssa 

8. Mielestäni Kymin lentokentän länsipuolella oleva virkistysalue pitäisi pikemminkin olla ken-

tän itäpuolella ja rajoittua valtion maille. 

9. Pyhtäälle yksityisen tahon suunnittelema lentopaikka ja sen kaltaiset laajasti luontopalvelui-

hin vaikuttavat hankkeet tulisi aina pakollisesti tarkastella perusteellisen YVA: n kautta. Len-

topaikka valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävän maisemansuojelualueen vieressä 

on mahdottomuus, sillä äänimaisema on merkittävä osa kulttuuri- ja luontokokemusta. Vie-

reinen Natura-alue on merikotkien käyttämä levähdys- ja talvehtimisalue sekä pesimäalue. 

Sekä runsaslajisen ja -lukuisen pesimälinnuston että muuttoaikaisen linnuston vuoksi lento-

kenttää ei myöskään pidä rakentaa Strukan ja Purolan alueelle Pyhtäälle. 

10. Pyhtään olemassa olevat luonnonsuojelualueet ovat hyvä lähtökohta luontomatkailun kehit-

tämiselle. 
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4. Yhteenveto 

Kaikista viidestä teemasta nostettiin esiin biotalouteen ja maankäytön haasteisiin sekä mahdollisuuk-

siin liittyviä näkökulmia (taulukko 6.).  

Vastaukset jakautuivat karkeasti kahteen eri näkökulmaan:  

Osassa vastauksista maankäytön suunnittelu nähtiin biotaloutta mahdollisesti rajoittavana ja tekijänä 

(esim. Puu ja metsä -teemassa sekä Ruoka ja juomavesi -teemassa), minkä vuoksi tarpeetonta maan-

käytön suunnittelua tulisi vastaajien mukaan välttää esim. metsäalueilla.  

Osassa vastauksista taas korostettiin, että biotalouden eri toimintojen yhteensovittaminen (esim. Puu 

ja metsä -teemassa, Kalat ja vedet -teemassa sekä Luonnon palvelut -teemassa) sekä luonnonarvojen 

turvaaminen vaativat maankäytön suunnittelua.  

Osa vastauksista taas liittyi selkeästi tietyn paikan tai alueen kaavamääräyksiin tai aluekehitysnäkökul-

maan. 

Taulukko 6. Vastausten perusteella eri teemoista esille nostetut näkökulmat. 

 
Puu ja metsä -tee-
masta esille noste-
tut näkökulmat 
 

Maankäytön suunnittelulla mahdollista edistää metsätaloutta 
- Maankäytön suunnittelulla tulee edistää metsätaloutta ja biota-

loutta 
- Alempiasteista tieverkostoa ylläpidettävä paremmin 
- Terminaalialueita käytettävä tehokkaasti 

 

Maankäytön suunnittelu rajoittaa metsätaloutta 
- Ei kaavoitusta metsätalousalueille 
- Lainsäädäntö ja jokamiehenoikeudet riittävät metsien käytön oh-

jaukseen 
- Maankäytön suunnittelua ei saa käyttää luonnonsuojelun välineenä 
- Vapaaehtoinen suojelu on tehokas keino turvata metsien luontoar-

vot 
 

Metsien monikäytön yhteensovittaminen vaatii maankäytön suunnittelua 
- Talousmetsät ja viheryhteyksien turvaaminen vaativat maankäytön 

suunnittelua 
- Metsien monikäytön (talous, virkistys, matkailu) yhteensovittaminen 

vaatii maankäytön suunnittelua 
- Metsät toimivat hiilinieluna  

 

Aluekehitykseen liittyvät näkökulmat 
- Puun käyttö esim. rakentamisessa sitoo hiiltä 
- Puun jalostusastetta nostettava 
- Metsätalous on merkittävä työllistäjä ja sillä on merkittävää potenti-

aalia lisätä maakunnan elinvoimaa 
 

Maankäytön suunnittelulla mahdollista edistää kalakantojen elpymistä 
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Kalat ja vedet -tee-
masta esille noste-
tut näkökulmat 
 

- Vaelluskalojen luontaista lisääntymistä tuettava maankäytön suun-
nittelulla 

- Vesienhoito ja -suojelu sekä maankäytön suunnittelu yhdistettävä 
tehokkaammin 

 

Maankäytön suunnittelulla mahdollista tukea kalataloutta ja kalastusmat-
kailua 

- Ammattikalastuksen edellytyksiä tuettava maankäytön suunnitte-
lulla 

- Virkistyskalastuksen ja kalastusmatkailun edellytyksiä tuettava 
maankäytön suunnittelulla 

- Vesiviljelylle löydettävä uusia sijoituspaikkoja mereltä 
 

Aluekehitykseen liittyvät näkökulmat 
- Kalankasvatukselle löydettävä uusia sijoituspaikkoja maalta 
- Kalastuselinkeinoa tuettava 

 

 
Energia-teemasta 
esille nostetut näkö-
kulmat 
 

Maankäytön suunnittelulla mahdollista tukea bioenergian käyttöä 
- Metsäenergian käyttö vaatii kattavan terminaaliverkoston 
- Maankäytön suunnittelulla edistettävä uusiutuvan energian käyttöä 
- Turpeenottoa ohjattava maankäytön suunnittelulla 
- Aluerakenteen oltava tiivis 
- Tuulivoima ja vesivoima rajoittavat muuta maankäyttöä 

 

Aluekehitykseen liittyvät näkökulmat 
- Metsäenergian käyttöä lisättävä, saatava uusia käyttöpaikkoja 
- Uusiutuvan energian käyttöä lisättävä, tuo elinvoimaa ja työtä maa-

kuntaan 
- Panostettava aurinkoenergiaan, maalämpöön ja biokaasuun 

 

 
Ruoka ja juomavesi 
-teemasta esille nos-
tetut näkökulmat 
 

Maankäytön suunnittelu rajoittaa maataloustuotantoa 
- Ei kaavoitusta viljellyille alueille 

 

Maankäytön suunnittelulla mahdollista edistää maatalous- ja juomaveden-
tuotantoa 

- Pohjavettä mahdollista hyödyntää nykyistä enemmän 
- Pohjavettä suojeltava maankäytön suunnittelulla 
- Maataloustuotantoa tuettava maankäytön suunnittelulla 
- Kiertotaloutta edistettävä alueellisella suunnittelulla 

 

Aluekehitykseen liittyvät näkökulmat 
- Tuettava pieniä ruokaketjuja 
- Biotalouden tukeminen edistää maaseudun elinvoimaa 

 

Maanomistajat huomioitava virkistysalueiden ja -reittien suunnittelussa 
- Virkistysalueista, -reiteistä ja korvauksista sovittava maanomistajien 

kanssa 
 

Uusia virkistysalueita ja -reittejä ei tarvita 
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Luonnon palvelut -
teemasta esille nos-
tetut näkökulmat 
 

- Jokamiehenoikeudet riittävät takaamaan luonnon virkistyskäytön 
kaikille 

- Metsätalous ja luonnon virkistyskäyttö eivät ole ristiriidassa keske-
nään 

- Nykyinen virkistysalueverkosto on riittävä 
 

Painetta uusille virkistysalueille on taajamien lähellä 
- Mahdolliset uudet virkistysalueet taajamien lähelle 

 

Luonnon arvoalueiden, virkistyskäytön ja luontomatkailun turvaaminen ja 
edistäminen vaativat maankäytön suunnittelua 

- Luonnon arvoalueet turvattava maankäytön suunnittelulla 
- Luonnon virkistyskäytön edistäminen vaatii maankäytön suunnitte-

lua 
- Luontomatkailun edistäminen vaatii maankäytön suunnittelua 

 

Aluekehitykseen liittyvät näkökulmat 
- Luontomatkailu lisää maakunnan elinvoimaa 
- Luonnonvarojen hyödyntäminen sallittava lainsäädännön puitteissa 

 

 

 

 


