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Johdanto 

Biodiversiteetti, ekosysteemipalvelut ja ympäristöoikeudenmukaisuus osana maakuntakaavoitusta (BRO) 
on Suomen Akatemian rahoittama kärkihanke, jossa tarkoituksena on tuoda ympäristöoikeudenmukaisuu-
den näkökulma maankuntakaavoituksen käytäntöihin. Hanke toteutettiin Kymenlaakson Liiton ja Suomen 
ympäristökeskuksen (SYKE) yhteistyönä vuosina 2016-2018. Hankkeen tavoitteena oli edistää tutkimustie-
don käytännöllistä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta osana Kymenlaakson maakuntakaavaprosessia pureu-
tumalla erityisesti ympäristöoikeudenmukaisuuden aiempaa parempaan toteutumiseen. Hankkeessa kehi-
tettiin ja testattiin menetelmiä, joiden avulla voidaan tehokkaasti edistää tutkijoiden, suunnittelijoiden, 
käytännöntoteuttajien ja nuorten välistä vuoropuhelua, soveltamalla, mukauttamalla ja kehittämällä suun-
nittelumenetelmiä ja -käytäntöjä. Näiden menetelmien laaja-alaisella hyödyntämisellä voidaan parantaa 
maankäytön suunnittelun oikeudenmukaisuutta ja päätösten laatua. 

 Suomen ympäristökeskuksen BRO-hanke 

Ympäristöoikeudenmukaisuudessa on kyse ympäristöön liittyvien hyötyjen ja haittojen jakautumisesta ih-
misten ja ihmisryhmien välillä ja siitä, kuinka tästä jaosta ja jakamisen pelisäännöistä neuvotellaan ja sovi-
taan. Usein ympäristöoikeudenmukaisuuden tarkastelu jaetaan distributiiviseen eli jako-
oikeudenmukaisuuteen ja proseduraaliseen eli menetelmätapojen oikeudenmukaisuuteen. Jako-
oikeudenmukaisuudessa tarkastelussa on ympäristöhyötyjen tai -haittojen jakautumisen kohtuus ja tasai-
suus. Proseduraalinen oikeudenmukaisuus puolestaan keskittyy eri väestöryhmien oikeuteen ja mahdolli-
suuteen osallistua eri päätöksentekoprosesseihin. Sen perusoletuksena on, että päätöksentekoprosessissa 
tasaisesti edustetut eri väestöryhmät ja näkökulmat tuottavat yleisesti hyväksyttävämpiä lopputuloksia. 
Tässä hankkeessa keskityttiin pääasiassa menetelmätapojen oikeudenmukaisuuteen. Ympäristöoikeuden-
mukaisuuden tarkastelun pohjalta voidaan siis tehdä havaintoja eri ihmisten ja ryhmien tarpeista, mahdolli-
suuksista ja niiden toteutumisesta. 

Hanke toteutettiin toimintatutkimuksena, missä pääpaino oli kehittää ja testata menetelmiä, joilla saatai-
siin nuoret kiinnostumaan maakuntakaavoituksesta ja yleisemmin maankäytön suunnittelusta. Tämän lisäk-
si SYKE oli mukana edistämässä Kymenlaakson Liiton aluesuunnittelun menetelmiä eri sidosryhmien kanssa 
mm. vuorovaikutteisten työpajojen suunnittelulla. Projektin aikana järjestettiin useita keskustelutilaisuuksia
ja tapahtumia, jotka olivat avainasemassa ympäristöoikeudenmukaisuuden toteutumisen arvioinnissa ja
seurannassa, sekä mahdollistivat maankäytön suunnitteluun soveltuvimpien vuorovaikutteisten menetel-
mien arvioinnin ja kehityksen (Kuva 1).

Kuva 1. Projektin aikataulu ja tilaisuudet 

http://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Tutkimus_ja_kehittamishankkeet/Hankkeet/Biodiversiteetti_ekosysteemipalvelut_ja_ymparistooikeudenmukaisuus_osana_maakuntakaavoitusta_BRO/Biodiversiteetti_ekosysteemipalvelut_ja_(40801)
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Kymenlaakson maakuntakaavan tavoitteet 
 
Maankäyttö ja rakennuslaki (MRL) luo edellytykset maakuntakaavoitukselle. Sen tavoitteena on luoda ter-
veellinen, turvallinen ja viihtyisä elinympäristö eri väestöryhmien tarpeet huomioiden.  Kymenlaakson ko-
konaismaakuntakaavan avaintavoitteena on ”Toimiva ja kestävä Kymenlaakso”. Ympäristön kannalta kes-
keisiä maakuntakaavan tavoitteita ovat mm: 

• Maakunnanlaajuinen toimiva sini-viherrakenneverkosto 
• Alueidenkäyttöratkaisut, joilla turvataan luonnon monimuotoisuus ja geodiversiteetti ja luodaan 

samalla edellytykset alueiden kestävälle moninaiskäytölle. 
• Tunnistetaan luonnon arvovyöhykkeet ja ydinalueet sekä tuetaan ekosysteemipalveluiden tuotan-

topotentiaalia 
• Luodaan edellytyksiä kestävälle ja toimivalle bio- ja kiertotaloudelle ja tuetaan Itämeren alueen Si-

nistä kasvua 
• Turvataan arvokkaat pinta- ja pohjavedet sekä vedenalaisen luonnon monimuotoisuus. 

 

 Kymenlaakson Maakuntakaavan 2040 tavoitteet  

 

Sidosryhmätyöpajat 
 
MRL:n osatavoitteena on turvata kansalaisten osallistumismahdollisuus asioiden valmistelussa ja turvata 
suunnittelun laatu, vuorovaikutteisuus, asiantuntemus ja avoin tiedottaminen.  Maankäyttö- ja rakennus-
lain mukaan ” Kaavaa valmisteltaessa on oltava vuorovaikutuksessa niiden henkilöiden ja yhteisöjen kanssa, 
joiden oloihin tai etuihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa” (Maankäyttö- ja rakennuslaki 
5.2.1999/132). Kaavoja valmistelevien viranomaisten on siis lain mukaan tiedotettava kaavoituksesta niin, 
että kaikilla asianosaisilla olisi mahdollisuus seurata kaavoitusta ja vaikuttaa siihen. Kymenlaakson 2040 
maakuntakaavaprosessin aikana on järjestetty useita kaavaan liittyviä työpajoja ja kuulemisia, joissa eri 
sidosryhmät ja kansalaiset ovat voineet keskustella ja esittää omia näkemyksiään tilaisuuden aihepiireistä. 
Esimerkiksi viherrakenteen ja ekosysteemipalveluiden osalta tämä toteutettiin kahden työpajan avulla, 
jonka keskeisinä tavoitteina oli eri sidosryhmien arviointi ja yhteinen keskustelu toivottavasta sini-
viherrakenteen ja ekosysteemipalveluiden tavoitetilasta, sekä tavoitetilan mahdollistavien maakuntakaava-
ratkaisujen työstämisestä eri näkökulmista. 
 

 Kymenlaakson sini-viherrakenne sekä ekosysteemipalvelut -selvitys  

 
Jälkimmäisessä sidosryhmille suunnatussa ekosysteemipalvelutyöpajassa osallistujilta kerättiin arvio tilai-
suuden onnistumisesta kyselylomakkeeseen avulla (Liite 1; Taulukko 1). Lomakkeen palautti 28 henkilöä ja 
vastauksien perusteella tilaisuuteen oltiin kokonaisuutena erittäin tyytyväisiä. Kyselyssä arvioitiin esimer-
kiksi työpajaan osallistujien edustavuutta, käytettyjä menetelmiä, vuoropuhelun toimivuutta ja tilaisuuden 
mahdollista vaikuttavuutta asteikolla 1 täysin eri mieltä – 5 täysin samaa mieltä. Arvioinnissaan vastaajat 
antoivat useimmiten arvio 4 (jokseenkin samaa mieltä). Kaikkein tyytyväisimpiä vastaajat olivat keskimäärin 
siihen kuinka tilaisuuden järjestäjät onnistuivat tukemaan osallistujien välistä vuoropuhelua, sekä olennais-
ten tahojen osallistumista tilaisuuteen. Lisäksi he kokivat eri näkökulmien välisen vuoropuhelun lisänneen 
ymmärrystä maakuntakaavan kannalta keskeisistä ekosysteemipalveluista, arvostivat käytettyjä ryhmätyö-
menetelmiä ja kokivat oman asiantuntemuksensa tulleen hyödynnetyksi. 
 

http://www.kymenlaakso.fi/maakuntakaava/maakuntakaava2040/asiakirjat2040
http://www.kymenlaakso.fi/maakuntakaava/maakuntakaava2040/selvitykset-mkk2040
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Taulukko 1. Vastaajien arvio työpajan onnistumisesta ja hyödyllisyydestä. 

 
  N Keskiarvo Mediaani 

Työpajan järjestäjät tukivat onnistuneesti vuoropuhelua 28 4 4 

Osallistujien erilaiset näkökulmat ja niistä keskustele-
minen lisäsivät ymmärrystä ekosysteemipalveluista 
Kymenlaaksossa 

28 3,75 4 

Työpajassa käytettiin toimivia ryhmätyömenetelmiä 28 3,68 4 

Työpajassa hyödynnettiin asiantuntemustani 28 3,68 4 

Eri sidosryhmät olivat tasapuolisesti edustettuina 28 3,57 4 

Esitellyt kartat auttoivat keskustelemaan ekosysteemi-
palveluista, jotka ovat maakuntakaavan kannalta kes-
keisiä 

28 3,54 4 

Opin uutta muilta osallistujilta 28 3,54 4 

Uskon, että työpajan ansiosta maakuntakaavasta tulee 
parempi 

28 3,46 4 

Jokin maakuntakaavan kannalta olennainen ekosys-
teemipalveluihin liittyvä näkökulma ei saanut keskuste-
lussa riittävästi huomiota 

28 3,39 3 

Sain vaikuttaa maakuntakaavan valmisteluun 28 3,32 4 

Luotan, että kaikki ekosysteemipalveluihin liittyvät 
näkökulmat ovat maakuntakaavassa tasaisesti edustet-
tuina 

28 3 3 

 
Mihinkään työpajan osioon ei oltu erityisen tyytymättömiä. Vähiten kuitenkin keskimäärin luotettiin siihen, 
että kaikki eri ekosysteemipalvelunäkökulmat tulevat oleman edustettuina maakuntakaavassa tasaisesti. 
Suhteessa vähemmän myös koettiin että sai itse vaikuttaa maakuntakaavan valmisteluun ja että työpajan 
ansiosta maakuntakaavasta tulisi parempi. Toisin sanoen tilaisuuden vaikuttavuuteen liittyvät väittämät 
arvioitiin muita hieman kielteisemmin. 
 

Nuoret osana maakuntakaavoitusta 

Useiden tutkimusten mukaan nuorten ääni jää suunnittelussa ja päätöksenteossa usein hyvin vähälle huo-
miolle. Tähän on esitetty syyksi esimerkiksi suunnitteluprosessien monimutkaisuutta ja hankalaa termistöä, 
joita nuorten voi olla vaikea omaksua (esim. Knowles-Yánez 2002). Näiden rakenteellisten haasteiden lisäksi 
myös sosiaaliset haasteet vähentävät nuorten innostusta. Suunnittelu ja päätöksenteko nähdään usein 
olevan lähtökohdiltaan aikuisille suunnattua eikä täten palvele suoraan nuorten näkemyksiä ja mieltymyk-
siä. Usein vain suoraan nuoria koskevat suunnitelmat, kuten koulut ja leikkipaikat toteutetaan yhteistyössä 
nuorten kanssa (Frank 2006).  
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Nuorten parempi osallistuminen suunnitteluun ja päätöksentekoon on positiivista monessakin mielessä. 
Ensinnäkin se tuo esille uusia näkökulmia kaavoituksen suhteen, joita ei välttämättä muuten huomioitaisi. 
Se myös parantaa aikuisten ja nuorten välistä vuoropuhelua, ja auttaa ymmärtämään molempien osapuo-
lien näkemyksiä (esim. Checkoway ym. 2003). Tämän lisäksi suunnitteluun osallistuminen on oppimispro-
sessi nuorille tarjoten tietoa ympäristöstä, yhteiskunnasta tuoden itsevarmuutta tulevaisuuden päätöksen-
tekotilanteisiin ja linkittäen nuoren vahvemmin osaksi yhteiskuntaa.  

Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 yhteydessä nuorten osallistamista maakuntakaavaprosessiin pyrittiin 
tehostamaan. Nuoret tunnistettiin ns. hiljaiseksi ryhmäksi joiden ääni ja näkemykset haluttiin paremmin 
esille. Maakuntakaavoitus on pitkän tähtäimen strategista suunnittelua ja esimerkiksi Kymenlaakson maa-
kuntakaavassa suunnittelu ulottuu aina vuoteen 2040 asti. Kymenlaaksossa lähes viidennes (18 %) asukkais-
ta on alle 18-vuotiaita (StatFin). Täten nuorten osallistuminen on tärkeää, koska kaavoitus tähtää ajanjak-
soon, jossa alueen nykynuoret ovat 30-40 -vuotiaita aikuisia. Aiempien kaavojen yhteydessä nuoria on osal-
listettu lähinnä pyytämällä lausuntoa maakuntakaavan eri vaiheista kaupunkien ja kuntien nuorisovaltuus-
toilta. Maakuntakaava 2040 -prosessin aikana nuorisovaltuustot päätettiin ottaa mukaan tiiviimpään vuo-
rovaikutukseen jo kaavan valmisteluvaiheessa. Kaavan valmistelu käynnistyi talvella 2016, ja kaavaluonnos 
asetettiin nähtäville elokuussa 2018. 

Nuorten osallistamista kokeiltiin aluksi syksyllä 2016 pelillistämisen keinoin. Kymenlaakson Liitossa kehitet-
tiin lautapeli, jossa pelaajan tuli hypätä suunnittelijan saappaisiin ja ratkaista mitä uskomattomimpia ske-
naarioita Kymenlaakson tulevaisuudesta. Pelaajan tehtävänä oli suunnitella ratkaisut eri tulevaisuuden ku-
viin. Ensimmäistä versiota pelistä olivat testaamassa joukko Kotkan ympäristölukiolaisia ja valmista peliä on 
käytetty eri yleisötilaisuuksissa, jossa Kymenlaakson Liiton aluesuunnittelu on ollut osallisena. Pelin tarkoi-
tuksena on kevyellä tavalla ja ylidramatisoiden kertoa maakuntakaavasuunnittelijoiden työstä ja teemoista, 
joita maakuntakaavoituksessa käsitellään.  

 

 

Kuva 2. Maakuntasuunnittelupeliä pystyttiin hyödyntämään yleisötapahtumissa tekemällä maakuntasuunnittelu tu-
tummaksi ja helpommin lähestyttäväksi. Peliä voisi myös tulevaisuudessa tarjota maakunnan kouluille maantieteen 
opetuksessa hyödynnettäväksi. 
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Yhdessä SYKE:n tutkijoiden kanssa pelillistämisen ideaa kehitettiin eteenpäin ja pohdittiin erilaisia vaihtoeh-
toja pelin digitalisoinnista nettipelaamiseen sopivaksi, jolloin se olisi helpommin otettavissa käyttöön esim. 
koulumaailmassa. Keskusteluissa Kotkan ja Kouvolan nuorisovaltuuston edustajien kanssa nousi kuitenkin 
esiin tarve vaikuttaa perinteisemmillä ja muiden sidosryhmien kanssa yhdenvertaisemmilla tavoilla maa-
kuntakaavaprosessiin. Pelin sijaan päätettiin kutsua Kymenlaakson kaupunkien ja kuntien nuorisovaltuusto-
laisia osallistumaan työpajojen sarjaan, joissa keskusteltiin nuorten suhteesta ympäristöönsä sekä heidän 
ajatuksistaan maakunnan kehittämisestä, kerrottiin maakuntakaavaprosessista ja siihen vaikuttamisen 
mahdollisuuksista.  

Työpajoissa pääosaan haluttiin nostaa nuoret ja heidän mielipiteensä omasta elinympäristöstään. Näiden 
keskustelutilaisuuksien kautta nuorten keskeisimmiksi teemoiksi nousivat erityisesti tasa-arvoinen liikkumi-
nen, kaupunkiluonto, elinvoimainen kaupunki ja luontoalueiden saavutettavuus. Samansuuntaisia teemoja 
ja ajatuksia nousi esille myös Kotkan ja Kouvolan nuorisovaltuustojen järjestämissä kaupungintalon valtauk-
sissa, joihin osallistui yläkoulu- ja lukioikäisiä nuoria.  

 

Kaupungintalojen valtaukset Kouvolassa ja Kotkassa. 
 
Nuorisovaltuustot järjestivät kaksi kaupungintalon valtaustapahtumaa, joiden tavoitteena oli rohkaista nuo-
ria ajattelemaan vaikuttamista konkreettisena ja ajankohtaisena asiana.  Ensimmäinen tapahtuma oli 
11.10.2017 Kouvolan kaupungintalolla, johon osallistuivat Kouvolan kaikki 8-luokkalaiset.  Päivän aikana 
kaupungintalolla oli mahdollista kiertää eri yhdistysten ja puolueiden pitämillä pisteillä sekä tutustua erilai-
siin vaikuttamismahdollisuuksiin. Kaupungintalolle oli kutsuttu useita mediavaikuttajia, kuten tv-persoona 
Lorenz Backman, joka juonsi tilaisuuden ja suuren suosion saavuttanut Youtube-tähti Roni Back.  Paikalla oli 
myös ”Dreamsteri” Krista Kosonen, joka kertoi elämäntarinansa sekä unelmien tärkeydestä. Häntä haasta-
teltiin myös aiheilla mitä luonto hänelle merkitsee ja miten tärkeänä hän kokee nuorten äänen nostamisen 
paremmin esille. Esitys videoitiin ja sen voi katsella SYKE:n Facebook sivustolta. Toinen valtaustapahtuma 
järjestettiin Kotkan kaupungintalolla 12.10.2017. 
 

 Mitä luonto ja nuorten vaikuttamisen mahdollisuudet merkitsevät Krista Kososelle 

 
Kymenlaakson Liitto osallistui yhdessä SYKEn tutkijoiden kanssa valtaustilaisuuksiin keräten nuorten näke-
myksiä ympäristöstä ja tulevaisuuden unelmista, maakuntakaavoituksen tueksi. Tilaisuudessa nuorilta ke-
rättiin tietoa kahden eri menetelmän avulla. Ensiksi nuorilta kerättiin merkintöjä kartalle heille tärkeistä 
luontoalueista Kymenlaakson maakunnan alueella: 
 
a) Liikuntakohde  
b) Retkeilypaikka 
c) Kaunis maisema  
d) Muu vapaa-ajanviettopaikka. 
 
Lisäksi nuorilta kerättiin sanallisesti tulevaisuuden toiveita tai haaveita Kymenlaaksosta ajatuksella ”Millai-
nen on tulevaisuuden Kymenlaaksosi?” Tarkentavana kysymyksenä nuoria kehotettiin miettimään näitä 
asioita luontoon ja maankäytön suunnitteluun liittyen, mutta myös muita asioita oli mahdollista kirjata. 

https://www.facebook.com/syke.fi/videos/1690722101001251/
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Kuva 3a. Tunnelmia Kouvolan kaupungintalon valtauksesta. 3b. Nuoret merkitsivät kohteita paperikartalle käyttäen 
erivärisiä tarroja, jotka symboloivat tiettyä teemaa. Merkinnät kerättiin paperikartalle josta ne digitoitiin paikkatieto-
ohjelmaan jatkoanalysointia varten. 
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Millainen on nuorten unelmien Kymenlaakso? 
 
Kaupungintalojen valtauksissa kerättyä aineistoa käytiin läpi Kymenlaakson Liiton, SYKE:n ja nuorisovaltuus-
ton edustajien kanssa kahdessa eri työpajassa Kouvolassa ja Kotkassa. Työpajassa nuorisovaltuuston edus-
tajat kävivät lävitse vastaukset unelmista ja tunnistivat niistä yhdessä erilaisia teemoja. Työpajojen pohjalta 
nuorten vastauksista kyettiin nostamaan esille kahdeksan erilaista teemaa jotka on esitetty kuvissa 4 ja 5.  
 
 
 

 
 

Kuva 4. Nuorten tulevaisuuden toiveista ja haaveista nousi esille kahdeksan erilaista teemaa. 
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Kuva 5. Nuorten tulevaisuuden unelmat teemoitettuna 

 
 

Vastauksien perusteella selvästi tärkeimpänä tulevaisuudessa nuoret pitivät puhdasta luontoa, luontopalve-
luita ja mahdollisuutta retkeilyyn (21 % vastaajista). Seuraavaksi eniten mainintoja saivat kaupunkisuunnit-
telu ja palvelut, sekä liikuntamahdollisuudet (15 %). Vähiten mainintoja keräsivät työ- ja koulutusmahdolli-
suudet (9 %), sekä liikenneyhteydet ja saavutettavuus. Vastauksien pohjalta tilaisuuksissa keskusteltiin nuo-
risovaltuuston edustajien kanssa heidän näkemyksistään maakuntasuunnitteluun liittyvistä tärkeistä asiois-
ta. Kotkassa tärkeinä asioina nähtiin tulevaisuudessa rantojen pysyminen rakentamattomina ja hiljais-
ten/rauhallisten alueiden säilyminen. Tämän lisäksi tärkeänä nähtiin kulttuuriympäristön ja kaupunkiluon-
non säilyttäminen, ja että kaupungissa säilyisi myös virkistysalueita. Kouvolassa esille nousivat erityisesti 
luontoalueiden saavutettavuus ja maisemien säilyminen.  
 
Vaikka valtaustilaisuuksista kerätyistä tulevaisuuden unelmalapuista liikenneyhteydet ja saavutettavuus 
saivat vähiten merkintöjä, nähtiin ne nuorisovaltuuston keskuudessa tärkeänä. He nostivat esille esimerkik-
si Kotka-Hamina-Pyhtää -välin huonot joukkoliikenneyhteydet ja Kotka-Kouvola -yhteyden kehittämisen. 
Liikenneasiat tunnistettiin yhdessä keskeiseksi kysymykseksi myös maakuntatason kaavoituksessa. Nuoriso-
valtuuston edustajat totesivat myös, että Kymenlaaksosta lähdetään opiskelemaan ja palataan mahdollises-
ti vanhempana takaisin, johtuen heikoista opiskelumahdollisuuksista. Myös Kymenlaakson Liitto on tunnis-
tanut tämän tärkeänä maakunnallisena kysymyksenä.  
 
 

Mitkä luontokohteet ovat nuorille tärkeitä? 
 
Karttamerkintöjä nuorille tärkeistä luontokohteista saatiin yhteensä 369, jotka jakautuivat eri luokkiin seu-
raavasti: Liikuntakohde 111; Retkeilykohde 77; Kaunis maisema 133; Muu vapaa-ajanviettopaikka 48. Kerä-
tyt karttamerkinnät digitoitiin ja niistä muodostettiin luokkakohtaisia keskittymiä merkintöjen esiintymisti-
heyden mukaan (Kuva 6),  
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Kuva 6. Merkinnät digitoitiin kartalle ja niistä muodostettiin luokkakohtaisia keskittymiä merkintöjen runsauden 
perusteella. 

 
Karttamerkinnät sijoittuivat pääasiassa asutuskeskittymien ympärille Kouvolan ja Kotkan alueille. Etenkin 
Kotkan rannikkoalue keräsi paljon merkintöjä. Repoveden aluetta käytettiin retkeilypaikkana, kun taas Kou-
volan lähialueita käytettiin liikkumiseen ja Kotkan rannikolta nousi selvästi esille kauniit maisemat. Vastaa-
jat olivat pääosin Kotkasta ja Kouvolasta, mikä osiltaan selittää merkintöjen puuttumisen Kymenlaakson 
muiden kuntien, kuten Iitin, Miehikkälän ja Virolahden osalta.   
 
Pääosa nuorten kartoille merkitsemistä kohteista osuvat taajamiin tai niiden lähialueille. Tämä osoittaa, 
että nuoret arvostavat ja käyttävät lähiluontoa, missä korostuu saavutettavuuden helppous. Toisaalta juuri 
saavutettavuus voi olla yksi tekijä, joka vähentää syrjäisempien alueiden käyttöä, ja täten ne jäivät vähem-
mälle huomiolle.  Nuoret totesivat, että lähiluonto on tärkeää ja tarjoaa rauhaa. Syrjäisemmistä alueista 
nousi esille etenkin Repovesi, johon merkittiin retkeilymerkintöjä, mutta sen saavutettavuus etenkin julkisil-
la kulkuvälineillä koettiin ongelmalliseksi.  
 
Maakuntakaavassa lähiluontoa ja -virkistystä ei voida kaavakartan yleispiirteisyyden vuoksi esittää kartta-
merkintöinä, mutta se huomioidaan erityisesti taajama-alue merkintöjen suunnittelumääräyksillä, joiden 
avulla pyritään turvaamaan riittävät virkistys- ja luontoalueet kaupunkialueilla. Nämä suunnittelumääräyk-
set ohjaavat alemman tason kaavoitusta, kuten yleis- ja asemakaavoja, joissa virkistys- ja luontoalueiden 
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sijainnit taajama-alueilla tarkemmin määritellään. Tämä tuo esille maakuntamittakaavan haastavuuden. 
Lähialueiden virkistys- ja luontoalueet ovat yleensä selkeämpiä ja helpommin hahmotettavissa olevia koh-
teita kuin etäisemmät alueet. Maakuntamittakaavan luontokysymykset kohdentuvat usein juuri etäisem-
piin, pinta-alaltaan laajempiin alueisiin kuin lähiluontoon.  

Havaintoja ja suosituksia nuorten osallistamisesta 

Perinteiset kaavoituksen vaikuttamisen keinot, kuten lausunnot ja mielipiteet osallistumis- ja arviointisuun-
nitelmasta sekä kaavaluonnoksesta tai muistutus kaavaehdotuksesta niiden nähtävillä oloaikana ovat toi-
miva keino nuorisovaltuustoille vaikuttaa kaavoitukseen. Kymenlaakson 2040 maakuntakaavaluonnoksesta 
lähetetään nuorisovaltuustoille lausuntopyyntö, jonka laatimista käytiin läpi hankkeen aikana Liiton ja nuo-
risovaltuustojen kanssa. Osana hanketta SYKE ja Kymenlaakson liitto julkaisivat wikisivun kaavalausunnon, -
muistutuksen ja -valituksen laatimisesta.  

 Linkki ohjeeseen kaavalausunnon, -muistutuksen ja -valituksen laatimisesta (PÄIVITETÄÄN MYÖH.) 

Työpajat nuorisovaltuustojen edustajien kanssa ja valtaustapahtumien haastattelut osoittivat, että nuoret 
kykenevät keskustelemaan monimutkaisemmistakin aiheista, hahmottamaan maakuntamittakaavan ja osil-
taan sen strategisuuden. Esimerkiksi nuorten havainnot opiskelu- ja työpaikkojen vähenemisestä, sekä kau-
punkien välisten liikenneyhteyksien parantamisesta ovat samoja haasteita, joihin suunnittelijatkin osiltaan 
etsivät ratkaisua.  

Nuorisovaltuustojen edustajat olivat aktiivisia ja kiinnostuneita alueen suunnittelusta ja heillä on hyvät kon-
taktit alueen nuoriin ja kouluihin. Yhtenä ehdotuksena nuorisovaltuuston edustajilta tuli lisätä yhteistyötä 
koulujen ja suunnittelijoiden kesken esimerkiksi järjestämällä kursseja maantieteen opetuksessa liittyen 
kaavoitukseen ja aluesuunnitteluun ja mistä Liitto voisi saada aineistoa suunnittelun tueksi. Tähän voisi 
hyödyntää esimerkiksi pelillistämiskokeilun tuloksena syntynyttä maakuntasuunnittelupeliä tai valtausta-
pahtumien pehmo-GIS kyselyitä. Hankkeen aikana testattuja menetelmiä on mahdollista myös jalostaa 
tulevaisuudessa siten, että nuoria voidaan osallistaa helposti lähestyttävällä tavalla. Hyvä toimintamalli 
voisi olla esimerkiksi sellainen, että maakuntakaavaprosessin yhteydessä nuorisovaltuustot paitsi osallistet-
taisiin kuten muutkin sidosryhmät, mutta heille myös järjestettäisiin erillinen työpaja tai keskustelutilaisuus 
maakuntakaavan valmisteluvaiheessa, jossa nuorten ääni pääsisi paremmin kuuluviin. Osallistamisella voi-
daan toteuttaa nuorten demokratiataitojen ja osaamisen kehittymistä sekä vahvistaa prosessin oikeuden-
mukaisuuden kokemusta. 

Tapahtumat osoittivat, että käytetyt osallistavat menetelmät toimivat nuorten mielipiteiden ja ajatuksien 
kartoittamisen välineenä. Nämä niin sanotut Pehmo-GIS menetelmät, joissa osallisilta pyydetään esimerkik-
si ajatuksia paperiselle kartalle eri teemoista, ovat tällä hetkellä vahvasti käytössä maankäytön suunnitte-
lussa, eri mittakaavoilla. Nykyään paperisia karttoja on ja ollaan yhä enemmän korvaamassa Internet-
pohjaisilla kyselyillä, joista on saatu paljon positiivista palautetta ja joka mahdollistaa määrältään laajem-
man osallistujajoukon tavoittamisen ja toisaalta ei vaadi osallistujan läsnäoloa. 

 Esimerkki paikkatietopohjaisesta HARAVA-työkalusta 

Keskustelut nuorten kanssa vahvistivat käsitystä siitä, että suunnitteluprosessin monimutkaisuus ja hankala 
termistö vaikeuttavat asioiden omaksumista. Jopa monimutkaisempia kysymyksiä voidaan käsitellä ylei-
sempiä termejä käyttäen ja välttäen hankalimpia käsitteitä.  

https://dimenteq.fi/palvelut/harava/
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Lopuksi 

Maankäytön suunnittelu rakentuu aina kompromisseista. Tästä syystä prosessiin on tärkeä saada mukaan 
mahdollisimman moni olennainen taho, jolloin tuetaan prosessin oikeudenmukaisuutta. Tämä tutkitusti 
auttaa myös lopputuloksen hyväksymisessä (Tyler 2000). Kymenlaakson Liiton ja SYKE:n yhteistyöhankkeen 
myötä nuoria pystyttiin tavoittamaan uusilla menetelmillä ja osallistamaan heitä maakuntakaavaprosessiin 
tiiviimmin kuin aiemmin.  

Hankkeessa järjestettyjen työpajojen lisäksi Kymenlaakson kaupunkien ja kuntien nuorisovaltuustojen 
edustajia kutsuttiin keväällä 2018 järjestettyyn Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 valmisteluvaiheen 
työpajaan. Tämän lisäksi hankkeen viimeisessä yhteisessä tapaamisessa nuorisovaltuustolaisille esiteltiin 
valmisteluvaiheen alustavaa kaavaluonnosta ja keskusteltiin, miten heidän aiemmissa työpajoissa nostamat 
teemat näkyvät valmisteilla olevassa maakuntakaavassa. Nuorten esille nostamat teemat, kuten tasa-
arvoinen liikkuminen, sisältäen etenkin joukkoliikenteen toimintamahdollisuuksien parantamisen Kotka-
Hamina-Kouvola akselilla, sekä Repoveden osalta antoivat vahvistusta jo muutoinkin maakuntakaavan laa-
dinnassa keskeisille asioille. Esimerkiksi Repoveden parempaan saavutettavuuteen on maakuntakaavassa 
pyritty vaikuttamaan osoittamalla matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke Repovesi-Verla alueelle. 
Tämä on maakuntakaavoituksen keino välittää tietoa alemman tason kaavoitukselle ja alueen toimijoille 
tarpeista kehittää alueen matkailua ja virkistystä mukaan luettuna toimivat joukkoliikenneyhteydet alueel-
le. Samanlaiset merkinnät on osoitettu myös Pyhtään, Kotkan ja Haminan rannikko- sekä saaristoalueelle. 
Myös Kotka-Hamina-Kouvola välisen liikenneverkon kehittäminen sekä lähivirkistysalueet on huomioitu 
maakuntakaavassa.  

Keskeisenä asiana nuorten osallistamisessa on muistaa se, ettei osallistuminen ole ainoastaan vaikuttamis-
ta, se on myös mielipiteen kysymistä, mukaan ottamista, yhteisöllisyyttä ja tunnetta siitä, että on osa yhtei-
söä ja yhteiskuntaa. Tärkeää nuorten osallistamisessa on ottaa heidät mukaan keskusteluun tasavertaisina 
sekä osoittaa heille osallistumisensa tulokset samoin kuin mikä tahansa muu sidosryhmä. Yleisesti Liitto piti 
nuorten kanssa tehtyä työtä todella hyvänä ja tärkeänä ja on osiltaan avaus tiedostettuun haasteeseen 
osallistaa nuoria aluekehitys- ja aluesuunnittelutyöhön paremmin. 
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Liite 1 
 
 
Kysely työpajaan osallistujille  
 
Kuulemme mielellämme mielipiteesi tämänpäiväisestä työpajasta. Kysymyksiin vastaaminen kestää muu-
taman minuutin. Vastauksesi käsitellään täysin luottamuksellisesti ja hyödynnetään tutkimuskäytössä. Ai-
neisto arkistoidaan mahdollista myöhempää tutkimuskäyttöä varten. 
 
Arvioi seuraavia väittämiä sen mukaan kuinka samaa tai eri mieltä olet niiden kanssa. 1= täysin eri mieltä, 
2= jokseenkin eri mieltä, 3= ei samaa eikä eri mieltä, 4= jokseenkin samaa mieltä, 5= täysin samaa mieltä 
 

 

Täysin 
eri miel-

tä 
1 

Jok-
seenkin 
eri miel-

tä 
2 

Ei sa-
maa 

eikä eri 
mieltä 

3 

Jok-
seenkin 
samaa 
mieltä 

4 

Täysin 
samaa 
mieltä 

5 
Työpajassa olivat mukana kaikki olennaiset tahot 
 

     

Eri sidosryhmät olivat tasapuolisesti edustettuina 
 

     

Esitellyt kartat auttoivat keskustelemaan ekosys-
teemipalveluista, jotka ovat maakuntakaavan kan-
nalta keskeisiä 
 

     

Jokin maakuntakaavan kannalta olennainen 
ekosysteemipalveluihin liittyvä näkökulma ei saa-
nut keskustelussa riittävästi huomiota 
 

     

Työpajassa käytettiin toimivia ryhmätyömenetel-
miä 
 

     

Työpajan järjestäjät tukivat onnistuneesti vuoro-
puhelua 
 

     

Työpajassa hyödynnettiin asiantuntemustani 
 

     

Opin uutta muilta osallistujilta 
 

     

Osallistujien erilaiset näkökulmat ja niistä keskus-
teleminen lisäsivät ymmärrystä ekosysteemipalve-
luista Kymenlaaksossa 
 

     

Sain vaikuttaa maakuntakaavan valmisteluun 
 

     

Uskon, että työpajan ansiosta maakuntakaavasta 
tulee parempi 
 

     

Luotan, että kaikki ekosysteemipalveluihin liittyvät 
näkökulmat ovat maakuntakaavassa tasaisesti 
edustettuina 
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Osallistuitko työpajaan :  
Työn puolesta  
 
Yhdistyksen edustajana 
 
Yksityishenkilönä 
 
Jotain muuta: 
 
_______________________________________________ 
 
Osallistuitko myös viherrakennetyöpajaan Kouvolassa 25.1.2017?  
 
Kyllä 
 
Ei 
 
 
15. Voit halutessasi kertoa lisää näkemyksistäsi  
 

 

 

 

 

 

 

 
Kiitos osallistumisesta työpajaan ja vastaamisesta kyselyyn! 
 
Biodiversiteetti, ekosysteemipalvelut ja ympäristöoikeudenmukaisuus osana maakuntakaavoitusta (BRO) –
hanke on Suomen Akatemian rahoittama kärkihanke, jossa kehitetään ympäristöoikeuden näkökulman 
huomioonottamista osana maankäytön suunnittelun käytäntöjä. Hanketta toteuttaa Suomen ympäristö-
keskus kumppaninaan Kymenlaakson liitto. 
 
Hankkeessa tuetaan tutkijoiden, suunnittelijoiden ja käytännöntoteuttajien välistä vuoropuhelua, sovelta-
malla, mukauttamalla ja kehittämällä suunnittelumenetelmiä sekä -käytäntöjä. 
 
Lisätietoja: hankkeen vastuullinen johtaja Riikka Paloniemi, riikka.paloniemi@ymparisto.fi puh. +358 295 
251 493 
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