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TIIVISTELMÄ 
 

Kymenlaakson biotalousselvitys on Kymenlaakson kokonaismaakuntakaavan 2040 taustaselvitys. Selvityksen 

tavoitteena on selvittää biotalouden nykytila Kymenlaaksossa sekä tuottaa ehdotuksia ja käytäntöjä biota-

louden turvaamiseksi ja mahdollisuuksien huomioimiseksi maakuntakaavoituksessa. Maakuntakaavoituk-

sella on tärkeä rooli, kun halutaan tukea biotalouden toteutumista kestävällä tavalla, suojata biotalouden 

tuotantoalueita, ohjata alan toimipaikkojen sijoittumista sekä turvata biotalouden logistiikan tarpeet. Ky-

menlaakson kokonaismaakuntakaavan tavoitteena on luoda edellytyksiä kestävälle ja toimivalle biotalou-

delle. Metsän ja maatalouden merkitys Kymenlaaksolle on edelleen suuri, ja bioenergian hyödyntäminen on 

valtakunnallisesti korkealla tasolla, mutta myös uudenlaista biotalouden yritystoimintaa tarvitaan. Luonto-

matkailulla on suurta kasvupotentiaalia.  

Metsien osalta maakuntakaavassa jo voimassa olevien teollisuuden aluevarausten puitteissa on mahdollista 

laajentaa puun teollismittakaavaista energiakäyttöä olemassa olevaa infrastruktuuria hyödyntäen. Kymen-

laaksossa ei ole noussut tarvetta osoittaa maakuntakaavassa uusia, käyttöpaikkojen ulkopuolisia puutermi-

naaleja. Alemman tieverkon kunto ja laatu ovat avainasemassa metsäbiotalouden toimintaedellytysten kan-

nalta, mutta tämä ei ole maakuntakaavatasolla käsiteltävä asia. Metsälaki ohjaa metsien käsittelyä, ja esi-

merkiksi maakuntakaavan valkoiset alueet ovat jo suurelta osin metsätalouskäytössä. 

Kalakantojen ja vesistöjen osalta Kymijoen potentiaali lohi- ja vaelluskalajokena on kansainvälisesti merkit-

tävä. Koko maakuntakaava-aluetta koskeva, vaelluskalojen nousuesteitä koskeva suunnittelumääräys tukee 

vaelluskalakantojen elvyttämistä.  

Uusiutuvan energian osalta suurimmalla osalla energiantuotantolaitoksista Kymenlaaksossa on jo infrastruk-

tuuri ja toiminnan alueet olemassa. Kymenlaakson maakuntakaavassa ei todennäköisesti ole tarvetta osoit-

taa uusia varauksia esim. aurinkoenergia- tai maalämpökohteille niiden pienen koon ja paikallisen merkittä-

vyyden vuoksi, mutta koko kaava-aluetta koskeva määräys uusiutuvaan energiaan perustuvien järjestelmien 

käytön selvittämisestä edistää osaltaan uusiutuvan energian laitosten käyttöä. Tuulivoiman osalta on tarpeen 

tarkastella uudelleen alueet, jotka eivät vastaa nykyisten voimaloiden tilantarpeita.  

Ruuan- ja juomavedentuotannon osalta laajat yhtenäiset peltoalueet on selvitetty ja ne huomioidaan maa-

kuntakaavaratkaisuissa. Kymenlaakson yhdyskuntarakenteella ei ole laajenemispaineita hyvien yhtenäisten 

metsä- tai peltoalueiden suuntaan. Maatilatalouden suuryksiköt vaativat yhteensovittamista muun maan-

käytön kanssa, mutta tämä ei ole maakuntakaavallisen mittakaavan asia. I- ja II-luokan pohjavesialueet on 

osoitettava maakuntakaavassa. Pohjavesialueiden uusi luokitus ei ehdi valmistua kokonaismaakuntakaavan 

valmistelun kannalta ajoissa.  

Luonnon palvelujen osalta Kymenlaaksossa korostuu virkistys- ja luontomatkailuarvojen sekä luonnonvaro-

jen käytön yhteensovittaminen ja kestävä käyttö. Luonnonperintö ja luonnon palvelut on huomioitu Kymen-

laakson vaihemaakuntakaavoissa hyvin kattavasti, joten suuria muutostarpeita ei ole. Kotkan kansallinen 

kaupunkipuisto tulee merkitä maakuntakaavaan. Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeiden 

alueiden (luo) inventointitulokset sekä pysyvästi suojellut METSO-kohteet huomioidaan kokonaismaakunta-

kaavassa. Suoelinympäristöjen tilaa parannetaan soidensuojelutyöryhmän ehdotusten mukaisesti. Metsäla-

jeja turvataan metsälain ja luonnonsuojelulain mukaisten keinojen ja luonnonhoidon avulla. Metsätalouden 

kasvunäkymät asettavat paineita kestävälle metsien käytölle sekä metsien moninaiskäytön yhteensovittami-

selle. 
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SANASTOA 
 

Biotalous 

Biotaloudella tarkoitetaan taloutta, joka käyttää uusiutuvia luonnonvaroja ravinnon, energian, tuotteiden ja 

palvelujen tuottamiseen. Biotalous pyrkii vähentämään riippuvuutta fossiilisista luonnonvaroista, ehkäise-

mään ekosysteemien köyhtymistä sekä edistämään talouskehitystä ja luomaan uusia työpaikkoja kestävän 

kehityksen periaatteiden mukaisesti. 

Tärkeimpiä uusiutuvia luonnonvaroja Suomessa ovat metsien, maaperän, peltojen, vesistöjen ja meren bio-

massa eli eloperäinen aines sekä makea vesi. Biotalouteen kuuluu olennaisena osana myös se, että luonnon-

varoja ei tuhlata, vaan niitä käytetään ja kierrätetään tehokkaasti. 

Biotaloudelle on ominaista uusiutuvien biopohjaisten luonnonvarojen ja ympäristöä säästävän puhtaan tek-

nologian käyttö sekä materiaalien tehokas kierrätys.  

Keltaisen biotalouden eli maatalouden päätehtävä on kestävä ruuan tuottaminen ja tämä muodostaa myös 

keltaisen biotalouden perustan. Keltainen biotalous on hyvin laaja-alainen käsite, joka pitää sisällään maa- ja 

elintarviketalouteen liittyvät biomassat, niiden hyödyntämisen ja niihin liittyvät palvelut. 

 Vihreä biotalous eli metsäbiotalous kattaa useita erilaisia teollisuuden ja tuotannon aloja ja toimintoja, jotka 

pohjautuvat puuhun tai metsiin. Metsäbiotalouteen kuuluu esimerkiksi metsäbiomassan jalostaminen ke-

mian-, metsä-, energia- tai elintarviketeollisuudessa.  

Sininen biotalous on vesiluontoon perustuvaa biotaloutta, jota voidaan kasvattaa kestävästi sovittamalla yh-

teen luonnonvarojen hoitoa ja suojelua sekä vesiluonnon ja -luonnonvarojen erilaisia käyttömuotoja. 

Punaisessa biotaloudessa luodaan edellytyksiä uusille biojalostamoille ja niiden ympärille syntyville yrityk-

sille, jotka hyödyntävät biojalostamoiden sivuvirtoja ja jätteitä ja jotka tuottavat korkean lisäarvon tuotteita 

vientimarkkinoille. 

Kiertotalous 

Kiertotalous liittyy osittain biotalouteen. Kaikki kiertotalous ei kuitenkaan ole biotaloutta. Kiertotaloudessa 

materiaalien hukkaaminen ja jätteen syntyminen on minimoitu: kiertotaloudessa resurssien ja materiaalien 

käyttöä tehostetaan niin, että sekä raaka-aineet että niiden arvo säilyvät kierrossa. Käytännössä tämä voi 

tarkoittaa esimerkiksi sitä, että tuote on suunniteltu niin että materiaalit ovat eroteltavissa ja kierrätettä-

vissä. 

Ekosysteemipalvelut 

Ekosysteemipalvelut ovat biotalouden perusta. Ekosysteemipalvelut ovat luonnon ihmiselle tuottamia suoria 

tai välillisiä hyötyjä. Ekosysteemipalvelut voivat olla joko aineettomia tai aineellisia hyötyjä, kuten veden puh-

distuminen, luonnon virkistyskäyttö, pölytystoiminta, kauniin maiseman tuottama nautinto ja metsäbiomas-

sojen kasvu. Ekosysteemipalveluja ovat luonnon tarjoamat palvelut kuten hiilidioksidin sitominen ja virkistys-

mahdollisuudet. 

Ihminen on riippuvainen näistä luonnon tarjoamista palveluista, kuten puhtaasta vedestä ja kasvien tuotta-

masta hapesta ja yhteyttämisen tuottamasta ravinnosta. Ekosysteemipalveluita tarkastellaan usein CICES-
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luokituksen (Common International Classification of Ecosystem Services) mukaisesti, joka jaottelee ekosys-

teemipalvelut kolmeen pääluokkaan: 

1) Tuotantopalvelut – näitä ovat esim. ekosysteemeistä saatava ravinto, energialähteet ja luonnosta 

saatavat raaka-aineet kuten puu-aines. Tuotantopalveluiden käsite on helpoimmin ymmärrettävä ja 

konkreettinen ja ne ovat suoria suoria eli välittömiä hyötyjä. 

2) Säätely- ja ylläpitopalvelut käsittävät ne luonnonprosessit, joiden avulla elävät organismit ylläpitävät 

ja säätelevät ihmisen elinympäristöä. Näitä ovat esimerkiksi kasvien yhteyttäminen, hiilen sidonta, 

veden puhdistus, ravinteiden kierto sekä pölytys.  

3) Kulttuuripalvelut ovat ekosysteemien tarjoamia aineettomia hyötyä, jotka tarjoavat mahdollisuu-

den muun muassa virkistykseen ja matkailuun, henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin, sekä luonnon 

esteettisten arvojen kokemiseen. 

 

1. JOHDANTO 
 

Suomen biotalousstrategian mukaan Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa 

ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa kestävällä biotaloudella on keskeinen rooli. Suomen biotalous-

strategian visiona on, että biotalouden kestävät ratkaisut ovat Suomen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn perusta. 

Runsaiden uusiutuvien luonnonvarojen, korkeatasoisen osaamisen ja teollisten vahvuuksien ansiosta Suo-

mella on erinomaiset edellytykset olla biotalouden edelläkävijä maailmassa.  

Biotalouden edistäminen on oleellinen osa myös Kymenlaakson omia tavoitteita. Kymenlaakson kokonais-

maakuntakaava 2040:n tavoitteena on toimiva ja kestävä Kymenlaakso. Lisäksi maakuntakaavan tavoitteena 

on luoda edellytyksiä kestävälle ja toimivalle bio- ja kiertotaloudelle ja tukea Itämeren alueen Sinistä kasvua.  

Lisäksi bio- ja kiertotalous on yksi kolmesta Kymenlaakson maakunnan älykkään erikoistumisen strategian 

kärkialasta. 

Biotalouteen liittyvät tiiviisti sini-viherrakenne ja ekosysteemipalvelut. Näitä asioita on selvitetty erillisessä 

maakuntakaavan sini-viherrakenne ja ekosysteemipalvelut -taustaselvityksessä (Mustajärvi ym., 2017). Kier-

totalouden nykytilaa ja kehitysnäkymiä on selvitteillä useissa kuntien kehittämisyhtiöiden kiertotalouteen 

liittyvissä projekteissa. 

Kymenlaakson biotalousselvitys on Kymenlaakson kokonaismaakuntakaava 2040 taustaselvitys. Selvityksen 

tavoitteena on selvittää biotalouden nykytila Kymenlaaksossa sekä tuottaa ehdotuksia ja käytäntöjä kestävän 

biotalouden turvaamiseksi ja mahdollisuuksien huomioimiseksi maakuntakaavoituksessa.  

Selvitys on laadittu Kymenlaakson Liitossa yhteistyössä sidosryhmien kanssa keväällä 2017. Sidosryhmien nä-

kemyksiä alueiden käytön suunnittelusta ja biotaloudesta kerättiin kahdella eri kyselyllä, joiden tulokset ovat 

tiivistettynä kappaleessa 7 sekä kaikki tulokset erillisessä kyselyraportissa.   
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2. LAINSÄÄDÄNTÖÄ  
 

Biotalouteen ja maankäytön suunnitteluun liittyvää lainsäädäntöä on lähinnä maankäyttö- ja rakennuslaissa 

sekä merialuesuunnitteluun liittyvässä lainsäädännössä.  

Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 

Maankäyttö- ja rakennuslain 28 §:n mukaan maakuntakaavaa laadittaessa on otettava huomioon valtakun-

nalliset alueidenkäyttötavoitteet ja kiinnitettävä huomiota maakunnan oloista johtuviin erityisiin tarpeisiin. 

Lisäksi luonnonsuojeluohjelmien ja -päätösten samoin kuin luonnonsuojelulain mukaisten maisema-alueiden 

täytyy olla ohjeena kaavaa laadittaessa. 

Lisäksi on erityisesti kiinnitettävä huomiota 

- Maakunnan tarkoituksenmukaiseen alue- ja yhdyskuntarakenteeseen 

- Alueiden käytön ekologiseen kestävyyteen 

- Ympäristön ja talouden kannalta kestäviin liikenteen ja teknisen huollon järjestelyihin 

- Vesi- ja maa-ainesvarojen kestävään käyttöön 

- Maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin 

- Maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön vaalimiseen; sekä 

- Virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyyteen 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön 

suunnittelujärjestelmää. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tavoitteet on otettava huomioon ja niiden to-

teuttamista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toi-

minnassa. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat uudistumassa, ja luonnos uusiksi alueidenkäyttöta-

voitteiksi on parhaillaan (toukokuu 2017) lausuntokierroksella. 

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden luonnos 21.4.2017, biotalouteen liittyviä tavoitteita: 

- Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

o Alueidenkäytössä huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luon-

nonperinnön arvojen turvaamisesta. Alueidenkäytöllä edistetään luonnon monimuotoisuu-

den ja virkistyskäytön kannalta arvokkaiden aluekokonaisuuksien säilymistä. 

o Alueidenkäytöllä luodaan edellytykset bio- ja kiertotaloudelle sekä edistetään luonnonvaro-

jen kestävää hyödyntämistä. Alueidenkäytössä huolehditaan maa- ja metsätalouden kan-

nalta merkittävien yhtenäisten viljely- ja metsäalueiden säilymisestä. 

- Uusiutumiskykyinen energiahuolto 

o Alueidenkäytössä varaudutaan uusiutuvan energian tuotannon ja sen edellyttämien logistis-

ten ratkaisujen tarpeisiin. Tuulivoimalat pyritään sijoittamaan ensisijaisesti suuriin yksiköi-

hin. 

o Alueidenkäytössä turvataan valtakunnallisen energiahuollon kannalta merkittävien voima-

johtojen ja kaukokuljettamiseen tarvittavien kaasuputkien linjaukset ja niiden toteuttamis-

mahdollisuudet. Voimajohtolinjauksissa hyödynnetään ensisijaisesti olemassa olevia johto-

käytäviä. 



   
  Kymenlaakson biotalousselvitys 
 

5 
 

 

- Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 

o Alueidenkäytössä varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmastonmuutoksen vaiku-

tuksiin. 

Taustaa ja perusteluja alueidenkäyttötavoitteiden luonnokselle: 

- Alueidenkäytössä on tarpeen varautua bio- ja kiertotalouden kasvuun osana Suomen uusiutuvaa 

elinkeinorakennetta ja kiinnittää huomiota luonnonvarojen sijoittumiseen ja niiden kestäviin hyö-

dyntämisedellytyksiin. Metsillä on keskeinen rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä. Riittävän yhte-

näisten pelto- ja metsäalueiden säilyminen on tärkeää biotalouden, huoltovarmuuden, maiseman ja 

luonnon monimuotoisuuden kannalta. Tämän vuoksi alueiden käytössä on tarpeen ottaa huomioon 

maa- ja metsätalouden kannalta toimivat ja riittävän yhtenäiset alueet. 

- Elinympäristön terveellisyyteen ja turvallisuuteen liittyviä haittatekijöitä ovat erityisesti liikenteen ja 

tuotantotoiminnan päästöt maaperään, veteen ja ilmaan, altistuminen melulle sekä ympäristöön vai-

kuttavat onnettomuudet. Haittoja voidaan vähentää sijoittamalla niille herkät toiminnot tarkoituk-

senmukaisesti tai rajoittamalla itse päästöjen leviämistä tai muodostumista. 

- Luonnon- ja kulttuuriympäristöstä huolehtiminen kestävällä tavalla on tärkeää elinkeinojen, väestön 

hyvinvoinnin ja alueiden identiteetin kannalta. Alueidenkäytöllä on ratkaiseva merkitys luonnon- ja 

kulttuuriympäristöjen sekä arkeologisten arvojen säilymiselle sekä niitä koskevien kansainvälisten 

sopimusten täytäntöönpanolle. Alueidenkäytöllä vaikutetaan myös luonnonvarojen kestävään hyö-

dyntämiseen. Luonnon- ja kulttuuriympäristöjen kestävä käyttö toteutuu turvaamalla niiden alueel-

linen monimuotoisuus ja ajallinen kerroksisuus 

- Merkittävä osa luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeistä luonnonarvoista samoin kuin arvok-

kaista yhtenäisistä luonnonalueista sijaitsee suojelualueiden ulkopuolella. Luonnon monimuotoisuu-

den edistämisen ja sitä koskevien kansainvälisten velvoitteiden kannalta on tärkeää, että luonnonar-

vot ja niiden kannalta tärkeät aluekokonaisuudet otetaan huomioon alueidenkäytössä. 

- Pariisin ilmastosopimuksessa ja Euroopan unionissa sovitut ilmasto- ja energiapolitiikan tavoitteet ja 

toimenpiteet ohjaavat voimakkaasti Suomen ilmasto- ja energiapolitiikkaa. Suomen kansallisten lin-

jausten mukaan uusiutuvan energian osuus energian loppukulutuksesta nousee yli 50 prosenttiin ja 

energiaomavaraisuus yli 55 prosenttiin 2020-luvulla. Tämän vuoksi alueidenkäytössä on tarpeen va-

rautua uusiutuvan energiatuotannon, erityisesti bioenergian tuotannon ja käytön merkittävään lisää-

miseen sekä tuulivoimapotentiaalin laajamittaiseen hyödyntämiseen. Bioenergian käytön lisääminen 

asettaa vaatimuksia niihin liittyvien kuljetusten ja varastoinnin toimivuudelle. Tuulivoimatuotannon 

lisääminen edellyttää tuulivoimarakentamisen sovittamista ympäröivään maankäyttöön ja haitallis-

ten vaikutusten asianmukaista huomioon ottamista. Tuulivoimaloista aiheutuvia haitallisia vaikutuk-

sia voidaan minimoida ja teknistaloudellista toteutettavuutta parantaa, mikäli tuulivoimalat sijoite-

taan suuriin yksiköihin 

Voimassa olevat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT, 2000)  

käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia: 

1. Toimiva aluerakenne 

2. Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 

3. Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 

4. Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 

5. Helsingin seudun erityiskysymykset 
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6. Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet. 

Voimassa olevat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, biotalouteen liittyviä tavoitteita: 

- Alueidenkäytöllä edistetään elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä osoittamalla elinkeinotoimin-

nalle riittävästi sijoittumismahdollisuuksia olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta hyödyntäen. 

- Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti hyviä ja yhtenäisiä peltoalueita ei ilman eri-

tyisiä perusteita tule ottaa taajamatoimintojen käyttöön eikä hyviä ja laajoja metsätalousalueita tule 

pirstoa muulla maankäytöllä. 

- Alueidenkäytöllä edistetään luonnon virkistyskäyttöä sekä luonto- ja kulttuurimatkailua paranta-

malla moninaiskäytön edellytyksiä. Suojelualueverkoston ja arvokkaiden maisema-alueiden ekologi-

sesti kestävää hyödyntämistä edistetään virkistyskäytössä, matkailun tukialueina sekä niiden lähi-

alueiden matkailun kehittämisessä suojelutavoitteita vaarantamatta. Alueidenkäytössä edistetään 

kyseiseen tarkoitukseen osoitettujen hiljaisten alueiden säilymistä. 

- Alueidenkäytöllä edistetään luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä siten, että turvataan luonnon-

varojen saatavuus myös tuleville sukupolville. Alueidenkäytössä ja sen suunnittelussa otetaan huo-

mioon luonnonvarojen sijainti ja hyödyntämismahdollisuudet.  

- Alueidenkäytöllä edistetään vesien hyvän tilan saavuttamista ja ylläpitämistä. Maakuntakaavoituk-

sessa on otettava huomioon vesi- ja rantaluonnonsuojelun tai virkistyskäytön kannalta erityistä suo-

jelua vaativat vesistöt. 

- Alueidenkäytössä turvataan energiahuollon valtakunnalliset tarpeet ja edistetään uusiutuvien ener-

gialähteiden hyödyntämismahdollisuuksia. Alueidenkäytössä tulee varautua uusiutuvia ja jäteperäi-

siä polttoaineita käyttävien energialaitosten ja niiden logististen ratkaisujen aluetarpeisiin osana alu-

een energia- ja jätehuoltoa. Maakuntakaavoituksessa on osoitettava tuulivoiman hyödyntämiseen 

parhaiten soveltuvat alueet. Tuulivoimalat on sijoitettava ensisijaisesti keskitetysti useamman voi-

malan yksiköihin. 

Merialuesuunnittelu 

Merialuesuunnittelulla halutaan edistää merialueen eri käyttömuotojen kestävää kehitystä ja kasvua, luon-
nonvarojen kestävää käyttöä sekä meriympäristö hyvän tilan saavuttamista. Merialuesuunnittelussa tarkas-
tellaan eri käyttömuotojen tarpeita ja pyritään sovittamaan ne yhteen. Tarkasteltavia käyttömuotoja ovat 
erityisesti energia-alat, meriliikenne, kalastus ja vesiviljely, matkailu, virkistyskäyttö sekä ympäristön ja luon-
non säilyttäminen, suojelu ja parantaminen. Merialuesuunnittelussa on kiinnitettävä huomiota merialueen 
ominaispiirteisiin sekä maan ja meren vuorovaikutukseen. Lisäksi on kiinnitettävä huomiota maanpuolustuk-
sen tarpeisiin.  
 
Merialuesuunnittelusta säännellään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Ympäristöministeriö vastaa merialue-
suunnittelun yleisestä kehittämistä ja ohjauksesta. Lisäksi ympäristöministeriö vastaa yhteistyöstä naapuri-
maiden kanssa eri merialuesuunnitelmien yhteensovittamiseksi. Merialuesuunnitelmat laaditaan rannikon 
maakunnan liittojen yhteistyönä maaliskuuhun 2021 loppuun mennessä. Suomen aluevesille ja talous-
vyöhykkeelle laaditaan yhteensä kolme suunnitelmaa. Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Poh-
janmaa laativat yhden yhteisen suunnitelman, Satakunta ja Varsinais-Suomi yhden ja Uusimaa ja Kymen-
laakso yhden.  
Merialuesuunnittelu on järjestetty muuttamalla maankäyttö- ja rakennuslakia 132/1999 (482/2016) ja lakia 

Suomen talousvyöhykkeestä 1058/2004 (483/2016)  
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Maankäyttö- ja rakennuslaki  

- MRL 17 § Ympäristöministeriö vastaa merialuesuunnittelun yleisestä kehittämisestä ja ohjauksesta 

sekä yhteistyöstä naapurivaltioiden kanssa.  

- MRL 19 § Maakunnan liiton tehtävänä on merialuesuunnittelu.  

- Maankäyttö- ja rakennuslakiin lisätty uusi merialuesuunnittelua koskeva 8 a luku.  

Laki Suomen talousvyöhykkeestä  

- Talousvyöhykelain 3 § muutettu lisäämällä siihen, että MRL:n merialuesuunnittelua koskevia sään-

nöksiä sovelletaan talousvyöhykkeellä.  

 

3. KANSAINVÄLISIÄ JA VALTAKUNNALLISIA BIOTALOUSTAVOITTEITA 
 

Kansainvälisiä sopimuksia 

Keskeisimpiä biotalouteen ja maankäytön suunnitteluun liittyviä kansainvälisiä päätöksiä ovat: 

- YK Kestävän kehityksen tavoitteet - Agenda 2030 

- Pariisin ilmastosopimus (SopS 75/2016) 

- Biologista monimuotoisuutta koskeva yleissopimus (SopS 78/1994) 

- Maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemista koskeva yleissopimus (SopS 19/1987 

- Suomen Itämerisitoumus, Baltic Sea Action Summit 

o Suomen hallitus sitoutui Itämerihuippukokouksessa (2010) tehotoimiin Saaristomeren hyvän 

tilan saavuttamiseksi vuoteen 2020 mennessä. Lisäksi Suomesta luvattiin tehdä ravinteiden 

kierrätyksen esimerkkialue. 

o Kymenlaaksosta Itämerihaasteen ovat ottaneet vastaan Hamina, Kotka, Miehikkälä ja Virolahti.  

Suomen biotalousstrategia, 2014  

Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteutta-

misessa kestävällä biotaloudella on keskeinen rooli. Runsaiden uusiutuvien luonnonvarojensa, korkeatasoi-

sen osaamisensa ja teollisten vahvuuksiensa ansiosta Suomella on erinomaiset edellytykset olla biotalouden 

edelläkävijä maailmassa. Biotaloudella voidaan parantaa Suomen taloutta ja työllisyyttä sekä suomalaisten 

hyvinvointia. Suomen ensimmäisen kansallisen biotalousstrategian visio on, että biotalouden kestävät rat-

kaisut ovat Suomen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn perusta. 

Suomen kansallisen biotalousstrategian tavoitteena on luoda uutta talouskasvua ja uusia työpaikkoja biota-

louden liiketoiminnan kasvulla sekä korkean arvonlisän tuotteilla ja palveluilla, turvaten samalla luonnon 

ekosysteemien toimintaedellytykset. Strategian johtoajatuksena on, että Suomessa luodaan kilpailukykyisiä 

ja kestäviä biotalouden ratkaisuja maailmanlaajuisiin ongelmiin ja synnytetään sekä kotimaahan että kan-

sainvälisille markkinoille uutta liiketoimintaa, joka tuo hyvinvointia koko Suomelle. 

Biotalousstrategian strategiset päämäärät ovat: 

1. Kilpailukykyinen biotalouden toimintaympäristö 

2. Uutta liiketoimintaa biotaloudesta  
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3. Vahva osaamisperusta biotaloudelle 

4. Biomassojen käytettävyys ja kestävyys 

Biotalousstrategian tavoitteena on nostaa biotaloutemme tuotos 100 miljardiin euroon vuoteen 2025 men-

nessä ja luoda 100 000 uutta työpaikkaa. 

Kansallinen kalatiestrategia, 2012 

Kalatiestrategia tähtää uhanalaisten ja vaarantuneiden vaelluskalakantojen elinvoimaisuuden vahvistami-

seen. Strategian toiminta-ajatuksena on siirtää painopistettä kalojen istutuksista luontaisen lisääntymiskier-

ron ylläpitämiseen ja palauttamiseen. Kalatiestrategiassa on määritelty kalatierakentamisen kärkihankkeiksi 

Kymijoen Korkeakosken kalaportaat, jotka avattiin vuonna 2016 sekä Virojoen Kantturankosken voimalaitos-

kohde.  

Vesiviljelystrategia 2022  

- Vesiviljelystrategian visiona on, että Suomessa on kilpailukykyinen ja kannustava toimintaympäristö 

kestävän vesiviljelyelinkeinon sekä siihen liittyvien toimialojen kasvulle ja kehitykselle.  

- Strategian päämääränä on toimialan kilpailukyvyn parantaminen, alan jatkuva uudistuminen sekä vesi-

viljelytuotannon ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys.  

- Vesiviljelyn kasvun tulee tapahtua sopusoinnussa veden laatua koskevien velvoitteiden ja muiden ym-

päristötavoitteiden kanssa. 

Vesiviljelyn sijainninohjaussuunnitelma, 2014 

- Tavoitteena on parantaa elinkeinon kilpailuedellytyksiä ympäristön kannalta kestävällä tavalla tunnista-

malla viljelytarkoituksiin hyvin soveltuvia alueita, joissa tuotantoa on mahdollista kestävästi kasvattaa 

ja sovittaa yhteen alueen ympäristönsuojelun ja muiden käyttötarpeiden kanssa. Suunnitelma osoittaa 

siten vesialueet, jossa uutta tuotantoa voidaan aloittaa ja kasvattaa ekologisesti, taloudellisesti ja sosi-

aalisesti kestävällä tavalla. 

- Suomenlahden vedenlaatu on kokonaisuudessaan ekologiselta luokitukseltaan alle hyvän tilan ja sen 

vuoksi sinne ei esitetä uutta vesiviljelytuotantoa 

- Vesiviljely-yritykset, joilla on useampia tuotantoyksiköitä, sijaitsevat itäisellä Suomenlahdella. Yritysten    

nykyisen tuotannon keskittämisen kannalta potentiaalisimmat alueet sijaitsevat lähellä nykyisiä laitok-

sia.  

- Vesiviljelylaitosten sijoittumiselle sisävesille lähtökohtana on, että toiminta ei saa heikentää vesistön 

tilaa. 

 

4. KYMENLAAKSON BIOTALOUSTAVOITTEITA 
 

Kymenlaakson maakuntakaava 2040 

- Yleiset tavoitteet 

o Maakuntakaava luo edellytykset hyvälle elin- ja toimintaympäristölle ja sitä kautta vahvistaa 

Kymenlaakson kilpailukykyä ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä.  
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o Maakuntakaavalla kehitetään sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristön kannalta vastuullista 

yhdyskuntarakennetta sekä tuetaan luonnonvarojen kestävää käyttöä ja yhdyskuntarakenteen 

ekotehokkuutta. 

o Kymenlaakso on vetovoimainen asuin- ja toimintaympäristö. 

- Maakuntakaavan biotalouteen liittyviä tavoitteita:  

o Luodaan edellytyksiä kestävälle ja toimivalle bio- ja kiertotaloudelle ja tuetaan Itämeren alueen 

Sinistä kasvua.  

o Alueidenkäyttöratkaisuilla turvataan luonnon monimuotoisuus ja geodiversiteetti ja luodaan 

samalla edellytykset alueiden kestävälle moninaiskäytölle. 

o Tunnistetaan luonnon arvovyöhykkeet ja ydinalueet sekä tuetaan ekosysteemipalveluiden tuo-

tantopotentiaalia. 

o Huomioidaan uudet teknologiat ja erilaiset synergiaedut. 

Kymenlaakso-ohjelma 

- Strategisena valintana mm. luonnonvarojen älykäs käyttö ja siihen liittyvät teknologia 

- Aluerakenteen tavoitteita:  

o Ekotehokkaan ja eheän yhdyskuntarakenteen kehittäminen  

o Aluerakenteen eheyttäminen ja kestävä maankäyttö luovat puitteet arvokkaiden luonnonaluei-

den virkistys-, matkailu- ja suojeluverkoston kehittämiselle ja hyödyntämiselle. 

o Tiivistyvällä aluerakenteella luodaan mahdollisuudet uusien energiamuotojen tehokkaalle käy-

tölle 

- Kymenlaakson maakuntaohjelma 2017-2021 on työn alla (toukokuu 2017). Ohjelman läpileikkaavana 

teemana on kestävä kehitys ja kansainvälisyys. 

Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategia RIS3 

- Kymenlaakson biotalouden kärkenä on kehittää resurssitehokkaasta ja vähähiilisestä bio‐ ja kiertotalou-

desta energiaa, uusia tuotteita ja yritystoimintaa.  

Kymenlaakson luonnonvarastrategia 

- Lisätään energiatuotannon omavaraisuutta tukemalla mm. paikallisia energiaratkaisuja. 

- Edistetään metsäteollisuustuotannon ja energiatuotannon synergiaetuja. 

- Edistetään puurakentamista. 

- Edistetään vesienhuolto-ohjelmien, alueellisen metsäohjelman ja maakuntakaavoituksen reunaehtojen 

ja tavoitteiden toteutumista. 

- Arvioidaan virkistyksen, viihtyisyyden, matkailun ja terveyden kannalta keskeiset maakunnan alueet ja 

laaditaan suunnitelma niiden vaalimiseksi (esim. luonnonrauha-alueet, hiljaiset alueet, pimeyden alu-

eet, retkeilyalueet, luontomatkailualueet). Sijoitetaan uudet haittaa aiheuttavat toiminnot pois arvoalu-

eilta. 

- Alueidenkäytön suunnittelulla varmistetaan virkistyskäytön kehittämisen mahdollisuudet ja luonnon 

monimuotoisuuden turvaaminen. 

Kymenlaakson Ilmasto- ja energiastrategia 2020 

- Edistetään maakuntakaavassa uusiutuvan energian tuotannon kehittämismahdollisuuksia 

- Suojelu- ja virkistysalueiden sekä viherkäytävien verkostoa kehitetään 
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Kymenlaakson kuntien ilmasto- ja energiaohjelmat sekä ympäristöohjelmat  

Kymenlaakson kuntien ilmasto- ja energiaohjelmissa sekä ympäristöohjelmissa on useita biotalouteen liitty-

viä tavoitteita. Kouvolan, Kotkan ja Haminan sekä Virolahden ja Miehikkälän tavoitteena on mm. lisätä uu-

siutuvan energian osuutta energiankulutuksessa ja -tuotannossa sekä lisätä energiatehokkuutta. Tavoitteena 

on myös lisätä lähiruuan käyttöä. 

Kaakkois-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelma Vuoksen ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalu-

eille vuosiksi 2016–2021 

Hyvän ekologisen tilan saavuttaminen edellyttää Kaakkois-Suomen Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalu-

eella mm. seuraavaa: 

- Vesistöjen ravinnekuormitusta tulee alentaa selvästi. Määrätietoista työtä maatalouden kuormituksen 

vähentämiseksi jatketaan. 

- Vaelluskalojen nousu ja lisääntyminen tulee mahdollistaa vaellusaikana Kymijoella Anjalaan saakka. 

Myös pienemmissä joissa kalojen kulku- ja lisääntymismahdollisuuksia tulee parantaa. 

- Metsätalouden ja turvetuotannon aiheuttamia haittoja tulee ehkäistä erityisesti herkillä pitkäviipymäi-

sillä ja karuilla järvillä, karuilla latvavesillä sekä vedenhankintavesistöissä. Varovaisuutta metsätaloustoi-

menpiteiden suunnittelussa ja toteuttamisessa tarvitaan erinomaisessa ja hyvässä tilassa olevien vesis-

töjen valuma-alueilla, jotta vesistöjen tila säilyisi ennallaan erinomaisena tai hyvänä. 

- Suomenlahden laivaliikenteen riskejä tulee ehkäistä ja niihin tulee varautua kansallisin ja kansainvälisin 

toimin. 

Kaakkois-Suomen metsäohjelma 2016-2020, Kaakkois-Suomen metsäneuvosto, 2015 

- Visio: Metsien kestävällä ja monipuolisella hyödyntämisellä lisätään Kaakkois-Suomen hyvinvointia. 

- Missio: Vastaamme biotalouden lisääntyvään raaka-aineen tarpeeseen metsätalouden kestävyys, met-

säluonnon monimuotoisuus ja vesiensuojelu huomioon ottaen. Luomme edellytyksiä metsäsektorin ke-

hittymiselle ja metsiin perustuvien elinkeinojen monipuolistumiselle. 

- Avaintavoitteet: 

o Kestävät hakkuumahdollisuudet hyödynnetään täysimääräisesti  

o Parannetaan alueen liikenneinfran kuntoa (tiestö, rautatiet ja puuterminaalit)   

o Lisätään taimikonhoitomääriä   

o Lisätään puupohjaisen energian osuutta energiantuotannossa   

o Turvataan ammattitaitoisen työvoiman riittävyys 

o Huolehditaan metsien monimuotoisuudesta 

o Nostetaan metsätalouden vesiensuojelun tasoa 

o Luontoon liittyvä yrittäminen lisääntyy ja monipuolistuu (matkailu, elämyspalvelut, hyvinvointi- 

ja ohjelmapalvelut) 

Kaakkois-Suomen luonnonhoidon alueellinen toteutusohjelma 2016-2020, Kaakkois-Suomen metsäneu-

vosto 2015 

- Tavoitteet:  

o METSO-toimintaohjelman aktiivinen toteuttaminen  

o Vesienhoidon toteuttamisohjelman toteuttaminen  

o Talousmetsien luonnonhoidon kehittäminen  
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o Metsien monikäytön edistäminen 

Vesihuoltosuunnitelmat 

- Vesihuollon alueellisten yleissuunnitelmien toteutuksesta huolehtivat kunnat yhteistyössä vesihuoltolai-

tosten ja alueellisten ELY-keskusten kanssa. Vesihuoltosuunnitelmien laadinnassa huomioidaan alueen 

vesihuollon kehittämistarpeet pohjautuen esimerkiksi asutuksen ja elinkeinoelämän, vedenkulutuksen 

sekä jäteveden määrän kehitysennusteisiin suhteutettuna nykyisten vesihuoltolaitosten kapasiteetin riit-

tävyyteen ja hyödynnettävissä oleviin pohja- ja pintavesivaroihin. Vesihuollon nykytilan pohjalta laadi-

taan kehittämistavoitteet, vertaillaan vaihtoehdot ja esitetään toimenpiteet sekä aikataulu tavoitteiden 

saavuttamiseksi. 

- Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueelle on laadittu molemmille maakunnille vesihuollon alueelliset 

yleissuunnitelmat. Alueellisissa yleissuunnitelmissa on esitetty merkittävät vesihuoltohankkeet veden-

hankinnan turvaamiseksi ja jätevesien puhdistamiseksi.  

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat 

- Pohjavesialueen suojelusuunnitelma kattaa koko pohjavesialueen suojelun. Suunnitelmassa käydään 

läpi pohjavesialueen hydrogeologiset ominaisuudet sekä pohjavesialueen riskitekijät ja laaditaan niiden 

perusteella toimenpidesuositukset pohjaveden suojelemiseksi. Toimenpidesuositukset koskevat sekä 

alueella olevaa nykyistä toimintaa, että mahdollista tulevaa toimintaa.  

- Kaakkois-Suomessa suojelusuunnitelmat kattavat noin 38 % tärkeistä pohjavesialueista. Suojelusuunni-

telmien laadintaan on erityisesti panostettu vesienhoidon ensimmäisellä suunnittelukaudella. Jatkossa 

suunnitelmia on tarkoitus laatia lopuille riskinalaisille pohjavesialueille sekä tarvittaessa myös muille. 

Pohjavesialueiden riskejä on arvioitu osana vesienhoidon järjestämistä  

Vaelluskalat Kymijoen voimavaraksi -Kymijoen kalataloudellinen kehittämissuunnitelma 

- Tavoitteet:  

o Toimivat kalatiet Korkeakosken, Ahvenkosken, Klåsarön, Koivukosken ja Ediskosken patoihin  

o Virtaamien säännöstely siten, että kalatiet, poikastuotantoalueet ja voimalaitokset toimivat  

o Poikastuotantoalueet kuntoon – kiviä ja soraa  

o Kalastus joessa, jokisuiden edustalla ja merellä sille tasolle, että saaliit ja luonnonvarainen li-

sääntyminen turvataan  

o Kymijoki avoimeksi kaikille; kaloille, kalastajille, retkeilijöille ja muille luontoharrastajille 

Kaakkois-Suomen maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020, ELY-keskus 

Kaakkois-Suomen maaseudun kehittämisstrategian 2014–2020 vision mukaan vuonna 2020  

- Kaakkois-Suomi tuottaa puhtaita ja alkuperältään tunnettuja elintarvikkeita sekä toimii elintarvikkeiden 

porttina itään.  

- Suotuisan toimintaympäristön vuoksi maaseudulle kehittyy monipuolista ja kilpailukykyistä matkailu- ja 

muuta yrittäjyyttä.  

- Alueella hyödynnetään laajasti uusiutuvia energiavaroja kestävän kehityksen mukaisesti.  
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Kaakkois-Suomen maaseudun kehittämissuunnitelman strategisina painopisteinä ovat toimiva elintarvike-

ketju, metsätalous ja bioenergia, matkailu, paikallistalous ja yhteisöt sekä vapaa-ajan asuminen, luonnonva-

rat vahvuutena, maaseudun infrastruktuuri ja yrittäjyyden vahvistaminen. Lisäksi kaikessa kehittämistoimin-

nassa otetaan huomioon rajan läheisyyden tarjoamat mahdollisuudet sekä kestävä kehitys ja ympäristöasiat.  

 

5. BIOTALOUS KYMENLAAKSOSSA  
 

5.1 Biotalouden kansantaloudellinen merkitys 
 

Biotaloudella on suuri merkitys Suomen kansantaloudelle, josta sen osuus on yli 16 prosenttia (kuva 1 ja kuva 

2).  Suomen biotalouden tuotos on yli 60 miljardia € vuodessa ja työllisten määrä yli 300 000 (ei sisällä tek-

nologiateollisuuden biotaloudeksi katsottavaa osuutta) (Työ- ja elinkeinoministeriö, 2014). 

 

Kuva 1. Biotalouden osuus Suomen kansantaloudesta. Lähde: Luke. 
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Kuva 2. Biotalouden tuotos, arvonlisäys, työlliset ja vienti vuonna 2011. Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö, 2014.  

 

Biotalous on merkittävä ala myös Kymenlaaksossa. Suurin osa biotalouden taloudellisista vaikutuksista muo-

dostuu metsäbiotaloudesta, jonka tuotoksen, arvonlisän, työllisyyden ja investointien osuus on Kymenlaak-

sossa muuta maata suurempi (Tapio, 2016).  

Biotalouden vuosittainen tuotos koko Kymenlaakson tuotoksesta on 28 %, arvonlisäyksen osuus on 15 %, 

investointien osuus 10 % ja työllisyyden osuus 15 % (kuva 3, Tapio 2016).  
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Kuva 3. Metsä- ja muun biotalouden merkitys Kymenlaaksossa. Lähde: Tapio Oy, 2016 

 

5.2 Puu ja metsä 
 

 

 

Metsäala on suomalaisen biotalouden perusta. Vahvan metsäalan yhteistyö muiden alojen kanssa tekee Suo-

mesta todellisen biotalouden edelläkävijän. Suomessa on kehitetty osaamista, teknologioita ja ratkaisuja, 

joita ei muualta löydy. Metsästä peräisin olevia biomassoja hyödynnetään puutuotteiden ja paperin lisäksi 

mm. kangaskuiduissa, lääkkeissä, kemikaaleissa, funktionaalisissa elintarvikkeissa, muoveissa, kosmetiikassa, 

älypakkauksissa ja bioöljyssä (Biotalous.fi, 2017). 

Kaakkois-Suomessa on Euroopan suurin metsäteollisuusklusteri (sellun ja paperinvalmistus).  Kaakkois-Suomi 

on myös maan keskeisin puun toimitusalue (sekä maantie-, rautatie- että vesikuljetuksissa) (Metsäteho, 

2017).  

Kymenlaakson metsiin on varastoituneena puuta noin 55,5 miljoonaa kuutiometriä (Mustajärvi ym., 2017). 

Kuvassa 4 esitetään Kymenlaakson tukki- ja kuitupuuvarannot (€/ha). Puuston poistuma Kymenlaakson met-

sistä oli vuosina 2010–2015 keskimäärin 2,7 miljoonaa kuutiometriä, josta aines- ja energiapuun hakkuuker-

tymä oli 2,2 miljoonaa kuutiometriä. Suurin vuotuinen kestävä aines- ja energiapuun hakkuukertymä on Ky-

menlaaksossa vuosina 2011–2020 noin 2,6 miljoonaa kuutiometriä (Mustajärvi ym., 2017). Kaakkois-Suomen 

maakunnissa teollisuus käyttää puuta vuosittain lähes 20 miljoonaa kuutiometriä, joten merkittävä osa 
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puusta tuodaan alueen ulkopuolelta. Kaakkois-Suomessa tehtyjen hakkuiden hehtaarimäärä vuosina 2006–

2012 on jäänyt vain hieman alueellisen metsäohjelman 45 000 ha:n vuosittaisesta hakkuutavoitteesta (Kaak-

kois-Suomen ELY-keskus, 2016). Metsien hakkuumäärät ovat vuosittain yhä lähempänä kestävän hakkuu-

määrän rajaa (kuva 5). 

Kymenlaakson metsistä saadaan erityisen runsaasti kuusipuuta, joka muodostaa noin 46 % koko hakkuuker-

tymästä (mänty 35 % ja lehtipuut 19 %) – koko Suomessa männyn ja kuusen hakkuiden osuudet ovat käytän-

nössä käänteiset. Kymenlaakson osuus bruttokantorahatuloista on vajaat 4 % koko maasta, kun taas hakkuu-

kertymä vastaa vajaata 3,5 % koko maasta, mikä käytännössä tarkoittaa, että Kymenlaaksosta saadaan kes-

kimääräistä parempilaatuista puutavaraa. Noin 87 % hakkuista menee teolliseen käyttöön, ja loput 250–300 

tuhatta kuutiometriä vuodessa pientalojen polttopuuksi. Kiinteitä puupolttoaineita (metsähake, sivutuote-

puu, ym.) käytetään Kymenlaakson lämpö- ja voimalaitoksissa noin 1,9 TWh vuodessa (Mustajärvi ym., 2017).  

Puun kysynnän arvioidaan kasvavan merkittävästi lähivuosina (Luke, 2017c). Puun käyttö on lisääntynyt ja 

tulee lisääntymään myös Kymenlaaksossa. . Metsäteollisuus investoi edelleen selluntuotantoon ja teollisuu-

den uskotaan ottavan tuotantoon myös uusia puupohjaisia tuotteita. (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 2016). 

Metsäteollisuusyritysten viimevuotiset investointipäätökset lisäävät puun käyttöä Suomessa noin 10-12 mil-

joonaa kuutiota vuodesta 2017 eteenpäin (Ursin, 2016). Suurin käytön lisäys tulee MetsäGroupin Äänekos-

ken tehtaille, mutta myös Kymenlaakson laitosten puunkäytön lisäysmäärät ovat merkittäviä. UPM-Kymme-

nen Kuusanniemen käyttömäärä lisääntyy 0,8 miljoonaa kuutiota, ja KotkaMillsin kartonkitehtaan aloitus li-

sää puunkäyttöä 0,3 miljoonaa kuutiota (Ursin, 2016). Jo pelkästään Kymenlaakson laitosten puun käyttö 

lisääntyy saman verran kuin maakunnan yksityismetsistä hakataan vuosittain (Ursin, 2016). Metsäenergian 

hyödyntäminen metsähakkeena lisääntyy, mutta Kaakkois-Suomeen sijoittunee myös uusia biopolttoaineita 

valmistavia laitoksia, jotka lisäävät puun kysyntää. Äänekosken ja Varkauden laitosten puunkäytön lisäänty-

minen muuttaa puuvirtoja. Aikaisemmin Kymenlaaksoon ohjautunut puu ohjautuukin jatkossa muualle.  

Luonnonvarakeskuksen Metsä 150 -hankkeen raportin mukaan puuntuotantoa voidaan lisätä kestävällä ta-

valla muun muassa kohdentamalla hakkuita, viljelemällä nopeakasvuisia jalostettuja taimia ja siemeniä, sää-

telemällä harvennusten voimakkuutta, ajoitusta ja harvennustapaa sekä lisäämällä metsämaan tuotoskykyä. 

Merkittävä metsien hakkuiden lisääminen voi kuitenkin johtaa metsäluonnon monimuotoisuuden selvään 

heikkenemiseen, ellei asiaa oteta huomioon riittävästi metsänhoidon käytäntöjen ja suojeluverkoston sekä 

alueiden käytön toteutuksessa. Kaakkois-Suomen metsäohjelmaan onkin tätä haastetta silmällä pitäen kir-

jattu, että visiona on lisätä metsien kestävällä ja monipuolisella hyödyntämisellä Kaakkois-Suomen hyvinvoin-

tia ja tavoitteena on vastata biotalouden lisääntyvään raaka-aineen tarpeeseen metsätalouden kestävyys, 

metsäluonnon monimuotoisuus ja vesiensuojelu huomioon ottaen.  
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Kuva 4. Kymenlaakson tukki- ja kuitupuuvarannot (€/ha). Kuvasta ei ole poistettu suojelualueita. Lähde: Mustajärvi ym., 2017. 
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Kuva 5. Puuston määrän kehitys Kymenlaaksossa, kasvun suhde hakkuisiin. Jos suhdeluku pysyy yli yhden, metsää kasvaa enemmän 
kuin sitä hakataan. Jos suhdeluku kääntyy toisinpäin, niin metsävarojen käyttö ylittää kestävän käytön rajat. lähde: ECOREG, Met-
säntutkimuslaitos. 

Metsäteollisuuden osuus Kymenlaaksossa on kaikissa tunnusluvuissa huomattavasti suurempi kuin koko 

maan keskiarvot (kuva 6, Tapio, 2016). Metsäteollisuuden osuus Kymenlaakson arvonlisäyksestä on romah-

tanut 1990-luvulta, mutta se oli kuitenkin edelleen noin 10 % vuonna 2014 (kuva 7). Massa- ja paperiteolli-

suus on ylivoimaisesti merkittävin metsäbiotalouden toimiala. Puutuoteteollisuuden osuus on pieni, ja myös 

metsänhoidon, puunkorjuun ja metsätalouden palveluiden suhteellinen merkitys jää selvästi keskimääräistä 

pienemmäksi (Tapio, 2016).  

Kymenlaakson metsiin on varastoituneena puuta 2010-luvun tukki- ja kuitupuun pystykaupan keskihinnoilla 

noin 2,1 miljardin euron arvosta (kuva 4). Puuston poistuma Kymenlaakson metsistä oli vuosina 2010–2015 

keskimäärin 2,7 miljoonaa kuutiometriä, josta aines- ja energiapuun hakkuukertymä oli 2,2 miljoonaa kuu-

tiometriä ja bruttokantorahatulot 70,4 miljoonaa euroa. Kantorahatuloista 52,5 M€ on tukkipuuta, 17,2 M€ 

kuitupuuta ja loput energiapuuta (Mustajärvi ym., 2017). Puun hinta (metsähakkeen-/murskeen perusteella 

arvioituna) lämmön- ja sähköntuotannossa on lähes vakioitunut viime vuosina tasolle 21 €/MWh (Tilastokes‐

kus 2016). Tällä hintatasolla arvioiden puun energiakäytön (sis. sivutuotteet) arvo olisi noin 40 miljoonaa 

euroa vuodessa. Energiapuun kuutiohinta Kymi-Savon alueella on ollut keskimäärin 2,7 € (Mustajärvi ym., 

2017). 
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Myös pilottihanketoimintaa on käynnistynyt, ja uuden liiketoiminnan kehittäminen on käynnistynyt erityi-

sesti metsäteollisuudessa (esim. Stora Enson ligniinilaitos Sunilassa, ja Myllykoskelle on suunnitteilla bioeta-

nolitehdas).  Puun jalostusarvo ei ole kuitenkaan kasvanut samassa suhteessa puun kysynnän kanssa. Met-

säsektorin työpaikkojen turvaamiseksi puun jalostusarvon kasvaminen olisi ensisijaisen tärkeää.  

 

Kuva 6. Metsäsektorin osuus arvonlisäyksestä Kymenlaaksossa ja koko Suomessa vuosina 2000-2014. Lähde: Tilastokeskus, Kymen-
laakson Liitto. 

  

Kuva 7. Metsäsektorin osuus arvonlisäyksestä (%) Kymenlaaksossa vuosina 2000-2014. Lähde: Tilastokeskus, Kymenlaakson Liitto. 
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Metsätalouden laitokset 

Kymenlaakson paperi-, kartonki-, massa- ja levytehtaat, sahat ja puusepänteollisuuden kohteet ovat keskit-

tyneet Kotkan ja Kouvolan lähialueille (kuva 8 ja kuva 9). Kymenlaaksossa on kolme isoa kuitupuuta käyttävää 

tehdasta sekä viisi pientä tukkipuuta käyttävää laitosta (kuva 8). Sivutuotehaketta tuottaa kuusi pientä tuot-

tajaa ja haketta käyttää kolme isoa tehdasta (kuva 8) (Metsäteho, 2017).  

 

 

Kuva 8. Puun käyttöpaikat Kaakkois-Suomen alueella. Lähde: Metsäteollisuus ry, Iikkanen ym., 2014, Metsäteho, 2017.  
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Kuva 9. Kymenlaakson paperi-, kartonki-, massa- ja levytehtaat, sahat ja puusepänteollisuuden kohteet.  
Lähde: Metsäteollisuus ry, Sahateollisuus ry, Tapio, 2016. 

 

Terminaalit ja satama 

Kaakkois-Suomi on puun nettokäyttäjäaluetta, minkä vuoksi alueella on vain muutama puun käyttökohteiden 

ulkopuolinen terminaali. Niissä käsitellään pääosin ainespuuta. Venäjältä tuodaan rautateitse myös energia-

puuta (Metsäteho, 2017). Puu kuljetetaan pääosin suoraan tienvarsivarastoilta käyttökohteeseen. Energia-

puussa terminaaleja kuitenkin tarvitaan mm. puun vuodenaikojen mukaisten kysyntävaihtelujen takia (Met-

säteho, 2017). Ainespuukuljetuksissa terminaaleja käytetään varsinkin kuljetusmuodon vaihtumisen yhtey-

dessä (Metsäteho, 2017).  

Puun käyttöpaikkojen ulkopuolisten terminaalien sijainteja Kaakkois-Suomessa on esitetty kuvassa 10. Myös 

ne sijoittuvat puun käyttökohteiden tapaan pääosin valtateiden varrelle. Pieniä ainespuuterminaaleja sijoit-
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tuu paljon myös alemman tieverkon varrelle. Energiapuuterminaalit sijoittuvat lähinnä valtateiden läheisyy-

teen (Metsäteho, 2017). Kymenlaaksossa on neljä käyttöpaikkojen ulkopuolista aines- ja energiapuutermi-

naalia, kahdeksan ainespuuterminaalia, kolme energiapuuterminaalia sekä yksi rautatie- ja yksi vesitietermi-

naali (kuva 10). Puuterminaaleja on metsäyhtiöillä, muilla metsäsektorin toimijoilla (esimerkiksi metsänhoi-

toyhdistykset), voima- ja lämpölaitoksilla, puun kuljetusyrityksillä sekä varsinaisilla puuterminaaliyrityksillä 

(jotka varsinkin energiapuun osalta ovat usein myös puun myyjiä) (Metsäteho, 2017).  

Terminaalien kokoluokka ja volyymitaso vaihtelevat hyvinkin paljon (Metsäteho, 2017). Terminaalien toimin-

tamallit vaihtelevat myös paljon (terminaalissa voidaan käsitellä muutakin kuin puuta, terminaalissa voi olla 

haketusta tai toisaalta vain kierrätyspuun käsittelyä, ainespuun säilytys on usein hyvin kausiluontoista). 

Näistä syistä terminaalien tilankäytössä on suuria eroja (Metsäteho, 2017).  

Maakunnallista tai valtakunnallista merkitystä omaavina biomassaterminaaleina maakuntakaavakartalle voi-

daan mahdollisesti merkitä olemassa olevat tai kehitettävät yli 50 000 k-m³ ainespuuta tai yli 10 000 k-m³ 

energiapuuta vuodessa käsittelevät biomassaterminaalit. Kymenlaakson alueella ko. kokoluokan energiapuu-

terminaaleja käyttöpaikkojen ulkopuolella ovat ainakin Kymenlaakson Jätteen ja Kotkan Energian terminaalit 

Kotkassa sekä Hyötypaperin, Kymenlaakson Jätteen, Teollisuuden Hakkeen ja TransPeltolan terminaalit Kou-

volassa (Metsäteho, 2017). 

Ainespuun osalta suurin käyttöpaikan ulkopuolinen terminaali on HaminaKotkan satama, jonka kautta tuo-

daan puuta yli 400 000 t (kuva 10, Metsäteho, 2017). Myös puun käyttöpaikat ovat merkittäviä puuterminaa-

leja, jotka pystyvät ottamaan vastaan puuta eri kuljetusmuodoilla (Metsäteho, 2017).  

Kouvolan uusi rautatie- ja maantieterminaali eli RRT on Kullasvaaran ja Tykkimäen alueelle kehitettävä ter-

minaali, joka on määritelty Suomen ainoaksi Euroopan liikenteen, eli TEN-T:n, ydinverkon RailRoad-termi-

naaliksi (kuva 10). Terminaalialueella voidaan yhdistää eri kuljetusmuodot. Terminaalialueella on suunnitel-

mien mukaan mahdollista käsitellä jopa yli kilometrin pituisia junia. Korttelialueille arvioidaan mahtuvan 

enimmillään noin 300 000 kerrosneliömetriä logistiikka ja varastointitilaa sekä yritystoimintoihin kytkeytyvää 

rakennusalaa (Metsäteho, 2017).  
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Kuva 10. Kaakkois-Suomen käyttöpaikkojen ulkopuolella sijaitsevat puuterminaalit ja kuormauspaikat. Lähde: Metsäteho Oy, 2017. 

Metsäbiotalouden logistiikkaketjun tulevaisuudennäkymiä 

Terminaalitoiminnot energiatehokkaassa puutavaralogistiikassa -hankkeen (Metsäteho, 2017) tunnistamia 

metsäbiotalouden logistiikkaketjun tulevaisuudennäkymiä ja tarvittavia toimenpiteitä ovat: 

Autot 

- Uiton vähentyminen lisää autokuljetuksia alueella 

- Yhdistelmäkokojen mahdollinen kasvu (HCT = high capacity transport) 

o Raskaiden ajoneuvoyhdistelmien kokonaispainoja ja -korkeutta nostettiin lokakuussa 2013 

voimaan tulleen asetuksen3 myötä. Ko. asetuksen perusteluissa nähtiin tarpeelliseksi käyn-

nistää nykyisin sallittua suurempien yhdistelmien (HCT = High Capacity Transport) kokeiluita. 

o Suurimmat HCT-yhdistelmät eivät painonsa ja kuljetustaloutensa puolesta ole soveltuvia 

metsästä asti lähteviin puukuljetuksiin, vaan tarvitaan siirtokuormaus metsäauton ja HCT-

yhdistelmän välillä. Tämä edellyttää HCT-yhdistelmille soveltuvaa terminaali- ja kuljetuskäy-

täväverkkoa, jotta HCT-kuljetusketjut tuovat riittävää taloudellista etua nykytilanteeseen 

nähden. 

- Tarvetta yhteisille välivarastopaikoille yleisten teiden varsilla 
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Rautatie 

- Puun tuojilla kiinnostusta lisätä rautatiekuljetuksia 

- Nykyisillä rautatieterminaalien kenttä-alueilla ei merkittäviä kehitystarpeita 

- Terminaalitoiminnan kehittäminen Venäjän-tuonnin tarpeisiin => pidempien junien liikennöinnin 

mahdollistaminen 

- Autokuljetusterminaali rautatieterminaalien yhteydessä lisäisi logistiikan joustavuutta 

- Uudenlaisen logistiikkaratkaisun vaatima puuterminaali on mahdollista toteuttaa osana parhaillaan 

suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa olevaa Kouvolan RRT-hanketta. Nykyisen suunnitelman mukaan 

RRT tullaan toteuttamaan siten, että se voi vastaanottaa jopa 1 100 m pitkiä junia. 

Vesi 

- Ei näkyvissä merkittäviä kehitystarpeita alueella 

- Tarpeita uusille terminaaleille kotimaan vesikuljetusten lähtöalueilla (Juronen 2017) 

Energiapuu 

- Voima- ja lämpölaitosten koon kasvu lisää erillisten energiapuuterminaalien tarvetta 

- Terminaalihaketuksen yleistyminen 

- Kannattavuuden parantaminen vaatii yhteistyötä ja uudenlaisia toiminta-malleja 

Hankkeen loppuraportissa on listattu Kaakkois-Suomen terminaaliverkoston toimenpide-ehdotuksiksi mm:  

Terminaaliverkosto 

- Kaakkois-Suomessa on tarpeen varautua uusiin puuterminaaleihin 

• Suurempien puuterminaalien sijoittumisessa jo kaavoitetut teollisuus- ja varastoalueet ovat 

lähtökohtana. 

• Pienien ainespuun välivarastojen sijoittumisessa tärkeää on edullisuus (käyttö ajoittaista). 

Ko. välivarastojen sijoittuminen voi olla myös väliaikaista. Pienempien välivarastojen sijoit-

tuminen ei vaadi erityistä suunnittelua, koska ne sijoittuvat pääosin vähäliikenteisten teiden 

varsille lähelle puukuljetusten lähtöalueita. 

- Sopivia terminaalialueita on hyvin tarjolla Kaakkois-Suomen kunnissa, joten keskeisintä on alueen 

tarvitsijoiden ja tarjoajien kohtaaminen. 

- Tieto nykyisistä terminaali- ja kuormauspaikka-alueista Kaakkois-Suomessa tulisi olla paremmin tar-

jolla. Tässä tulee tehdä yhteistyötä Metsäkeskuksen terminaalikartoituksen kanssa.  

- Tunnistetaan Kaakkois-Suomessa puun lyhytaikaiseen välivarastointiin soveltuvat yleiset alueet sekä 

sovitaan alueiden käytön pelisäännöt  

- Metsätehon raportin (2017) mukaan Kouvolasta on ehdotettu uusiksi terminaalialueiksi mm. Kullas-

vaara, Mattila, Jokela, Tykkimäki, Aitomäki, Keltakangas ja Tillola. Myös Haminan alueelta oli ehdo-

tettu uutta terminaalialuetta. Uusien terminaalien suunnittelua ei ole kuitenkaan edennyt. 

HCT-käytävät 

- Suurimmat HCT-yhdistelmät tulevat edellyttämään omia HCT-käytäviä (kuva 11). 

- Ehdotettujen HCT-käytävien kriteerien ja Kaakkois-Suomen puun kuljetusvirtojen perusteella Kaak-

kois-Suomen puukuljetusten HCT-käytäviksi ehdotetaan: 

o Kaikki valtatiet 
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o Kantatiet 46 ja 62 

o Alempaa tieverkkoa koskien ehdotukset voidaan laatia myöhemmin, kun käynnissä olevat 

HCT-yhdistelmien tie- ja siltarasitustutkimukset valmistuvat. 

o 84-tonnisten osalta ehdotetaan nykyisin 76-tonnisille sallittua tieverkkoa. 

- Koska Kaakkois-Suomessa puun rautatiekuljetukset ovat lähes täysin alueen tehtaisiin suoraan kulje-

tettavia virtoja, alueella ei ole vastaavaa rautateiden HCT-syöttöpotentiaalia kuin esim. Lapin rauta-

tieterminaaleihin. Hankkeen loppuraportissa (Metsäteho, 2017) on käsitelty kuljetuskonseptia, jossa 

Venäjältä rautateitse saapuvaan tuontipuuhun käytettäisiin viimeisillä kilometreillä HCT-yhdistelmiä. 

- Alueen tiestöllä liikennöi jo useampi HCT-kokeiluluvan saanut yhdistelmä. Ylemmällä tieverkolla on-

gelmallisin on mutkainen ja mäkinen valtatie 26. Kyseinen yhteys ei ole kotimaisen puun kannalta 

merkittävä, mutta kun tarkasteluun otetaan mukaan metsäsektorin kaikki kuljetukset, tien merkitys 

nousee huomattavasti satamayhteytensä takia (Metsäteho, 2017). 

- Haminassa sijaitsevan puun tuontisataman takia valtatie 26 on satamasta lähteville kuljetuksille tär-

keä.  

Yhteisterminaalit 

- Yhteisterminointimahdollisuuksien selvittäminen 

- Kaakkois-Suomessa sijaitsevien energiapuuterminaalien osalta on tarpeen tarkastella niiden yhteis-

terminointimahdollisuudet ja -tarve ainespuun kanssa. Lisäksi, mahdollistavatko terminaalit myös 

muiden jakeiden varastoinnin ja käsittelyn, kuten esimerkiksi tuhkan. 

- Jos terminaali on sovelias ainespuun varastointiin, niin tällöin se voi olla myös potentiaalinen HCT-

autoverkoston kuormauspaikka. 
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-  

Kuva 11. Metsäteho Oy:n terminaalihankkeen loppuraportin alustavat ehdotukset Kaakkois-Suomen puukuljetusten HCT-käytäviksi 
päätieverkon osalta. Lähde: Metsäteho, 2017. 

 

5.3 Kalat ja vedet 
 

 

Suomen vesiluonnonvarojen, eli sinisen biotalouden mahdollisuudet perustuvat maan runsaisiin vesivaroi-

hin, korkeaan tekniseen osaamiseen ja monialaisten haasteiden ratkaisukykyyn (Biotalous.fi, 2017). Tärkeim-

pinä sinisen biotalouden osa-alueina voidaan pitää vesiliiketoimintaa, energian tuotantoa, kalataloutta, ra-

vinteiden kierrätystä ja teollisia symbiooseja (Biotalous.fi, 2017). 

Kymenlaakson sinirakenne on monipuolinen, muodostuen laajoista järvialueista pohjoisessa ja pienempien 

järvien mosaiikista maakunnan keskellä, joita yhdistää mereen ja rannikkoon useat alueen halki laskevat joet 

(Mustajärvi ym., 2017). Kymenlaakson sinirakenne ja vesien tila on nähtävillä kuvasta 12.  
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Kaakkois-Suomen alueen pintavesien luontainen tyyppi ja osittain myös nykytila selittyvät suurelta osin alu-

eellisella sijainnilla – Salpausselkien pohjoispuolella ihmistoiminta ja maankäyttö ovat olleet vähemmän in-

tensiivistä, ja vedet ovat tyypillisesti karuja, varsin kirkasvetisiä harjualueen järviä tai reittivesiä. Salpaussel-

kien eteläpuolen vesistöt ovat pääasiassa pienivirtaamaisia jokivesistöjä ja pieniä matalia järviä, jossa sekä 

jokilatvojen turvemaavaltaisuus että jokivarsien savikkoalueet tuovat vaihtelevuutta järvien ja jokien luon-

taisiin ominaisuuksiin. Maankäyttö on myös paikoin intensiivistä ja vesistöt muuttuneempia (Kaakkois-Suo-

men ELY-keskus, 2016). 

Kymenlaakson pohjoisosassa vallitsevat laajat järvialueet, jotka ovat valtakunnallisen käyttökelpoisuusluoki-

tuksen perusteella pääosin erinomaisessa kunnossa (Mustajärvi ym., 2017). Sen sijaan Salpausselän etelä-

puolisissa joissa sekä merialueella esiintyy yleisesti puutteita veden laadussa. Rehevöityminen on keskeinen 

ongelma, ja Kymijoen osalta pohjasedimenttien myrkyt laskevat luokitusta. Jokialueista 80 prosenttia ja me-

rialue kokonaisuudessaan kuuluu vedenlaadunluokkiin tyydyttävä ja välttävä (Mustajärvi ym., 2017). Suo-

menlahti on Itämeren rehevin merialue ja myös sen itäosissa esiintyy yleisesti sinileväkukintoja ja happikatoja 

(Mustajärvi ym., 2017). 

Rannikon itäosan vesistöjä värjää ruskeaksi turvemaista huuhtoutuneet humusaineet. Kulttuurimaisema on 

muokannut vesistöalueita houkuttelevina toimintaympäristöinä, erityisesti Kymijokea on hyödynnetty teol-

lisuudessa ja se on vahvasti läsnä maisemassa (Mustajärvi ym., 2017). Haminan Merkjärven, Luovijärven ja 

Valkjärven vedet ovat kirkkaita ja karuja ja ne poikkeavat selvästi alueen muista järvistä (Mustajärvi ym., 

2017). 

Kaakkois-Suomen Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen merkittävimpiä ongelmia ovat Suomenlahden 

rannikon rehevöityminen, Salpausselkien eteläpuolisilla pienillä vesistöalueilla sijaitsevien jokien ja järvien 

rehevöityminen, jokivesistöjen rakenteellinen muuttuneisuus ja Kymijoen pilaantuneet sedimentit (Kaakkois-

Suomen ELY-keskus, 2016). Laatunormit ylittävät kalaelohopeapitoisuudet Kaakkois-Suomessa eivät johda 

syöntirajoituksiin petokalojen suhteen kuin poikkeustapauksissa. Koska elohopea on ravintoketjussa kertyvä 

raskasmetalli, kuitenkin yli 20,5 cm suuremmissa ahvenissa ja paikallisissa petokaloissa (kuten hauessa) elo-

hopeapitoisuudet saattavat olla suurempia, jolloin on riski syömäkelpoisuusrajan ylitykselle (Kaakkois-Suo-

men ELY-keskus, 2016). 
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Kuva 12. Kymenlaakson sinirakenne sekä järvien ekologinen tila. Merialueiden monimuotoisuuden kohteet on esitetty kartassa eri 

värein. Lähteet: Vesistötyöt-rekisteri VESTY (SYKE), SYKE, LUKE, Metsähallitus, Finmarinet. Mustajärvi ym., 2017. 
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Kalatuotteiden arvostus on noussut, ja kalan kysyntä lisääntyy muiden elintarvikkeiden kysyntää nopeammin 

(Maa- ja metsätalousministeriö, 2016). Tuontiriippuvuus erityisesti lohikalojen osalta on kasvanut (Maa- ja 

metsätalousministeriö, 2016). Tuotannon omavaraisuutta pyritään nostamaan etsimällä keinoja saada vesi-

viljely kestävään kasvuun (Maa- ja metsätalousministeriö, 2016). Kymenlaaksoon ei kuitenkaan ole suunnit-

teilla uusia kalanviljelypaikkoja merialueille Suomenlahden vedenlaadun vuoksi. 

Siniseen biotalouteen liittyy myös merialuesuunnittelu, jonka tarkoituksena on edistää merialueen eri käyt-
tömuotojen kestävää kehitystä ja kasvua, merialueen luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä meriympäristön 
hyvän tilan saavuttamista. Merialuesuunnittelussa tarkastellaan eri käyttömuotojen tarpeita ja pyritään so-
vittamaan ne yhteen. Tarkasteltavia käyttömuotoja ovat erityisesti energia-alat, meriliikenne, kalastus ja ve-
siviljely, matkailu, virkistyskäyttö sekä ympäristön ja luonnon säilyttäminen, suojelu ja parantaminen.  
 

Vaelluskalat 

Kymijokea voidaan pitää yhtenä eteläisen Suomen merkittävimmistä vapaa‐ajankalastuksen kohteista (Ky-

menlaakson Liitto, 2013). Suuri osa Kymijoen poikastuotantoalueista on kuitenkin ihmisen toiminnan heiken-

tämää. Kymenlaakson jokien vaellusesteet ja kalatiet on esitetty kuvassa 12. Kymijoella on toteutettu tulva-

suojelu-, voimalaitos ja uittoperkauksia useaan otteeseen, minkä seurauksena useista koskista on tullut rän-

nimäisiä ja poikastuotantoon huonosti sopivia. Kalastus pohjautuukin niiden kohdalla pääosin istutuksiin (Ky-

menlaakson Liitto, 2013).  

Kymijoelle avattiin kansallisen kalatiestrategian tavoitteita toteuttava Korkeakosken kalatie v. 2016, ja siitä 

on jo noussut meritaimenia sekä lohia. Myös aiemmin avatut Koivukosken kalaportaat ovat toimineet koh-

tuullisesti. Kymijoella sekä Kymenlaakson muissa virtavesissä on tehty viime vuosina runsaasti muitakin vael-

lusesteiden poistoja sekä elinympäristökunnostuksia, kuten kutusoraikkoja. Elinympäristökunnostukset ovat 

edelleen tärkeitä painopisteitä virtavesikunnostuksissa painottuen entistä enemmän myös pienempiin joki-

vesiin (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 2016).  

Vapaa-ajan kalastus  

Kaakkois-Suomessa vapaa-ajan kalastusta harrasti v. 2010 noin 50 % asukkaista (Mustajärvi ym., 2017). Suu-

rin osa vapaa-ajan kalastuksesta tapahtuu vapaa-ajan asumisen yhteydessä. Kymenlaaksossa vapaa-ajan ka-

lastuksen (sis. ravustuksen) saalis on 2010-luvulla ollut arvioilta noin 1,2 miljoonaa kiloa vuodessa, arvoltaan 

noin 2,6 miljoonaa euroa (Mustajärvi ym., 2017).  

Kalastuksen virkistysarvoksi (arviolla 40 % liha-arvo, 60 % virkistysarvo, ks. esim. Pirkanmaan liitto 2015) voi-

daan arvioida noin 6,0 miljoonaa euroa vuodessa (vedenlaadun aiheuttama virkistysarvon arvon alenema n. 

400 k€/v) ja kalastuksen arvoksi vähintään 10,5 miljoonaa euroa vuodessa (kuva 13, Mustajärvi ym., 2017). 

Lisäksi Kymijoen itäisen haaran kalastuskäytöstä on saatavilla erikseen tietoa Lohikeskus Kotkasta, jonka yl-

läpitämien pyyntipäiväkirjojen ja tilastojen perusteella itäisen haaran koskissa kalastettaisiin vuodessa keski-

määrin n. 3,7 tonnia kalaa, lähes yksinomaan lohikaloja, tuottajahinnoilla arvotettuna 14,3 t€/v, virkistysar‐

voltaan 21,4 t€/v (Rotko ym. 2015, Lohikeskus Kotka 2017a). On huomioitava, että tämä sisältää vain tilas-

toidun kalastuksen, ja todellisuudessa “arvokalojen” kalastus virtavesillä lienee huomattavasti korkeampi, 

varsinkin jos arvioidaan matkailun kerrannaisvaikutuksia (Mustajärvi ym., 2017).  
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Kuva 13. Vapaa-ajan kalastuksen arvo Kymenlaaksossa, €. Lähde: Mustajärvi ym., 2017. 
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Kaupallinen kalastus 

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen merialueilla, jotka käytännössä sijaitsevat Kymenlaaksossa, ammattikalas-

tuksen keskimääräinen vuosisaalis 2010-luvulla on ollut n. 7 200 tonnia kalaa, pääasiassa silakkaa ja kilohailia 

(kuva 14, RKTL 2014). Suomenlahden merialueen kaupallisen kalastuksen saaliit ovat pienentyneet 1980- ja 

1990-luvulta (kuva 14). Merialueella merkittävimmät saaliskalat ovat silakka ja kilohaili (15). Silakan ja kilo-

hailin saaliit ovat pienempiä kuin 1980-luvulla, mutta pysyneet melko tasaisina 2000-luvulla (kuva 15). Muita 

merialueen saaliskaloja ovat mm. lahna, kuha, ahven, lohi, hauki, made, särki ja siika (kuva 16). Siika-, made, 

särki- ja ahvensaaliit ovat pysyneet melko tasaisina vuodesta 1980, mutta lohi-, kuha- ja lahnasaaliissa on 

ollut suurta vaihtelua.  

 

Kuva 14. Suomenlahden merialueen kaupallisen kalastuksen saaliit (1000 kg) v. 1980-2015. Lähde: Luke. 
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Kuva 15. Silakan ja kilohailin (1 000 kg) saaliit Suomenlahden merialueen kaupallisessa kalastuksessa v. 1980-2015. Lähde: Luke. 

 

Kuva 16. Saaliita Suomenlahden merialueen kaupallisessa kalastuksessa (1 000 kg) v. 1980-2015. Lähde: Luke. 
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Kaakkois-Suomen sisävesien kalasaaliit ovat merialueen saaliita selvästi pienempiä (kuvat 17, 18 ja 19). Mer-

kittävän kalansaalis Kaakkois-Suomen sisävesillä saadaan muikusta (kuva 18). 

 

Kuva 17. Kaupallisen kalastuksen saalis Kaakkois-Suomen sisävesialueella (1 000 kg) v. 1998-2014. Lähde: Luke. 

 

Kuva 18. Muikkusaalis Kaakkois-Suomen sisävesillä v. 1998-2014 (1 000 kg). Lähde: Luke. 
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Kuva 19. Saaliita Kaakkois-Suomen sisävesillä v. 1998-2014 (1 000 kg). lähde: Luke. 

Kaakkois-Suomessa merialueen kaupallisten ammattikalastajien ja osa-aikakalastajien määrä on laskenut 

noin 50 % vuodesta 1997 (kuva 20). Kalastajien saamien keskihintojen perusteella arvioituna vuotuisen saa-

liin keskiarvo on ollut noin 1,9 miljoonaa euroa (kuva 21, Mustajärvi ym., 2017).  

 

Kuva 20. Merialueen kaupallisten ammattikalastajien ja osa-aikakalastajien määrä on laskenut noin 50 % vuodesta 1997. Lähde: 
Luke. 
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Kuva 21. Kymenlaaksossa harjoitettava ammattikalastus merellä (€/ha/v). lähde: Mustajärvi ym., 2017. 
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Vesiviljely 

Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella oli vuonna 2012 viisi verkkoallaslaitosta ja yksi kiertovesilaitos 

Virolahdella sekä Pyhtään Parlahdella kaksi verkkoallaslaitosta (kuva 22, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 2016). 

Kymenlaakson merialueilla tuotettiin vuosina 2014-2015 keskimäärin 390 tonnia ruokakalaa (kuva 23, LUKE 

2016), pääasiassa kirjolohta, käytännössä kahdella alueella (Koukkusaaret ja Tuuholmi).  

Vesiviljelyn ympäristökuormituksesta pääosa aiheutuu ruokakalan jatkokasvatusvaiheesta, mikä tapahtuu 

pääosin meressä. Merialueella tuotetaan pääasiassa ruokakalaa verkkokasseissa ja sisävesillä poikasia sekä 

ruokakalaa läpivirtaus- ja kiertovesilaitoksissa. Vesiviljelyelinkeino on 1990-luvun alusta vähentänyt ravinne-

kuormitustaan lähes 70 prosenttia (MMM ja YM, 2014). Kalankasvatuksen kuormitus on vähentynyt myös 

Kaakkois-Suomen alueella viimeisen kymmenen vuoden ajan (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 2016). Kuormi-

tuksen vähentyminen on johtunut rehujen pienentyneistä ravinnepitoisuuksista. Kotka–Pyhtää alueella kuor-

mituksen vähenemiseen on lisäksi vaikuttanut se, että tuotanto ei ole ollut käynnissä kaikissa kasvattamoissa 

(Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 2016).  

Kymenlaakson kalantuotannon vuotuinen nimellisarvo on ollut noin 1,4 M€ (kirjolohen keskimääräisellä ni-

mellisarvolla 3,6 €/kg arvioituna) (Mustajärvi ym., 2017). 

Vesiviljelyn laajamittainen kehittäminen ei tällä hetkellä ole mahdollista Suomenlahden vedenlaadun vuoksi. 

Kalankasvatuksen sijaintiohjauksen laadintatyö perustuu kansalliseen vesiviljelyohjelmaan (Valtioneuvoston 

periaatepäätös 2009). Suomenlahden sijainninohjaussuunnitelma valmistui vuonna 2010. Suunnitelman mu-

kaan uutta vesiviljelytuotantoa voidaan ohjata vain vesialueille, jotka ovat ekologiselta luokitukseltaan vä-

hintään hyvässä tilassa, eikä sen hyvä tila uhkaa heiketä kalakasvatuksen ravinnekuormituksen johdosta. Suo-

menlahti on ekologiselta luokitukseltaan hyvää huonomassa tilassa, minkä vuoksi vesiviljelyn kuormitusta ei 

voi lisätä (kuva 24). Klamilassa on kuitenkin meneillään ympäristölupaprosessi yhdelle vesiviljelylaitokselle. 

  

Kuva 22. Kaakkois-Suomessa on ruokakala- ja poikaslaitoksia sekä luonnonravintolammikoita. Lähde: MML, SYKE. 
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Kuva 23. Ruokakalantuotanto Kaakkois-Suomen merivesialueella vuosina 1997-2015 (1 000 kg perkaamatonta kalaa). Lähde: Luke.  

 

 

Kuva 24. Vesialueiden soveltuvuus kalankasvatukseen. Lähde: MMM ja YM, Vesiviljelyn sijainninohjaussuunnitelma, 2014.  
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Ravustus 

Rapua pyydetään Kymenlaaksossa erityisesti Vuohijärvellä, Repovedellä ja Kymijoella, jonne on istutettu ra-

puja 1990-luvulta lähtien. Osa ravustajista myy saalista tukkukaupoille ja kalastajille. Ravustuksen määrästä 

Kymenlaaksossa ei ole saatavilla tilastoitua tietoa. Kymenlaakson rapukanta on nähtävissä kuvasta 25. 

 

Kuva 25. Jokiravun (vasen kuva) ja täpläravun (oikea kuva) levinneisyysalueet 3. jakoalueen valuma-aluerajojen mukaisesti v. 2011. 
Lähde: RKTL. 

 

Vesienhoito 

Vesien tila vaikuttaa biotalouteen mm. kalakantojen ja vesien virkistyskäytön kautta. Kymenlaakson järvien 

ekologinen tila on nähtävillä kuvassa 12. Vesien tilaan vaikutetaan mm. maankäytön suunnittelun, vesienhoi-

don ja jätevesienkäsittelyn kautta. Jätevesienkäsittely voidaan nähdä myös yhtenä biotalouden osa-alueena. 

Yhdyskuntien ja teollisuuden fosfori- ja typpikuormitus vesiin on laskenut merkittävästi 1990-luvulta lähtien 

(kuva 26 ja 27). Teollisuuden osuus ravinne- ja muusta vesistökuormituksesta on voimakkaasta metsäteolli-

suuden toiminnasta johtuen Kaakkois-Suomessa muuta maata huomattavasti korkeampi ja se näkyy fosforin 

ja typen pistekuormituksissa (kuvat 30 ja 34). Muun teollisuuden osuus kuormituksesta on hyvin pieni (Kaak-

kois-Suomen ELY-keskus, 2016). Suurin osa fosforin ja typen hajakuormituksesta syntyy peltoviljelystä (kuvat 

28, 29, 31 ja 32).  
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Kuva 26. Yhdyskuntien ja teollisuuden fosforikuormitus (tonnia) vesiin Kymenlaaksossa vuosina 1995-2015. Lähde: ECOREG, VAHTi. 

 

Kuva 27. Yhdyskuntien ja teollisuuden typpikuormitus (tonnia) vesiin Kymenlaaksossa vuosina 1995-2015. Lähde: ECOREG, VAHTi 
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Kuva 28. Fosforikuormitus sektoreittain Kaakkois-Suomen vedenhoidon suunnittelualueilla. Lähde: VEMALA,  Kaakkois-Suomen ELY-
keskus, 2016. 

 

Kuva 29. Fosforin hajakuormitus Kaakkois-Suomen alueella vuosina 2000-2011.  Lähde: VEMALA, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 2016. 
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Kuva 30. Fosforin pistekuormitus Kaakkois-Suomen alueella vuosina 2006-2012. Lähde: VAHTI-rekisteri, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 
2016. 

 

Kuva 31. Typpikuormitus sektoreittain Kaakkois-Suomen vesienhoidon suunnittelualueella. Lähde: VEMALA, Kaakkois-Suomen ELY-
keskus, 2017. 
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Kuva 32. Typen hajakuormitus Kaakkois-Suomen alueella vuosina 2000-2011. Lähde: VEMALA-malli, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 
2016. 

 

Kuva 33. Typen pistekuormitus Kaakkois-Suomen alueella vuosina 2006-2012. Lähde: VAHTI-rekisteri, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 
2016. 
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Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella jätevedenpuhdistusta on keskitetty tehokkaasti. Nykyisin toi-

minnassa on kolme kunnallista jätevedenpuhdistamoa (Kouvolan Mäkikylä ja Sippola sekä Kotkan Mussalo). 

Siirtoviemäri Akanojan jätevesien johtamiseksi Mäkikylään valmistui vuoden 2014 lopulla. Lisäksi hanke Sip-

polan jätevesien johtamiseksi Kotkan Mussaloon on vireillä. Laskuttamattoman jäteveden määrä Kymijoen-

Suomenlahden vesienhoitoalueella on kuitenkin edelleen merkittävä, (n. 50 %) (Kaakkois-Suomen ELY-kes-

kus, 2016). Tavoitetilassa vesienhoitoalueella olisi kaksi keskuspuhdistamoa Mäkikylä ja Mussalo (Kaakkois-

Suomen ELY-keskus, 2016). Kaikki Kymenlaakson jätevedenpuhdistamot on listattu taulukossa 1.  

Taulukko 1. Kymenlaakson jätevedenpuhdistamot 

Stora Enso Oyj, Anjalankosken tehtaat 

UPM-Kymmen Oyj, Kymi 

KotkaMills Oy 

Myllykoski Paper Oy/UPM Myllykoski 

Stora Enso Oy,, Sunila 

Kouvolan Vesi Oy, Mäkikylän jätevesilaitos 

Kymen Vesi Oy, Mussalon jätevesilaitos 

Kymen Vesi Oy, Halkoniemen jätevesilaitos 

Kymen Vesi Oy, Huhdanniemen jätevesilaitos 

Kymen Vesi Oy, Sippolan jätevesilaitos 

Haminan kaupunki, Nuutniemen jätevesilaitos, siirtoviemärin ohitusvedet (Haminanlahti) 

 

5.4 Uusiutuva energia 
 

 

 

Uusiutuvan energian tuotanto ja käyttö ovat osa biotaloutta. Suomi, ja erityisesti Kymenlaakso, on edelläkä-

vijä uusiutuvan energian tuottajana ja hyödyntäjänä: uusiutuvien energialähteiden osuus oli 63,8 % vuonna 

2015 (kuva 34). Suurin osa uusiutuvasta energiasta on metsäteollisuuden jäteliemiä, teollisuuden puupoltto-

ainetta ja vesivoimaa (kuva 35). Turvetta ei käsitellä tässä selvityksessä, koska EU:n uusiutuvan energian di-

rektiivi sekä hallitustenvälinen ilmastopaneeli IPCC luokittelevat turpeen fossiiliseksi energiaksi sen korkei-

den hiilidioksidipäästöjen vuoksi. 

Kymenlaakson kokonaisenergiankulutus on laskenut johtuen teollisuuden laskeneesta kulutuksesta ja voi-

makkaasta rakennemuutoksesta (kuva 34). Tämä heijastuu myös alueen teollisuuden ja energiantuotannon 

kasvihuonekaasupäästöihin, jotka ovat laskeneet 65 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2016 (ECOREG, 2017).  

Kymenlaaksossa energiataseen kannalta merkittäviä toimijoita on n. 100 kpl (kemiallinen metsäteollisuus, 

mekaaninen metsäteollisuus, yhdyskuntien suuret CHP-laitokset, kemianteollisuus sekä betonin ja asfaltin 
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valmistus, elintarviketeollisuus ja maatalous kuten suuret puutarhat, alueelliset lämpökeskukset ja Kymijoen 

vesivoimalaitokset) (Kymenlaakson Liitto, 2012). Kymenlaaksossa on noin 30 energiataseen kannalta merkit-

tävää sähköntuotantolaitosta (Kymenlaakson Liitto, 2012).  

 

 

Kuva 34. Kymenlaakson uusiutuvien energianlähteiden osuus (%) kokonaisenergiankulutuksesta.  
Lähde: Energiateollisuus ry, ECOREG. 
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Kuva 35. Uusiutuvat energianlähteet Kymenlaaksossa (GWh) vuosina 1990-2015. Lähde: ECOREG. 
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Kaukolämpö 

Kaukolämmön kulutus on noussut tasaisesti 1990-luvulta lähtien (kuva 36). Vuonna 2015 Kymenlaakson 

Energiateollisuus ry:n tilastossa olevat kaukolämpöyritykset jakelivat lämpöä neljässä kunnassa. Kymenlaak-

son kaukolämmitettyjen talojen asukasmäärien osuus koko asujaimistosta oli vuonna 2015 41,0 %, koko 

maan vastaavan luvun ollessa 49,7 %. Suhteellisesti eniten kaukolämmitettyjen talojen asukkaita on Kotkassa 

54,8 % (ECOREG). 

 

Kuva 36. Kaukolämmön kulutus Kymenlaaksossa (GWh), lämpötilakorjattu. Lähde: ECOREG, Energiateollisuus ry 
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Sähkö 

Kymenlaakson kokonaissähkönkulutus on laskenut vuodesta 2007 lähtien, mutta palveluiden ja rakentami-

sen sähkönkulutus on kasvanut (kuva 37). Kymenlaakson sähkönkulutus, yhteensä 4 606 GWh jakautui 

vuonna 2015: Kouvola 2 603 GWh, Kotka 1 268 GWh, Hamina 563 GWh, Iitti 72 GWh, Pyhtää 45 GWh, Viro-

lahti 38 GWh ja Miehikkälä 16 GWh. Kouvola oli kuntien sähkönkulutustilastossa sijalla 7. Kymenlaakson 

osuus koko Suomen sähkönkulutuksesta jakautui v. 2015 seuraavasti: Teollisuus 7,3 %, asuminen ja maata-

lous 3,4 % sekä palvelut ja rakentaminen 5,3 % (ECOREG). 

 

Kuva 37. Kokonaissähkönkulutus Kymenlaaksossa (GWh). Lähde: ECOREG. 
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Metsäteollisuuden jäteliemet  

Metsäteollisuuden jäteliemiä käytettiin energiantuotannossa Kymenlaaksossa n 6 000 GWh v. 2015 (kuva 

38). Metsäteollisuuden jäteliemet muodostavat suurimman osan Kymenlaakson uusiutuvista energialäh-

teistä, ja niiden käyttö on kasvanut viime vuosina (kuva 35 ja kuva 38). 

 

Kuva 38. Metsäteollisuuden jäteliemen (mustalipeä) käyttö Kymenlaaksossa (GWh) vuosina 1990-2015. Lähde: ECOREG. 
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Teollisuuden ja energiantuotannon biopolttoaineet (pl. mustalipeä) 

Teollisuus ja energiantuotanto käyttävät vuosittain Kymenlaaksossa lähes 2 000 GWh biopolttoaineita (pl. 

mustalipeä) (kuva 39). Tästä suurin osa on kuorta. Toiseksi eniten käytetään metsätähdettä (kuva 39).  

 

Kuva 39. Teollisuuden ja energiantuotannon biopolttoaineiden käyttö Kymenlaaksossa (GWh) vuosina 1990-2015. Lähde: ECOREG. 
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Vesivoima 

Kymijoella tuotetaan noin 10 % Suomen vesivoimasta. Koko Kymijoen vesistöalueen vesivoimatuotannon 

määrä on 264 MW (1438 GWh/a) (Kymenlaakson Liitto, 2012) (kuva 40). Vesivoimalaitosten hyötytehoa on 

nostettu. Uuden vesivoiman käyttöönoton mahdollisuuksia rajoittavat luontevien kohteiden puute ja vesi-

voiman rakentamisen haitalliset ympäristövaikutukset; tuottavimmat vesistöt ovat jo käytössä, ja rakenta-

mattomien osuuksien ympäristöarvot ovat merkittävät (Kymenlaakson Liitto, 2012). 

 

Kuva 40. Vesivoiman tuotanto (GWh) Kymenlaaksossa vuosina 1990-2015. Lähde: ECOREG. 
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Puun pienkäyttö 

Puun pienkäyttö muodostaa arviolta noin 450 GWh energiankulutuksesta (kuva 41). Puun pienkäyttö on 

noussut hieman vuodesta 1990 lähtien (kuva 41). 

 

Kuva 41. Puun pienkäytön (GWh) arvio Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa vuosina 1990-2015. Lähde: ECOREG. 
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Sekapolttoaineiden bio-osuus 

Sekapolttoaineiden bio-osuus muodostaa noin 400 GWh energiankulutuksesta (kuya 42). Tästä noin suurin 

osa on pakkausjätettä ja noin puolet REF-jätettä (kuva 42).  

Kymenlaaksossa aikaisemmin kaatopaikalle viety kotitalousjäte hyödynnetään Kotkan Hyötyvoimalaitok-

sessa energiana, jolla korvataan Venäjältä tuotua maakaasua. Voimalan energiantuotto on noin 260 GWh 

(Kotkan Energia, 2017). 

 

Kuva 42. Sekapolttoaineiden käyttö Kymenlaaksossa vuosina 1990-2015. Lähde: ECOREG. 

Tuulivoima 

Kymenlaaksossa on yhteensä 11 tuulivoimalaa. Tuulivoimalla tuotettua energiaa käytettiin Kymenlaaksossa 

64 GWh vuonna 2015 (kuva 43). Tuulivoiman osuus ei ole noussut Kymenlaaksossa merkittävästi (Kymen-

laakson Liitto, 2016a). Kuntien tuulivoimayleiskaavojen laatiminen on pääosin pysähtynyt, samoin toteutta-

jien valmistelu. Korkein hallinto-oikeus kumosi yhdeksän maakuntakaavan tuulivoima-aluetta 17:stä, ja puo-

lustusvoimat estää laajamittaisen tuulivoimatuotannon kehittämisen tutkavaikutusten vuoksi (Kymenlaak-

son Liitto, 2016a). 
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Kuva 43. Tuulivoiman tuotanto (GWh) Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa vuosina 2000-2015. Lähde: ECOREG, www.energia.fi. 

 

Biokaasu 

Kymenlaaksossa hyödynnetään biokaasua vuosittain noin 3,7 GWh (kuva 44). Biokaasu soveltuu liikenteen 

polttoaineeksi sekä sähkön ja lämmön tuotantoon. 

Kouvolassa on jätevedenpuhdistamon yhteydessä biokaasulaitos, joka tuottaa biokaasua ja lannoitteita puh-

distamolietteestä sekä yhdyskuntien ja teollisuuden biohajoavista jätteistä. Lisäksi mädätysprosessista syn-

tyy ravinnepitoista lannoitetta maanviljelykseen ja kasvualustojen raaka-aineeksi. Biokaasulaitoksen käsitte-

lykapasiteetti on 19 000 tonnia biohajoavia jätteitä vuodessa. Biokaasua tuotetaan vuosittain noin 14 000 

MWh.  Vuonna 2015 tuotettiin biokaasua 11 200 MWh (Kouvolan Vesi, 2017).  

Virolahdella teollisuusalueella on myös biokaasulaitos, jonka raakasyötteenä käytetään Kymenlaakson alu-

eelta saatavaa, teollisuuden sivuvirtoina syntyvää biojätettä sekä kauppojen ja keskuskeittiöiden biojätettä. 

Lisäksi laitokselle saadaan paikallisten viljelijöiden tuottamaa peltobiomassaa. Laitos tuottaa biokaasua verk-

koon vuodessa noin 15 - 20 GWh, mikä vastaa noin 1500 - 2000 kaasuauton vuosikulutusta. Suljetusta bio-

kaasuprosessista johtuen jäljelle jäävä mädäte sisältää raaka-aineiden ravinteet kuten typen ja fosforin ja on 

siten hyvää ja myös luomuviljelyyn soveltuvaa lannoitetta (Haminan Energia, 2017). 



   
  Kymenlaakson biotalousselvitys 
 

53 
 

Kotkan Mussalon jätevedenpuhdistamon kuivattu jäteliete toimitetaan vielä muualle loppukäsiteltäväksi, 

mutta toimijan tavoitteena on biokaasun tuotanto jätevedenpuhdistamon yhteydessä.   

 

 

Kuva 44. Hyödynnetty biokaasu (GWh) Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa vuosina 1990-2014. Lähde: ECOREG, Suomen biokaa-
suyhdistys ry. 

 

Maalämpö 

Maalämmön käytöstä ei ole saatavilla tilastoitua tietoa koko Kymenlaakson alueesta. Kymenlaakson maaperä 

on GTK:n geoenergiapotentiaaliselvityksen mukaan pääasiassa erinomaista tai kiitettävää aluetta geoener-

gian hyödyntämisen suhteen (kuva 45). GTK on toteuttanut alueellisen selvityksen myös Kotkan, Haminan, 

Virolahden ja Miehikkälän kuntien alueelle.  
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Kuva 45. Geoenergiapotentiaali Suomessa. Lähde: GTK, 2016.  

Tilastokeskuksen (2016) mukaan maalämmön suhteellinen osuus rakennusten pääasiallisena lämmönläh-

teenä on ollut tasaisessa kasvussa 2000-luvun alusta lähtien. Osuuden kasvu on ollut erityisen nopeaa viimei-

sen viiden vuoden aikana. Esimerkiksi Kouvolassa oli 659 maalämpöä käyttävää rakennusta vuonna 2015 (Ti-

lastokeskus, 2016). 
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Yleisimmin maalämpö valitaan lämmönlähteeksi pientaloissa. Vuonna 2015 kaikista uusista valmistuneista 

rakennushankkeista, joissa käytettiin pääasiallisena lämmönlähteenä maalämpöä, noin 74 prosenttia kohdis-

tui erillisiin pientaloihin. Pientalojen käyttämän maalämmön osuus eri lämmönlähteistä on kasvanut huimasti 

vuodesta 1995 vuoteen 2015 (Tilastokeskus, 2016). Vuonna 1995 vain 0,7 prosenttia pientalojen rakentajista 

valitsi lämmönlähteeksi maalämmön, vuonna 2015 vastaava luku oli jo 37,5 prosenttia (kuva 46, Tilastokes-

kus, 2016). Samaan aikaan on sähkön osuus pientalojen pääasiallisena lämmönlähteenä vähentynyt huomat-

tavasti. Vuonna 2015 ensimmäistä kertaa pientalojen lämmönlähteenä käytettiin enemmän maalämpöä kuin 

sähköä (37,5 prosenttia vs. 33,5 prosenttia) (Tilastokeskus, 2016). 

 

Kuva 46. Maalämmön osuus vuosina 2010–2015 valmistuneista uudisrakennushankkeista. Lähde: Tilastokeskus, 2016.  
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Aurinkoenergia 

Aurinkoenergiaa voidaan hyödyntää sekä sähkönä että lämpönä, joko passiivisesti tai aktiivisesti. Aurinkosäh-

köä voi tuottaa rakennuksessa korvaamaan ostosähköä, lisäämään omavaraisuusastetta tai jopa verkkoon 

syötettäväksi ja myytäväksi. Aurinkolämmitysjärjestelmä voidaan yhdistää kaikkiin päälämmitysmuotoihin 

(SunEnergia, 2014).  

Aurinkolämmön käytöstä Kymenlaaksossa ei ole saatavilla tilastoitua tietoa. Myöskin aurinkosähkön osalta 

tiedot ovat vajavaiset. Joitakin aurinkoenergiakohteita on rakennettu energiayhtiöiden toimesta, ja asukkai-

den on mahdollista myydä tuottamaansa ylijäämäsähköä verkkoon. Kouvolan kaupungin uusiutuvan ener-

gian kuntakatselmuksessa (2015) arvioidaan, että aurinkosähköä tuotetaan n. 170 000 kWh/vuosi. Aurinko-

voimaloita on Kouvolassa ainakin kolme kpl (teholtaan 10 kWp, 40 kWp ja 100 kWp) (Kouvolan kaupunki, 

2015 ja aurinkoenergiaa.fi, 2017). Haminassa sijaitseva Mäkelänkankaan aurinkovoimala (725 kWp, sähkön-

tuotto n. 600 MWh) on Suomen toiseksi suurin aurinkovoimala (aurinkoenergiaa.fi, 2017 ja ESE, 2016). Ha-

minan aurinkovoimalaitoksen toteutus on ainutlaatuinen kokonaisuus Suomessa, koska voimalaitos kytke-

tään tuulivoimalaitoksen tuotantoverkkoon, kun yleensä aurinkovoimalat kytketään kiinteistöjen sähköverk-

koon (ESE, 2016). Haminassa on myös yksi 33,75 kWp aurinkovoimala (aurinkoenergiaa.fi).  

Suomessa aurinkoenergian käyttö on lähtenyt viime vuosina voimakkaaseen kasvuun; vuonna 2015 aurin-

kosähköjärjestelmien määrä jopa kaksinkertaistui (Auvinen ym., 2016). Etelä-Suomessa jokainen neliömetri 

vastaanottaa vuoden aikana vaakatasossa laskettuna noin 1 000 kilowattituntia auringonsäteilyä. Vain keski-

talvella joulu-tammikuussa, jolloin aurinko on matalalla tai kokonaan horisontin takana, auringon energiaa ei 

juurikaan saada talteen. (SunEnergia, 2014).   

Myös Kymenlaaksossa aurinkoenergiapotentiaali on merkittävä. Kotkan, Haminan, Virolahden ja Miehikkälän 

kuntien alueilla tehdyssä aurinkoenergiapotentiaaliselvityksessä kartoitettiin kohdekuntien rakennusten kat-

topinta-alasta yli 90 %.  Tästä kattopinta-alasta aurinkoenergian tuotantoon hyvin tai erinomaisesti soveltu-

vaa on 21 %.  Aurinkoenergian tuotantoon hyvin soveltuvan kattopinta‐alan aurinkosähköpotentiaali vuosi‐

tasolla on 255 GWh, joka vastaa 15 % osuutta koko alueen vuotuisesta sähkön kulutuksesta (SunEnergia, 

2014). Kotkan kaupungin alueen rakennusten kattopinta-alasta 22 % on aurinkoenergian tuotantoon suotui-

saa; Haminan, Virolahden ja Miehikkälän osuuksien ollessa vastaavasti 19 %, 14 % ja 12 % (SunEnergia, 2014).     

Kouvolan uusiutuvan energian kuntakatselmuksessa arvioidaan, että jos esimerkiksi viidesosaan Kouvolan 

sähkö-, öljy- ja kaasulämmitteisistä pientaloista eli n. 3 000 taloon asennettaisiin 4 m2 tyhjiöputkikeräinjär-

jestelmä, olisi lämmöntuotanto n. 5,4 GWh vuodessa. Mikäli viidesosaan Kouvolan 22 620 omakotitalosta 

asennettaisiin aurinkosähköjärjestelmä, saataisiin siitä sähköenergiaa n. 8,5 GWh vuodessa. 
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5.5 Ruoka ja juomavesi 
 

 

 

Ruuantuotanto 

Ruuantuotannon elintarvikeketjuun kuuluvat maatilojen ja puutarhojen lisäksi elintarvikkeiden valmistusta 

harjoittavat yritykset, elintarvikkeiden tukkukauppaa harjoittavat yritykset, elintarvikkeiden vähittäiskaup-

paa harjoittavat yritykset, ravitsemistoimintaa harjoittavat yritykset sekä kotitaloudet.  

Kymenlaaksossa on 119 elintarvikkeiden ja juomien valmistajaa. Alueella on monipuolista elintarvikkeiden 

valmistusta, mutta yrityksistä kaksi kolmasosaa toimii kolmella yleisimmällä toimialalla, joita ovat leipomo-

toiminta, vihannesten, marjojen ja hedelmien jalostus sekä kalanjalostus. Yritykset ovat tyypillisesti pieniä 

kuten yleensäkin elintarvikeyritykset Suomessa (Helsingin yliopisto, 2016). 

Suomen valtiontalouden ja EU:n välisistä rahavirroista maataloustuki ja maaseudun kehittämistuki muodos-

tavat merkittävän osan. Vuonna 2016 niiden osuus oli noin 75 prosenttia Suomeen tulleesta EU-rahoituk-

sesta. Vuonna 2016 Kymenlaaksoon maksettiin maataloustukia yhteensä 57 miljoonaa euroa (Maaseutuvi-

rasto, 2017). 

Kymenlaakso on Suomen parhaimpia maatalousalueita. Erityisesti Kouvolassa on alueita, kuten Elimäki, joi-

den pellot ovat tunnettuja viljavuudestaan. Kymenlaakson itäosa on yksi Suomen lämpimimpiä alueita, mikä 

on eduksi maanviljelykselle. Kymenlaakson hyvät yhtenäiset peltoalueet (Sweco Oy, 2016) sekä kasvinviljelyn 

kannalta taloudelliselta arvoltaan parhaimmat alueet (Mustajärvi ym., 2017) sijoittuvatkin juuri Elimäen ja 

Miehikkälän alueelle (kuva 47).  
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Kuva 47. Kymenlaakson hyvät yhtenäiset peltoalueet. Hyvän yhtenäisen peltoalueen kriteerit: a) muista peltokuvioista erillisen pel-
tokuvion on oltava laajuudeltaan väh. 20 ha, b) erillisten peltokuvioiden etäisyys on alle 300 m, c), enint. 300 m etäisyydellä toisis-
taan olevien peltokuvioiden muodostaman peltoalueen on oltava kokonaispinta-alaltaan väh. 100 ha (tai yksittäisen peltokuvion 
pinta-ala yli 100 ha). Lähde: Sweco, 2016. 

 

Kymenlaakson viljeltävä peltopinta-ala on pysynyt samalla tasolla v. 2013-2016, ollen yhteensä 84 057 ha v. 

2016 (kuva 48). Luomuviljeltyjen peltojen osuus kasvaa vuosittain (kuva 49). Nurmet, kaura ja kevätvehnä 

ovat Kymenlaakson viljellyimmät kasvilajit (kuva 50 ja kuva 51). 
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Kuva 48. Viljelyala (ha) Kymenlaaksossa vuosina 2013-2016. Lähde: LUKE. 

 

 

Kuva 49. Luomuviljelty pinta-ala (ha) Kaakkois-Suomessa v. 2011-2015. Lähde: Kaakkois-Suomen ELY-keskus. 
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Kuva 50. Viljelykasvien pinta-alat (ha) Kymenlaaksossa vuosina 2010-2015. Lähde: Kaakkois-Suomen ELY-keskus. 

 

Kuva 51. Kasvien suhteelliset viljelyalat (%) Kaakkois-Suomessa v. 2016. Lähde: Kaakkois-Suomen ELY-keskus. 
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Kymenlaakson maatilojen määrä on vähentynyt 9 % v. 2013-2016, ollen yhteensä 1 751 kpl vuonna 2016 

(kuva 52). Samaan aikaan tilojen lukumäärän vähentymisen kanssa keskimääräinen tilakoko on kasvanut 38 

hehtaarista 45 hehtaariin (Kymen Sanomat, 2017).  

Maa-, metsä- ja kalatalous työllistivät n. 2 100 hlö Kymenlaaksossa v. 2014 (Tilastokeskus, Kymenlaakson 

Liitto, 2017). Muita maaseudun elinkeinoja ovat mm. matkailu, hyvinvointiala, koneurakointi, hevostalous, 

eläintenhoitoala, kalatalous, turkistalous ja riista-ala.  

Kasvinviljelyn tuotos Kymenlaaksossa on ollut 2010-luvun vaihteessa n. 40 miljoonaa euroa vuodessa (Mus-

tajärvi ym., 2017) (kuva 53).  

 

 

Kuva 52. Maatilojen määrä (kpl) Kymenlaaksossa v. 2013-2016. Lähde: Luke. 
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Kuva 53. Kymenlaakson kasvin viljelyn tuotos nykytilassa €/ha/v. Lähde: Mustajärvi ym., 2017. 
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Kymenlaakson karjatilat ovat jakautuneet melko tasaisesti ympäri Kymenlaaksoa (kuva 54). Kuitenkin Eli-

mäen suunnalla on havaittavissa yhtenäisten peltoalueiden lisäksi karjatilojen keskittymä (kuva 54). Nautojen 

lisäksi Kymenlaakson eläintuotantoon kuuluvat pääasiassa siat ja siipikarja, joiden tuotanto on keskittynyt 

vain muutamiin tiloihin (kuva 55 ja kuva 56). Hevostiloja on lukumääräisesti vähän, mutta hevosia on paljon 

(kuva 55 ja kuva 56). 

  

Kuva 54. Kaakkois-Suomen karjatilat koon mukaan luokiteltuna vv. 2013. Lähde: VAHTI-rekisteri, kuntien ympäristötoimet, Kaak-
kois-Suomen ELY-keskus, 2016. 
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Kuva 55. Eläintuotanto Kymenlaaksossa v. 2014 (kpl). Lähde: Luke. 

 

Kuva 56. Eläintilat Kymenlaaksossa v. 2014 (kpl). Lähde: Luke.  
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Kymenlaaksossa tuotetaan vuosittain noin 48,5 miljoonaa litraa maitoa (18,4 M€, 38 c/l) 180 tilalla (2015 

tilanne) (Mustajärvi ym., 2017). Eniten maitoa tuotetaan Kouvolan kunnan alueella (kuva 57). Sianlihaa tuo-

tettiin 1,4 miljoonaa kiloa (2 M€, 143 €/kg), josta kaikki käytännössä Kouvolassa. Naudanlihaa tuotetaan 

vastaavasti noin miljoona kiloa (3 M€, 288 €/kg) (Mustajärvi ym., 2017). 

 

Kuva 57. Maidontuotanto (l) Kymenlaaksossa v. 2013-2016. Lähde: Luke. 

 

Kymenlaakson alueella on noin 40 sisävesien ja merivesien ammattikalastajaa sekä muutamia ruokakalaa 

kasvattavia laitoksia (kts. kappale 5.3).  

Mehiläistalous on maassamme yleensä sivutoimista tai harrastustoimintaa, mutta Kymenlaakson alueella toi-

mii myös muutamia ammattimaisen mittaluokan tuottajia.  

Poimijat toimittavat luonnonmarjoja ja -sieniä kauppoihin. Luonnontuotteiden keruuseen erikoistuneita yri-

tyksiä Kymenlaakson alueella on yksi (Helsingin yliopisto, 2016). Metsästyksen kautta päätyy myös riistaa 

ruokapöytiin (Helsingin yliopisto, 2016). 

 

Juomavedentuotanto 

I-luokan pohjavesialueilla (kuva 58) muodostuvan pohjaveden määräksi on arvioitu 81,5 milj. m3/a (223 000 

m3/d), josta 31,6 milj. m3/a (86 000 m3/d) muodostuu Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella (Kaak-

kois-Suomen ELY-keskus, 2016). Vedenhankintaa varten tärkeät pohjavesialueet kattavat Kaakkois-Suomen 

maapinta-alasta vajaa viisi prosenttia (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 2016). 
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Kaakkois-Suomen arvioiduista I-luokan pohjavesialueiden (kuva 58) käyttökelpoisista pohjavesivaroista (223 

000 m3/d) on käytössä noin 64 000 m3/d eli noin 29 %. (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 2016). Kaikkien Kaak-

kois-Suomen pohjavesialueiden määrällinen tila on hyvä. Kymenlaaksossa pohjavesivarat ovat jakautuneet 

epätasaisesti. Huomattavimmat pohjavesivarat sijoittuvat Salpausselkävyöhykkeisiin. Salpausselkien pohjois- 

ja eteläpuolella pohjavesialueet ovat kooltaan ja antoisuuksiltaan selvästi pienempiä kuin Salpausselkä-

vyöhykkeillä 

 

Kuva 58. Pohjavesialueet Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen alueella. Lähde: POVET 10/2009, Kaakkois-Suomen ympäristökeskus, 

2016 

 

Pohjaveden laadussa on kuitenkin monin paikoin näkyvissä ihmistoiminnan vaikutuksia (kuva 59).  Pohjavettä 

ovat pilanneet teollisessa ja muussa toiminnassa käytetyt haitalliset aineet, rikkakasvien torjunta-aineet, tie-

suola sekä lannoitteet. Maatalouden aiheuttama riski Kaakkois-Suomen tärkeille ja runsaille pohjavesivaroille 

on vähäinen (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 2016). Muilla kuin tärkeillä pohjavesialueilla maatalous muodos-

taa riskin Salpausselän eteläpuolisilla alueilla niiden hydrogeologisista olosuhteista ja voimaperäisestä maa-

taloudesta johtuen (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 2016). Kaakkois-Suomessa turvetuotantoa ei pääsääntöi-

sesti sijoitu pohjavesialueille (Kaakkois-Suomen ELY-keskus). Joitakin turvetuotantoalueita sijaitsee pohjave-

sialueen reuna-alueilla. Näiltä alueilta on mahdollista, että turvetuotantoalueelta johdettavia vesiä pääsee 

pohjavesialueelle (Kaakkois-Suomen ELY-keskus). Metsätalouden toimenpiteistä kunnostusojituksilla, uudis-

tushakkuilla ja maanmuokkauksilla ja kantojen nostolla on vaikutusta pohjaveden laatuun ja määrään toi-

menpiteiden jälkeisinä vuosina. Kivennäismaiden uudistushakkuut ja maanmuokkaus lisäävät kiintoaines- ja 
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ravinnehuuhtoumia vesistöihin ja pohjaveteen. Ojitukset saattavat vaarantaa pohjaveden laadullisen tilan 

alueilla, joilla pohjavesi on lähellä maanpintaa. Lisäksi ojitukset voivat laskea pohjaveden pintaa pohjavesi-

muodostumassa.  

Kaakkois-Suomessa laajoja teollisuusalueita sijaitsee tärkeillä pohjavesialueilla. Suurimpia riskin aiheuttajia 

ovat yleensä pienet teollisuuslaitokset, joiden kemikaalien varastointi ja käyttö sekä jätteiden käsittely on 

vaikeammin kontrolloitavissa. Suuremmilla laitoksilla käsiteltävät kemikaalimäärät ovat useimmiten suurem-

pia, mutta myös valvonta on tarkempaa. Laajoja teollisuus- ja työpaikka-alueita sijoittuu Kymijoen-Suomen-

lahden vesienhoitoalueella Kouvolan Tornionmäen (116 ha) ja Kaipiaisen (30 ha) pohjavesialueille sekä Iitin 

Tillolan (27 ha) pohjavesialueelle (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 2016). 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus tarkistaa parhaillaan pohjavesialueiden rajauksia ja luokittelua. Tehtävä perus-

tuu vuonna 2015 uudistettuun lakiin vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä. Uuden lainsäädännön 

myötä kaikki pohjavesialueet tullaan tarkastelemaan niiden suojelutarpeen ja vedenhankintakäyttöön sovel-

tuvuuden kannalta uudelleen. Tavoitteena on selkeyttää pohjavesien suojelua ja täsmentää vesipuitedirek-

tiivin edellyttämää pohjavesistä riippuvaisten maa- ja pintavesiekosysteemien huomioon ottamista (Kaak-

kois-Suomen ELY-keskus, 2017). Pohjavedestä suoraan riippuvaisten pintavesi- ja maaekosysteemien tunnis-

tamiseksi käydään maastossa tarkistamassa kaikki tiedossa olevat, pohjavesialueille tai pohjavesialueiden lä-

heisyyteen sijoittuvat pohjavedestä riippuvaiset tihkupinnat, lähteet, norot ja purot. Lisäksi tullaan tarkaste-

lemaan pohjavedestä mahdollisesti riippuvaisia pienvesiä kuten jokia ja lampia. Saatujen tietojen perusteella 

määritellään luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset, muun lainsäädännön nojalla suojellut, lähteiset 

elinympäristöt. Nämä johtavat pohjavesialueen uuteen E-luokkaan. E-luokitus perustuu nykyisiin suojelusää-

döksiin eikä tuo uusia rajoitteita maanomistajille (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 2017). Rajaus- ja luokitus-

työn on tarkoitus valmistua vuoden 2019 loppuun mennessä, joten se ei ehdi mukaan Kymenlaakson maa-

kuntakaava 2040 valmisteluun. 
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Kuva 59. Kaakkois-Suomen pohjavesien tila ja riskialueet 2013. Lähde: Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 2016. 

 

Vuoksen ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueiden (Kaakkois-Suomi) yhdyskuntien vedenhankinnasta 

(64 000 m3/d, v. 2012) on valtaosa pohja- ja tekopohjavettä. Tekopohjavettä muodostetaan imeyttämällä 

pintavettä maaperään, jolloin imeytyvä vesi puhdistuu maaperässä vajovesivyöhykkeessä sekä pohjave-

sivyöhykkeessä. Tekopohjaveden osuus kokonaisvedenhankinnasta on 58 % ja pohjaveden osuus 35 % (yh-

teensä 93 %, 2012) (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 2016). Pintaveden osuus on siis noin 7 %. Kouvolan alu-

eelta johdetaan suuria määriä talousvettä Etelä-Kymenlaaksoon Kotkan ja Pyhtään sekä osittain myös Hami-

nan käyttöön. Luontaisen pohjaveden osuus kasvaa tulevaisuudessa. Kymenlaaksossa tekopohjavettä käyte-

tään Kouvolassa, Kotkassa, Haminassa ja Pyhtäällä. Kymenlaaksossa tekopohjavesilaitoksia on kaksi kpl: Kui-

valan ja Haukkajärven tekopohjavesilaitokset Utin pohjavesialueella Kouvolassa. Valkealan Selänpäähän on 

suunnitteilla tekopohjavesilaitos. Kuivalassa sekä Haukkajärvellä käytetään Haukkajärven pintavettä (Kaak-

kois-Suomen ELY-keskus, 2016). Yhdyskuntien vedenottamot ja varavedenottamot on esitetty kuvassa 60. 

Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella Kymijoen pintavettä käytetään Kouvolan Kuusankosken kau-

punginosan vedenhankinnassa (Kouvolan Pilkanmaan pintavesilaitos). Kymijoen-Suomenlahden vesienhoito-

alueella vedenhankintavesistöjä ovat Kymijoki ja Haukkajärvi (tekopohjaveden raakavesi) (Kaakkois-Suomen 

ELY-keskus, 2016). Erityisiin alueisiin kuuluvat myös kaikki 76 vedenhankintaa varten tärkeää pohjavesialu-

etta Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 2016). Kaakkois-Suomessa  
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Kuva 60. Yhdyskuntien pohjavedenottamot ja varavedenottamot Kaakkois-Suomessa. Lähde: Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 2016.  

 

Kymenlaakson alueella pumpataan verkostoon päivittäin noin 40 000 kuutiometriä vettä, josta noin 33 000 

m3 laskutetaan (Pöyry Environment Oy 2009). Kulutuksen ei arvioida muuttuvan merkittävästi tulevina vuo-

sikymmeninä. Vettä otetaan pääasiallisesti tekopohjavetenä ja pohjavetenä, lisäksi Pilkanmaan pintaveden-

ottamolta (Kymijoki/Pyhäjärvi) otetaan vettä noin 3200 m3/d (Mustajärvi ym., 2017). Väestöpainotettu alu-

een vesilaitosten veden käyttöhinta Kymenlaaksossa on ollut viime vuosina 1,37€/m3 - jolloin laskutettua 

vettä olisi käytetty noin 16,5 M€ arvosta (kuva 61 ja Mustajärvi ym., 2017).  

Alueen suurin vedenottaja on Kymenlaakson Vesi Oy (Kotkan, Kouvolan ja Haminan kaupunkien omistama 

osakeyhtiö), joka ottaa vetensä (9 100 000 m³ vuonna 2006) Kouvolasta Utin pohjavesialueella sijaitsevalta 

Kuivalan tekopohjavesilaitokselta. Kouvolan kaupungin omistama Kouvolan Vesi Oy toimitti vuonna 2015 ver-

kostoon 4,6 miljoonaa kuutiota vettä (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 2016).  

Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella vesihuoltolaitosten vesijohtoverkostoon on liittynyt noin 86 % 

asukkaista ja jätevesiviemäriverkostoon noin 84 % asukkaista (v. 2012).  

Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella vesiosuuskuntien määrä on noin 115 kpl, joissa liittyjiä vesijoh-

toon on noin 13 100 asukasta ja viemäriin noin 10 900 asukasta (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 2016). Kun-

nallisten vesihuoltolaitosten ja vesiosuuskuntien verkostojen ulkopuolella vesienhoitoalueella oli vuonna 
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2012 vesijohtoverkoston osalta 12 800 asukasta ja jätevesiviemäriverkoston osalta noin 18 800 asukasta 

(VELVET-rekisteri v. 2012). Erityisesti Kouvolan kaupungissa on laaja vesihuolto-osuuskuntien verkosto. Vesi-

huolto-osuuskuntia on kaupungin alueella 47 kpl (Kouvolan kaupunki, 2017). 

Muutamilla kymenlaaksolaisilla yksityisillä yrityksillä on suunnitelmissa viedä juomavettä Kymenlaaksosta ul-

komaille. 
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Kuva 61. Vedenotto Kymenlaaksossa (€/ha/v). Lähde: Mustajärvi ym., 2017. 
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5.6 Luonnon palvelut 
 

 

  

Luonnon palvelut ylläpitävät yhteiskuntaamme: luonto esimerkiksi säätelee ilmastoa, sitoo hiiltä, tasaa tul-

via, muodostaa pohjavettä ja on myös tärkeä hyvinvoinnin ja virkistyksen lähde. Luonto tarvitsee monimuo-

toisuutta toimiakseen tuottavasti. Ekosysteemipalveluiden eli ekosysteemien toimintojen ja rakenteiden 

turvaaminen onkin kestävän biotalouden edellytys. Luonnon palvelut tarjoavat mahdollisuuksia monenlai-

seen liiketoimintaan. Niiden hyödyntämiseen pohjautuva yrittäjyys voi olla esimerkiksi hyvinvointi-, terveys-

, kulttuuri- tai matkailuyrittäjyyttä (Biotalous.fi, 2017). 

Retkeily ja luonnossa virkistäytyminen 

Kymenlaaksossa on kolme kansallispuistoa: Itäisen Suomenlahden, Repoveden ja Valkmusan kansallispuistot. 

Repoveden kansallispuisto on kävijätilastojen valossa Suomen kuudenneksi suosituin kansallispuisto, vuonna 

2015–2016 keskimäärin 144 400 kävijällä. Valkmusan kansallispuisto (Metsähallitus 2016) on selvästi hei-

kommin virkistyskäytössä 14 400 kävijällä. Itäisen Suomenlahden kävijämäärä on ollut n. 13 800 vuodessa. 

Lisäksi maakuntaan sijoittuu Langinkosken luonnonsuojelualue, joka on 82 000 vuotuisella kävijällä maan 

suosituimpia Metsähallituksen hallinnoimia historiallisia luontokohteita (Mustajärvi ym., 2017). 

Retkeilyn osalta Kymenlaakson kahden kansallispuiston MGM2-mallinnuksiin perustuva paikallistaloudelli-

nen kokonaistulovaikutus oli vuonna noin 2016 6,6 miljoonaa euroa (Metsähallitus 2017 ja kuva 62). Repo-

veden kansallispuistoon laadittujen luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutusten taloudellisen arvottamisen 

mukaan keskimäärin kävijät kokevat 165 euron arvosta terveyshyötyjä (Mustajärvi ym., 2017). Valkmusan 

vastaavia hyötyjä on verrattu Kurjenrahkan kansallispuistoon laadittuun tutkimukseen kohteen samankaltai-

suuden takia. Hyödyiksi tässä tapauksessa nähtiin 104 euroa per käynti (Vähäsarja 2014, Mustajärvi ym. 

2017). Todellisuudessa virkistyksen ja retkeilyn taloudellinen vaikutus on huomattavasti suurempi, koska Ky-

menlaaksossa on useita muitakin suosittuja virkistysalueita ja -kohteita, mutta niiden kävijämääristä ei ole 

olemassa tilastoja.  

Kymenlaakson virkistysalueyhdistyksen toiminnassa mukana ovat kaikki Kymenlaakson kaupungit ja kunnat. 

Yhdistyksen hoidon ja kehittämisen piirissä on tällä hetkellä noin 25 virkistysaluetta/-kohdetta eri puolilla 

Kymenlaaksoa. Ylimaakunnallinen reittiverkosto on kehitetty ”Ylimaakunnalliset ulkoilureitit”- hankkeen yh-

teydessä. Verkostoon kuuluu pyöräily-, vaellus-, luontomatkailu-, sauvakävely-, melonta-, vaellusratsastus-  

ja moottorikelkkareittejä. Kymenlaakson kautta kulkevia vaellusreittejä toteutettiin neljä kappaletta. Kymen-

laakson alueella kulkevia pyöräilyreittejäkin toteutettiin neljä kappaletta. Kymenlaaksossa toteutettiin neljä 

melontareittiä lähes valmiiksi (Kymenlaakson Liitto, 2014). Virkistyksen ja veneretkeilyn kannalta tärkeitä 

kohteita ovat puolustusvoimilta vapautuvat saarikohteet (Kirkonmaa ja Rankki) sekä Kuusisen satama Kot-

kasta. Kirkonmaan uusi virkistysalue on Metsähallituksen hallinnassa (Kymenlaakson Liitto, 2014). 
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Kansallinen kaupunkipuisto on perustettu 29.9.2014 Kotkaan.  

Lähivirkistys keskittyy Kouvolan, Kotkan ja Haminan kaupunkiseuduille (kuva 63). 

 

Kuva 62. Retkeilyn arvo Metsähallituksen hallinnoimissa kohteissa Kymenlaaksossa, (€/ha/v). Lähde: Mustajärvi ym., 2017. 
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Kuva 63. Lähivirkistyksen nykytilan arvo Kymenlaaksossa,( €/ha/v). Lähde: Mustajärvi ym., 2017. 
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Metsälaki, sertifiointikriteerit ja metsien käsittelyohjeet ohjaavat metsien käsittelyä. Lakiin perustuvat suo-

jeluohjelmat ja muut huomioitavat alueet muodostavat suojeluverkoston ytimen. Vapaaehtoisuuteen perus-

tuva METSO-ohjelma täydentää lakiin perustuvaa suojeluverkostoa. 

Luonnonsuojelualueiden osuus maakunnan pinta-alasta on vähäinen, 1,5 % v. 2015 (ECOREG, 2017) (kuva 64 

ja kuva 65). Koko Suomessa luonnonsuojelualueiden pinta-ala on 5,4 % maan kokonaispinta-alasta (ECOREG, 

2016). Kuitenkin valtakunnallisten luonnonsuojeluohjelmien (soiden, lintuvesien, harjujen, lehtojen, rantojen 

ja vanhojen metsien suojeluohjelmat) rantojensuojeluohjelmaa lukuun ottamatta toteutusaste on lähes 

100%. Soidensuojeluohjelman täydennysohjelma on käynnissä.  

Metso on Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma. Tavoitteena on pysäyttää metsäisten 

luontotyyppien ja metsälajien taantuminen sekä vakiinnuttaa luonnon monimuotoisuuden suotuisa kehitys 

vuoteen 2025 mennessä. Suojelu on vapaaehtoista ja suojelusta maksetaan metsänomistajalle korvaus. Met-

sän voi suojella määräaikaisesti tai pysyvästi tai edistää monimuotoisuutta luonnonhoidon keinoin. Kaakkois-

Suomen ELY-keskus on tehnyt vuosina 2005–2012 METSO -suojelupäätöksen 134 kohteelle, yhteensä 1 600 

hehtaarille. ELY -keskuksen tavoitteena on vuoteen 2020 mennessä saada pysyvään METSO-suojeluun 5 000 

hehtaaria (Kymenlaakso+ Etelä-Karjala). Suojelu perustuu vapaehtoisuuteen. Uusia kohteita on perustettu 

jonkin verran maakuntakaavan luonnonarvovyöhykkeelle (viheryhteydet, MY -alueet yms.). Vaikka valtakun-

nallisesti METSO-ohjelman määrärahat vähenevät merkittävästi lähivuosina, ympäristöministeriö on linjan-

nut, että luonnonsuojelun määrärahoja suunnataan tulevina vuosina erityisesti Etelä-Suomeen alueille, joissa 

metsien- ja soidensuojelun puutteet ovat suurimmat (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 2016a). METSOa koh-

dennetaan lähivuosina erityisesti Kaakkois-Suomen, Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Hämeen ja Pirkanmaan 

ELY-keskusten alueille.  
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Kuva 64. Kymenlaakson yhtenäisten metsien ja peltoalueiden mosaiikki sekä olemassa olevat luonnonsuojelualueet sekä linnuston 
kannalta merkittäviksi arvioidut alueet. Lähde: Mustajärvi ym., 2017. 



   
  Kymenlaakson biotalousselvitys 
 

77 
 

 

Kuva 65. Kymenlaakson suojelualueiden pinta-ala (ha) Kymenlaaksossa vuosina 1994-2016. Lähde: ECOREG, Kaakkois-Suomen ELY-
keskus. 

 

Vapaa-ajan asuminen 

Koko Kymenlaakso on erittäin suosittua vapaa-ajan asumisen aluetta. Kymenlaaksossa on vapaa-ajan asun-

toja n. 18 500. Mökkeily on kausiluonteista: 57 % mökkien käytöstä sijoittuu kesä-elokuuhun (Mustajärvi ym., 

2017). Tiheimmin vapaa-ajan asuntoja on Pohjois-Kymenlaaksossa (kuva 66). 

Vapaa-ajan asuminen on merkittävä ilmiö ja maankäyttömuoto, jossa luonnonympäristö on merkittävässä 

roolissa. Samaan aikaan, kun väestökato autioittaa maaseutua, sen asuttu pinta-ala on kuitenkin Suomessa 

kasvanut vapaa-ajan asumisen vuoksi. Vapaa-ajan asuminen ei ole enää pelkästään perinteistä kesämökkei-

lyä, vaan yhä useammin kakkosasumista ympärivuotiseen käyttöön varustellussa asunnossa. Tämä vaikuttaa 

muun muassa palvelujen kysyntään, tieverkon käyttöön ja vesi- ja jätehuollon tarpeisiin (Strandell ym., 2015). 

Vapaa- ajan asumisella on merkittäviä myönteisiä vaikutuksia kuntatalouden ja paikallisten elinkeinojen kan-

nalta (kuva 67). Se myös säilyttää paikallisia palveluita ja infrastruktuuria (Strandell ym., 2015). 
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Kuva 66. Kesämökkejä/nelilökilometri v. 2013. Lähde: SYKE. 
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Kuva 67. Vapaa-ajan asumisen luontoarvot Kymenlaaksossa,  
( €/ha/v). Lähde: Mustajärvi ym., 2017. 
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Luontomatkailu 

Kymenlaaksossa on laajaa potentiaalia luontomatkailun lisäämiseen. Maakunnan luontomatkailun veto-

nauloja ovat luonto‐, virkistys‐ ja maisema‐arvoiltaan merkittävät käytävät ja vyöhykkeet kuten Kymenlaak‐

son saaristo, huviveneilykohteet ja satamat, kansallispuistot, Suomenlahti, Kymijoki, Kaunissaaren, Tammion 

ja Haapasaaren saaristokylät, lintupaikat ja lintutornit, melontareitit, kalastusmatkailu sekä koskenlaskumat-

kailu.  

Verla - Repovesialueen kehityshankkeilla pyritään luonto-  ja kulttuurimatkailun vahvistamiseen, ja Repove-

den kansallispuiston palvelutasoa kehitetäänkin aktiivisesti.  Meren rannikko -  ja saaristoalueella puolustus-

voimilta vapautuneiden Rankin ja Kirkonmaan jatkokäytöstä luontomatkailuun ja/tai yleiseen virkistykseen 

on tehty valmisteluja.  Pyhtään Verssonkankaalla ja Virolahden Hurpussa on suunnitteilla merellisiä matkai-

luhankkeita (Kymenlaakson Liitto, 2014). Kouvolan alueen luontomatkailulliset pontentiaalit ovat Kymijoen, 

Repovesi - Verla sekä Väliväylän alueilla (Kinnunen, 2010). Myös muissa Kymenlaakson kunnissa luontomat-

kailu on nostettu tärkeään rooliin.  

Kattavaa tietoa luontomatkailun aluetaloudellisesta merkityksestä Kymenlaaksossa ei ole saatavissa. Esimer-

kiksi Kouvolan alueen luontomatkailutuotteiden myynti yhteensä v. 2009 oli n. 450 000 € (Kinnunen, 2010). 

Kauttaaltaan tuotetarjonta oli kesäaikana talvea laajempi. Luontomatkailu työllistää rannikolla ja saaristossa 

erityisesti kesäkuukausina, mutta sen volyymi on kokonaisuudessaan vaatimaton (Kymenlaakson Liitto, 

2013).  

Veneily 

Maakuntakaavaan merkityt veneily- ja satama-alueet ovat aktiivisessa käytössä. Kaunissaaren satamaa on 

kehitetty ja sen sisääntuloväylä on ruopattu. Kehittämistyötä on käynnistetty mm. Keihässalmen ympäris-

tössä ja Verssön alueella Pyhtäällä. Virkistysalueyhdistys ylläpitää ja kehittää saarikohteita jossa laitureita ja 

luonnonsatamia Pyhtäällä, Kotkassa ja Haminassa (Kymenlaakson Liitto, 2014). 

Kesällä 2018 alkaa Kouvolan ja Iitin alueella sijaitsevan Kimolan vanhan puunuittokanavan kunnostaminen 

veneilykäyttöön. Kanava aukeaa huviveneille kesällä 2019.  Kanavan odotetaan lisäävän veneilymatkailua 

alueella merkittävästi. 

Virkistyksen ja veneretkeilyn kannalta tärkeitä kohteita ovat myös puolustusvoimilta vapautuvat saarikohteet 

(Kirkonmaa ja Rankki) sekä Kuusisen satama Kotkasta (Kymenlaakson Liitto, 2014). 

Metsästys 

Kaakkois-Suomessa metsästetään lukumäärällisesti eniten lintuja, supikoiria, jäniksiä ja rusakoita (kuva 68). 

Kymenlaakson hirvikanta on 4.1-,2 hirveä/1 000 ha (kuva 69 ja Suomen Riistakeskus, 2017). Villisikakanta on 

runsastunut Kymenlaaksossa (kuva 70). 

Metsästys on suosittu harrastus Kymenlaaksossa. Alueen metsästysseuroissa on yli 8 000 jäsentä. Metsästys-

matkailuyrityksiä on koko Suomessa vain 20, ja ala työllistää ympärivuotisesti 60-80 henkilöä, mutta ala on 

voimakkaassa nousussa (Suomen Riistakeskus, 2013). Metsästyksen aluetaloudellisesta merkityksestä ei ole 

saatavissa tarkkaa tietoa, mutta Luken v. 2015 laatimasta Riistatalouden hyvinvointivaikutukset -esiselvityk-

sestä ilmenee, että metsästykseen liittyvä kulutus on suomalaisessa metsästäjäkunnassa lähes kaksinkertais-
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tunut 1990-luvun alkupuolen tasosta.  Merkittävä muutos on tapahtunut rahankäytössä varusteisiin, mat-

kustamiseen ja palveluista maksamiseen.  Keskimääräinen henkilökohtainen rahankäyttö oli metsällä käy-

neillä suomalaisilla 950 euroa vuonna 2008, mutta sittemmin kulutus on tästä kasvanut (Luke, 2015).  Run-

saimmin euroja käyttivät etenkin uusmaalaiset ja satakuntalaiset metsästäjät, ja vähiten Kymin, Lapin, Oulun 

ja Pohjanmaan metsästäjät (Luke, 2015). Metsästys ja riistanhoito ovat siis Suomessa pääosin vapaa-ajan 

toimintaa, ja vain harvalle ammatin harjoittamista. Esimerkiksi hirven lihan riistasaalista vajaa kolme prosent-

tia päätyy myyntiin yksityishenkilöille ja vain puoli prosenttia myydään elintarvikeketjun markkinoille (Kan-

kainen ym. 2014). Riistaliha on metsästäjille tärkeä elintarvike, mutta metsästys ei juuri edistä lihan myyntiin 

ja jalostukseen liittyvää talouden tuotantotoimintaa.  Sama koskee metsästäjien enimmäkseen talkoovoimin 

harjoittamaa riistanhoitoa. Metsästykseen ja riistanhoitoon liittyy kuitenkin myös huomattavia metsästäjien 

kotitalouksien ulkopuolelle ulottuvia taloudellisia vaikutuksia, kun huomioidaan metsästäjien rahankäyttö 

(Luke, 2015). 

 

Kuva 68. Riistasaalis Kaakkois-Suomessa vuosina 2009-2014 (kpl). Lähde: Luke. 
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Kuva 69. Hirvieläinten havainnot Kymenlaaksossa (kpl/1000 ha) v. 2016. Lähde: Luke, Suomen Riistakeskus. 

 

Kuva 70. Villisikakanta Suomessa v. 2016. Lähde: Oma riista – tietokantatieto sähköisestä hirvitietokortista ( 3370 villisikaa, 556 por-
saallista emakkoa) vuoden lopussa 2016,Luke ja  Suomen Riistakeskus. 
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Marjastus 

Marjastus on merkittävimpiä metsän monikäytön elementtejä. Valtaosa (> 90 %) Kymenlaaksossa poimituista 

marjoista on mustikkaa ja puolukkaa (Mustajärvi ym., 2017). Luonnonmarjojen keskimääräiset kauppahinnat 

(2011–2015) €/kg ovat olleet Itä-Suomessa mustikalle 1,9 €/kg, puolukalle 1,4 €/kg ja lakalle 12,2 €/kg (Mavi 

2016), jolloin satopotentiaaliksi nykyisillä kauppahinnoilla saataisiin n. 12,2 M€. Todellisuudessa marjasa‐

dosta poimitaan noin 5-10 %. Kymenlaakson osuus Itä-Suomen suuralueen maapinta-alasta on n. 8,7 %. Tä-

män perusteella arvioiden Kymenlaaksossa vuosittain kauppoihin tulisi n. 16 tonnia tatteja (3 €/kg), 8 tonnia 

rouskuja (1,6 €/kg) ja 0,9 tonnia keltavahveroita (5,6 €/kg) - yhteensä n. 66 t€ (Mustajärvi ym., 2017). Marjoja 

tulisi vastaavasti mustikkaa 175 tonnia, puolukkaa 181 tonnia ja lakkaa häviävän pieni määrä, 160 kiloa (Mus-

tajärvi ym., 2017). Metsistä luonnonmarjoja poimivista yrityksistä ei ole saatavilla tilastoitua tietoa Kymen-

laaksosta. 

 

6. ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUS BIOTALOUTEEN 
 

Ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan biotalouteen mm. seuraavin tavoin (Luke, 2017a): 

Puutarhatuotanto 

- Kasvukausi pitenee, talvet lämpenevät 

- Hedelmänviljely laajenee pohjoisemmaksi 

- Sadot voivat kasvaa 

- Uudenlaiset lajikkeet ja lajit menestyvät (esim. päärynä, luumu, karhunvatukka, viiniköynnös, vesi-

meloni) 

- Talvehtiminen voi vaikeutua lumettomien talvien ja satunnaisien paukkupakkasten vuoksi 

- Lisääntyvät sateet voivat lisätä kasvitauteja ja huonontaa talvehtimista 

- Kasvihuoneiden lämmitystarve vähenee, mutta valotustarve kasvaa pilvisyyden lisääntyessä 

- Keväällä hallariski lisääntyy 

- Tarvitaan kalliimpaa tuotantotekniikkaa 

- Tarvitaan lisää talvenkestäviä sekä kasvitauteja ja tuholaisia kestäviä lajikkeita 

- Kasvinsuojeluaineiden käyttö voi lisääntyä 

- Suomen rooli ruuantuottajana voi kasvaa 

Maatalous 

- Kelirikkoajan pidentyminen, huonot ja heikentyvät tiet (Metsäteho, 2017) 

- Kasvukausi pitenee 

- Kasvilajien viljelyaluerajat siirtyvät pohjoisemmaksi 

- Kasvien kasvu voimistuu 

- Uusia viljelykasveja otetaan viljelyyn ja viljely monipuolistuu 

- Syyskylvöisten kasvilajien viljely lisääntyy 

- Kasvintuhoojien riski kasvaa 

- Uusia tuholaislajeja, kasvitauteja ja rikkakasvilajeja leviää Suomeen 

- Kasvintuholaisten ja niiden luontaisten vihollisten lajisto ja dynamiikka muuttuu 

- Kasvintuhoojien tarkkailun ja torjunnan tarve lisääntyy 
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- Sään ääri-ilmiöiden, kuten pitkien helle- ja kuivuusjaksojen, rankkasateiden ja tulvien aiheuttamat 

ongelmat peltoviljelylle lisääntyvät 

- Lisääntyvä syyssadanta lisää ravinnehuuhtoumien ja eroosion riskiä 

- Maan kasvukunto ja hiilen sidonta tulevat yhä tärkeämmiksi peltoviljelyssä 

- Kotieläinten sisäruokintakausi lyhenee 

- Lämmitykseen tarvittavan energian tarve pienenee, ja jäähdytysenergian tarve lisääntyy 

Metsät 

- Kasvukausi pitenee 

- Puuston kasvu kiihtyy ja puulajisuhteet voivat muuttua 

- Metsätalouden näkökulmasta puun käyttömahdollisuudet kasvavat 

- Kasvava puusto sitoo ilmakehästä hiilidioksidia 

- Puiden ja metsäkasvien fenologiassa tapahtuu muutoksia, esimerkiksi tuomen ja mustikan kukinta 

aikaistuu 

- Ilmakehän kasvava hiilidioksidipitoisuus aikaistaa koivun kasvukauden alkua 

- Puiden talveen valmistautuminen ja keväällä talvilevon purkautuminen voivat häiriintyä 

- Havupuiden taimien selviytyminen talvesta vaikeutuu 

- Lauhan talven jälkeen kuusen kasvu on alkukesällä heikompaa kuin pakkastalven jälkeisenä kesänä 

- Tulokas- ja vieraslajeja tulee lisää ja niiden selviytymismahdollisuudet paranevat 

- Hyönteisten, kuten kirjanpainajan, aiheuttamat tuhot voivat lisääntyä 

- Sienitaudeista juurikäävän aiheuttama kuusen tyvilaho ja männyn tyvitervastauti voivat lisääntyä ja 

levitä kohti pohjoista 

- Myrskytuhojen riski kasvaa 

Riista 

- Lajienvälinen kilpailu ravinnosta muuttuu, ja taudit yleistyvät 

- Hirvi levittäytyy laajemmalle lumipeitteen ohetessa. Hirvieläimet voivat runsastua erityisesti Etelä-

Suomessa, mikä voi parantaa ilveksen ravintotilannetta 

- Valkean suojavärin vaihtavat eläimet, kuten metsäjänis, riekko ja kärppä, voivat joutua helpommin 

saaliiksi lumettomassa maassa 

- Metsäkauris, valkohäntäpeura, rusakko, villikani ja villisika voivat hyötyä vähälumisista talvista 

- Metsäkanalinnut voivat kärsiä lumen puutteesta, poikaset ovat herkkiä sääolojen vaihtelulle 

- Lumiset talvet ovat eduksi suden saalistukselle. Ahman pesintä voi vaikeutua, talven lyheneminen 

voi muuttaa karhun talviunen pituutta 

- Pienpedot voivat levittäytyä pohjoisemmaksi ja runsastua 

- Talvisiin olosuhteisiin sopeutuneet lajit, kuten saimaannorppa, halli ja itämerennorppa, voivat kärsiä 

- Leudot talvet ja sulat vesistöt voivat mahdollistaa vesilintujen talvehtimisen Suomessa. Muutokset 

pesintäaikataulussa voivat vaikuttaa lisääntymistulokseen 

- Metsästystä voi hankaloittaa, kun lumijälkiä ei näy tai jälkiä näkyy pitkältäkin aikaväliltä 

Ruoka 

- Ruoantuotanto ja -kulutus aiheuttavat reilun viidenneksen kulutuksen ilmastovaikutuksista eli hiilija-

lanjäljestä 

- Ruoantuotanto vaikuttaa esimerkiksi ilmaston lämpenemiseen, ympäristön rehevöitymiseen ja hap-

pamoitumiseen sekä luonnon monimuotoisuuden vähenemiseen 
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- Suurin osa ruoan ilmastovaikutuksista syntyy maaperästä lannoitteiden käytön seurauksena tai suo-

raan eläimistä. Ruoankulutuksen ilmastovaikutuksia voidaan vähentää suosimalla mahdollisimman 

vähän kuormittavia ruokia ja minimoimalla hävikkiä 

Kalat, kalastus ja kalankasvatus 

- Avovesikalastuksen kausi pitenee, mutta jäiden vähyys vaikeuttanee perinteistä talvikalastusta, li-

sääntyvät myrskyt vähentävät kalastuspäiviä 

- Särkikalat, ahven ja kuha pääosin hyötyvät lämmöstä 

- Lämpeneminen ja lievä ravinnepitoisuuden kasvu suosivat silakkaa 

- Lämmöstä on haittaa viileiden vesien kaloille kuten nieriälle, lohelle, taimenelle, siialle, mateelle ja 

harjukselle 

- Itämeren suolapitoisuus voi muuttua, valumavedet tuovat mereen ravinteita 

- Vieraslajit ja monet taudit lisääntyvät, kilpailu ravinnosta voi kiristyä 

- Lämmin kevät ja syksy pidentävät kalankasvatuksen kasvukautta 

- Valintajalostus sopeuttaa viljeltyjä kaloja muuttuvaan ympäristöön parantaen kalaelinkeinon kannat-

tavuutta 

- Kalankasvatukseen tarvitaan uusiin olosuhteisiin sopeutuneita ja soveltuvia kalalajeja, toisaalta uu-

sien kalalajien viljely helpottuu 

Suomalaisten luonnonvaraelinkeinojen tulee sopeutua väistämättömään ilmastonmuutokseen. Luonnonva-

rakeskuksen tutkimusraportissa (Luke, 2017b) listataan seuraavia toimialakohtaisia suosituksia ilmastonmuu-

tokseen sopeutumiseksi:  

- Maatalous 

o Maatalouden ilmastokestävyyttä tulee parantaa lisäämällä varautumista säävaihteluun ja ääri-

ilmiöihin niin vakuutustarjontaa kehittämällä kuin viljelyn monimuotoistamisen edellytyksiä pa-

rantamalla.   

o Maatalouden tulee ennakoiden varautua erityisesti sadannassa tapahtuviin vuoden ja kasvukau-

den aikaisiin muutoksiin vesitalouden hallintajärjestelmiä kehittämällä sekä syyskylvöisten vilje-

lykasvien viljelyn laajentamisedellytyksiä parantamalla.   

- Metsätalous 

o Kasvintuhoojien mittava kasvu tulee rajoittaa kaikin käytössä olevin keinoin.  Mittavien metsätu-

hojen välttämiseksi kansainvälinen taimikauppa tulee välittömästi lopettaa ja yhdenpuulajin kas-

vattamisen sijaan suosia sekametsärakenteita.  

o Käytössä olevia metsänhoito-ohjeita tulee noudattaa ja panostaa tutkimukseen sekä seurantaan 

metsänhoidollisten korjaustoimien ajantasaistamiseksi. 

o Puunkorjuun sujuvuuden edellyttämän alemman tieverkon hyvän kunnon ylläpidosta ei pidä tin-

kiä.   

o Riistakantojen ja vieraslajien seuraaminen on avainasemassa, jotta kannoissa tapahtuviin muu-

toksiin osataan reagoida riittävän aikaisin. Samoin tutkimuksen ja käytännön yhteistyö ja met-

sästyksen säätely on säilytettävä ajantasaisena. 

 

- Kalatalous 

o Tutkimus, tiedon välittäminen ja tuotekehittely nousivat kalatalouden keskeisiksi toimenpiteiksi. 

o Istutuksista tulisi luopua, uusia kalaresursseja hyödyntää kestävästi  sekä  kalankasvatuksen  nor-

mistoa  uudistaa  joustavammaksi.   
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7. BIOTALOUSKYSELYN YHTEENVETO 
 

Biotalousselvityksen yhteydessä toteutettiin Kymenlaakson biotalouden ja muun maankäytön yhteensovit-

tamisen haasteisiin ja mahdollisuuksiin liittyvä kysely.  

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

tijuuden ja mielenkiinnon mukaan. Karttapohjaisessa kyselyssä pystyi kommentoimaan biotalouteen liittyviä 

karttamerkintöjä tai piirtää kartalle omia, biotalouteen liittyviä alueita. Karttapohjaisen kyselyn merkinnät ja 

kommentit näkyivät kaikille keskustelun herättämiseksi. Tekstimuotoisessa kyselyssä pystyi kommentoimaan 

biotalouden eri osa-alojen ja muun maankäytön yhteensovittamisen mahdollisuuksia ja haasteita Kymen-

laaksossa. Tekstimuotoiseen kyselyyn annetut vastaukset eivät näkyneet muille.  

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

100 vastaanottajalle. Kyselylinkkiä jaettiin myös Kymenlaakson Liiton internetsivuilla, facebookissa ja Twitte-

rissä. 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 mahdollisuuk-

siin liittyviä näkökulmia. Tulosten yhteenveto on luettavissa taulukosta 2.   

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 maankäytön suun-

nittelua 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 turvaa-

minen vaativat maankäytön suunnittelua.  

Osa vastauksista taas liittyi selkeästi tietyn paikan tai alueen kaavamääräyksiin tai aluekehitysnäkökulmaan. 

Taulukko 2. 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 
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- 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 
 

 
Kalat ja vedet -tee-
masta esille noste-
tut näkökulmat 
 

Maankäytön suunnittelulla mahdollista edistää kalakantojen elpymistä 
- 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 

 

Maankäytön suunnittelu rajoittaa maataloustuotantoa 
- Ei kaavoitusta viljellyille alueille 

 

Maankäytön suunnittelulla mahdollista edistää maatalous- ja juomaveden-
tuotantoa 
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Ruoka ja juomavesi 
-teemasta esille nos-
tetut näkökulmat 

- 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 

 
Luonnon palvelut -
teemasta esille nos-
tetut näkökulmat 
 

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

kanssa 
 

Uusia virkistysalueita ja -reittejä ei tarvita 
- 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 
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8. MAAKUNTAKAAVA JA BIOTALOUS 
 

 

 

Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa.  Maakuntakaava on oikeus-

vaikutteinen ja siinä korostuvat valtakunnallisten, maakunnallisten ja seudullisten näkökulmien yhteensovit-

taminen ja huomioiminen. Maakuntakaavoitus toteuttaa alueiden käyttöön liittyvää lainsäädäntöä sekä kan-

sainvälisiä, kansallisia ja maakunnallisia tavoitteita.  

Merkitykseltään valtakunnalliset, maakunnalliset tai seudulliset maankäyttöratkaisut osoitetaan maakunta-

kaavassa.  Maakuntakaavan laadintaa ohjaavat maankäyttö- ja rakennuslaki sekä valtakunnalliset alueiden-

käytön tavoitteet. Maakuntakaava ohjaa kuntien kaavoitusta sekä viranomaisten muuta alueiden käytön 

suunnittelua.  Maakuntakaava tarkentuu kuntien yleis- ja asemakaavoissa.   

Kymenlaaksossa on viisi vahvistettua maakuntakaavaa:  

- Kymenlaakson maakuntakaava, taajamat ja niiden ympäristöt  

- Maaseutua ja luonto  

- Kymenlaakson energiamaakuntakaava 

- Kauppa ja merialue 

- Lisäksi vuoden 2010 alusta lähtien Pyhtään kuntaan liitettyä ns. Vastilan mutkan aluetta koskee Itä-

Uudenmaan maakuntakaava.   

Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 tavoitteena on toimiva ja kestävä Kymenlaakso. Maakuntakaavan ylei-

set tavoitteet: 
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Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 biotalouteen liittyviä tavoitteita ovat mm.:  

- Luodaan edellytyksiä kestävälle ja toimivalle bio- ja kiertotaloudelle ja tuetaan Itämeren alueen Sinistä 

kasvua.  

- Alueidenkäyttöratkaisuilla turvataan luonnon monimuotoisuus ja geodiversiteetti ja luodaan samalla 

edellytykset alueiden kestävälle moninaiskäytölle. 

- Tunnistetaan luonnon arvovyöhykkeet ja ydinalueet sekä tuetaan ekosysteemipalveluiden tuotantopo-

tentiaalia. 

- Huomioidaan uudet teknologiat ja erilaiset synergiaedut. 

- Maakuntakaavassa varmistetaan mahdollisimman tehokas ja kestävä merellä tapahtuvan toiminnan 

suunnittelu, edistetään sinistä kasvua koskevan toimintaohjelman tavoitteiden toteutumista ja turvataan 

vedenalaisen luonnon monimuotoisuus.  

- Maakuntakaavassa korostetaan myös Kymenlaakson pinta- sekä pohjavesien merkitystä ja edistetään 

vesienhoitosuunnitelmien toteutusta aluesuunnittelun keinoin. 

 

8.1 Puu ja metsä 
 

 

 

Kuvassa 71 ja esitetään keskeisimmät Puu ja metsä -teemaan liittyvät merkinnät Kymenlaakson vaihemaa-

kuntakaavoissa. Teemaan liittyviä merkintöjä ovat mm. maa- ja metsätalousvaltaiset alueet, teollisuus- ja 

varastoalueet, satama sekä konsultointivyöhykkeet. Listaus kaikista merkinnöistä ja merkintöihin liittyvistä 

suunnittelumääräyksistä on Liitteessä 1.  

Metsäteollisuuden laitokset sijaitsevat pääsääntöisesti maakuntakaavan teollisuus- ja varastoalueilla (T).  

Merkittävimmät puuterminaalit sijaitsevat maakuntakaavaan merkityillä teollisuusalueilla, puun käyttöpaik-

kojen yhteydessä. HaminaKotka -satamaterminaali on merkitty satama-alueena LS (kuva 71). Kouvolan rau-

tatieterminaali sijaitsee liikenne-alueella L (kuva 71). 

Käyttöpaikkojen ulkopuolella sijaitsevat suurimmat energia- ja ainespuuterminaalit (Kymenlaakson Jäte, Kot-

kan Energia, Hyötypaperi, Teollisuuden Hake ja Transpeltola) ovat maakuntakaavan työpaikka-alueilla (TP), 

teollisuusalueilla (T ja T/s) ja maakunnallisen jätekeskuksen (EJ) alueilla (kuva 71). 
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8.1.1 Johtopäätökset 
 

Metsälaki ohjaa metsien käsittelyä, ja esimerkiksi maakuntakaavan valkoiset alueet ovat jo suurelta osin met-

sätalouskäytössä. Metsäbiotalouden tukeminen maakuntakaavassa ei välttämättä edellytä uusia aluemer-

kintöjä, sillä analyysien ja tarkastelujen perusteella Kymenlaakson yhdyskunta- ja taajamarakenteen kehitys 

ei uhkaa pirstoa laajoja, yhtenäisiä metsäalueita. Laajojen, yhtenäisten metsäalueiden osoittamisella maa-

kuntakaavassa ei ole merkittävää ohjausvaikutusta metsäbiotalouden suhteen, joten tältäkään kannalta laa-

jojen, yhtenäisten metsäalueiden osoittaminen maakuntakaavassa ei ole todennäköisesti tarpeellista.  Myös-

kään tiedossa ei ole uusia, metsätaloutta rajoittavia aluevarauksia, kuten suojelualueita. Suojelu etenee Ky-

menlaaksossa vapaaehtoisin keinoin (esim. METSO-ohjelma).  

Maakuntakaavassa jo voimassa olevien teollisuuden aluevarausten puitteissa on mahdollista laajentaa puun 

teollismittakaavaista energiakäyttöä olemassa olevaa infrastruktuuria hyödyntäen.  Merkittävimmät käyttö-

paikkojen yhteydessä olevat terminaalit sijaitsevat jo valmiiksi maakuntakaavan teollisuusalueilla.  

Maakunnallisesti ja valtakunnallisesti merkittävien puuterminaalien toimintamahdollisuuksia voidaan tukea 

kokonaismaakuntakaavassa, jotta voidaan vastata energiapuun ja ainespuun varastoinnin ja lastaamisen tar-

peisiin. Selvitysten perusteella ei ole noussut tarvetta osoittaa maakuntakaavassa uusia, käyttöpaikkojen ul-

kopuolisia puuterminaaleja. Jos tällaisia tarpeita nousee myöhemmin esiin, asia tarkastellaan tapauskohtai-

sesti. 

Alemman tieverkon kunto ja laatu ovat avainasemassa metsäbiotalouden toimintaedellytysten kannalta, 

mutta tämä ei ole maakuntakaavatasolla käsiteltävä asia. Mahdolliset HCT-käytävät on jo osoitettu maakun-

takaavassa tieverkostona, eikä uusia merkintöjä todennäköisesti vaadita myöskään niiden osalta.  
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Kuva 71. Keskeisimmät Puu ja metsä -teemaan liittyvät merkinnät Kymenlaakson vaihemaakuntakaavoissa.  
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8.2 Kalat ja vedet 
 

 

Kuvassa 72 esitetään keskeisimmät Kalat ja vedet -teemaan liittyvät merkinnät Kymenlaakson vaihemaakun-

takaavoissa. Teemaan liittyviä merkintöjä ovat vesiviljelyyn soveltuvat alueet, jätevesiviemärit ja jäteveden-

käsittelylaitokset. Lisäksi koko maakuntakaava-aluetta koskee suunnittelumääräys, jonka mukaan maankäy-

tön tarkemmassa suunnittelussa tulee luoda edellytyksiä vaelluskalakantojen luontaiselle lisääntymiselle Ky-

mijoella. Listaus merkinnöistä ja merkintöihin liittyvistä suunnittelumääräyksistä on Liitteessä 1.  

Vaelluskalakantojen elvyttäminen ja tätä kautta Kymenlaakson virkistyskalastuksen ja luontomatkailupoten-

tiaalin lisääminen on huomioitu koko maakuntakaava-aluetta koskevassa suunnittelumääräyksessä (Liite 1). 

Vesiviljelyyn soveltuviksi alueiksi on osoitettu olemassa olevat laitokset.  

Vesistöjen tilaan vaikuttavia merkintöjä ovat mm. jätevedenkäsittelylaitokset ja jätevesiviemärit. Lisäksi maa-

kuntakaavaratkaisuissa on huomioitu merialueiden soveltuvat ruoppaus- ja läjitysalueet.  

 

8.2.1 Johtopäätökset 
 

Kalakantojen ja vesistöjen osalta Kymijoen potentiaali lohi- ja vaelluskalajokena on kansainvälisesti merkit-

tävä. Koko maakuntakaava-aluetta koskeva, vaelluskalojen nousuesteitä koskeva suunnittelumääräys tukee 

vaelluskalakantojen elvyttämistä.  

Vesiviljelyn osalta ei ole tarvetta uusille merkinnöille, mikäli uusia viljelylaitoksia ei tule. Vesiviljelylaitosten 

sijainteja maakuntakaavassa on syytä tarkistaa.  

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan maakuntakaavoituksessa on otettava huomioon vesi- 

ja rantaluonnonsuojelun tai virkistyskäytön kannalta erityistä suojelua vaativat vesistöt. Vesielinympäristöjä 

ja niiden uhanalaisia lajeja, joihin koko valuma-alueen tila vaikuttaa, turvataan etenkin vesienhoitosuunnitel-

mien ja toimenpideohjelmien sekä maa- ja metsätalouden suojavyöhykkeiden avulla. Maakuntakaavaratkai-

suissa huomioidaan Kaakkois-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelman maankäyttöä koskevat toimenpi-

teet.  

 

 



   
  Kymenlaakson biotalousselvitys 
 

94 
 

 

Kuva 72. Kalat ja vedet -teemaan liittyvät merkinnät Kymenlaakson vaihemaakuntakaavoissa.  
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8.3 Uusiutuva energia 
 

 

Kuvassa 73 esitetään keskeisimmät Energia-teemaan liittyvät merkinnät Kymenlaakson vaihemaakuntakaa-

voissa. Energia-teemaan liittyviä merkintöjä ovat mm. energiahuollon ja yhdyskuntateknisen huollon kohteet 

ja alueet, kaasu- ja sähkölinjat sekä tuulivoimaan soveltuvat alueet (kuva 73). Koko maakuntakaava-aluetta 

koskevia suunnittelumääräyksiä ovat uusiutuvan energian käytön lisäämiseen sekä tuulivoimaan liittyvät 

määräykset (Liite 1).  

Maakuntakaavassa on osoitettu ylimaakunnalliset jätteenpolttolaitokset sekä merkitykseltään vähintään 

seudulliset jätevedenkäsittelylaitokset, joiden alueelle   voidaan   sijoittaa   uusiutuvan energian tuotantoa. 

Uusiutuvaa energiaa hyödyntävät energiantuotantolaitokset sijaitsevat maakuntakaavan energiahuollon alu-

eilla (EN ja en), teollisuus- ja varastoalueilla (T), yhdyskuntateknisen huollon alueilla (et1) tai tuulivoima-alu-

eilla (tv). Kaasulinjoissa kulkee osittain myös biokaasua, ja kaasulinjat on merkitty maakuntakaavoihin mer-

kinnällä k. Myös pääsähkölinjat on merkitty maakuntakaavaan.  

Kymenlaaksossa toimii kaksi ylikunnallisesti toimivaa jätevedenpuhdistamoa, joiden kuivattu jäteliete toimii 

biokaasun tuotannon raaka-aineena (Kymenlaakson Liitto, 2012). Mäkikylän biokaasulaitos sijaitsee maakun-

takaavan jätevedenkäsittelylaitoksen yhteydessä (yhdyskuntateknisen huollon kohde, et1), ja Virolahden 

Vahterikonkankaan biokaasulaitos sijaitsee maakuntakaavan teollisuus- ja varastokohdealueella (t). Paikalli-

sesti toimivia maatilatason biokaasulaitoksia ei maakuntakaavassa ole esitetty.  

Kymenlaakson energiamaakuntakaavassa ei esitetä erillisiä alueita aurinkoenergialaitoksille. Suomen toiseksi 

suurin aurinkoenergialaitos Haminan Mäkelänkankaalla sijaitsee maakuntakaavan teollisuusalueella (T). Sa-

malla alueella on myös tuulivoimaloita. Vesivoimalaitoksia ei ole merkitty maakuntakaavoihin. 

Listaus merkinnöistä ja merkintöihin liittyvistä suunnittelumääräyksistä on Liitteessä 1. 

 

8.3.1 Johtopäätökset 
 

Uusiutuvan energian osalta maakuntakaavassa tarkastellaan uusiutuvan energian tuotantoon ja käyttöön liit-

tyviä maankäytöllisiä esteitä sekä osoitetaan sopivia alueita uusiutuvan energian tuotantoon ja jakeluun. 

Maankäytölliset vaatimukset energian eri tuotantomuodoille ovat vaihtelevat. Suurimmalla osalla energian-

tuotantolaitoksista Kymenlaaksossa on jo infrastruktuuri ja toiminnan alueet olemassa. Kymenlaakson maa-

kuntakaavassa ei todennäköisesti ole tarvetta osoittaa uusia varauksia esim. aurinkoenergia- tai maalämpö-

kohteille niiden pienen koon ja paikallisen merkittävyyden vuoksi, mutta koko kaava-aluetta koskeva määräys 
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uusiutuvaan energiaan perustuvien järjestelmien käytön selvittämisestä edistää osaltaan myös edellä mai-

nittujen sekä tilakohtaisten biokaasulaitosten ja muiden uusiutuvan, hajautetun energian laitosten käyttöön-

ottoa.  

Myllykoskelle suunnitteilla oleva bioetanolilaitos tulisi sijaitsemaan suljetun paperitehtaan tiloissa, joka on 

maakuntakaavassa teollisuusalueella (T/s) eikä näin ollen tarvitse erillistä uutta aluevarausta. Muutamien 

energiantuotantolaitosten osalta on tarpeen tarkistaa kaavaratkaisuja.  

Tuulivoiman osalta on tarpeen tarkastella uudelleen alueet, jotka eivät vastaa nykyisten voimaloiden tilan-

tarpeita.  

Uuden vesivoiman käyttöönoton mahdollisuuksia rajoittavat luontevien kohteiden puute ja vesivoiman ra-

kentamisen haitalliset ympäristövaikutukset. Näin ollen Kymenlaakson kokonaismaakuntakaavassa ei ole tar-

peen esittää uusia alueita myöskään vesivoimatuotannolle. 
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Kuva 73. Energia-teemaan liittyvät merkinnät Kymenlaakson vaihemaakuntakaavoissa.  
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8.4 Ruoka ja juomavesi 
 

 

 

Kuvassa 74 ja esitetään keskeisimmät Ruoka ja juomavesi -teemaan liittyvät merkinnät Kymenlaakson vaihe-

maakuntakaavoissa. Keskeisimpiä merkintöjä ovat pohjavesialueet, vedenotto- ja imeytysalueet sekä veden-

hankinnan kannalta tärkeät pintavesialueet. Maatalouden suuryksiköitä ei ole merkitty maakuntakaavoihin.  

Listaus merkinnöistä ja merkintöihin liittyvistä suunnittelumääräyksistä on Liitteessä 1.  

 

8.4.1 Johtopäätökset 
 

Ruuantuotannon osalta laajat yhtenäiset peltoalueet on selvitetty (Sweco, 2016) ja ne huomioidaan maakun-

takaavaratkaisuissa. Analyysien ja selvitysten mukaan Kymenlaakson yhdyskuntarakenteella ei ole laaje-

nemispaineita hyvien yhtenäisten peltoalueiden suuntaan, joten peltobiotalouden tuotantoalueita ei ole sen 

perusteella tarpeen suojata muulta maankäytöltä osoittamalla niitä erikseen maakuntakaavassa (esim. FCG, 

2017). Maakuntakaavassa osoitetut maisema-alueet ovat useimmiten peltoalueita. Hyvien yhtenäisten pel-

toalueiden osoittamisella maakuntakaavassa ei ole merkittävää ohjausvaikutusta peltobiotalouden suhteen, 

joten tältäkään kannalta hyvien yhtenäisten peltoalueiden osoittaminen maakuntakaavassa ei ole todennä-

köisesti tarpeellista.  

Maatilatalouden suuryksiköt vaativat yhteensovittamista muun maankäytön kanssa, mutta tämä ei ole maa-

kuntakaavallisen mittakaavan asia. Maatilatalouden suuryksiköitä ei siis ole todennäköisesti tarpeen osoittaa 

maakuntakaavassa.  

I- ja II-luokan pohjavesialueet on osoitettava maakuntakaavassa. Uutta pohjavesiriskiä aiheuttavaa toimintoa 

ei tule sijoittaa pohjavesialueelle. Pohjavesialueiden uusi luokitus ei ehdi valmistua kokonaismaakuntakaavan 

valmistelun kannalta ajoissa.  
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Kuva 74. Ruoka ja juomavesi -teemaan liittyvät keskeiset merkinnät Kymenlaakson vaihemaakuntakaavoissa. 
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8.5 Luonnon palvelut 
 

 

 

Kuvassa 75 esitetään keskeisimmät Luonnon palvelut -teemaan liittyvät merkinnät Kymenlaakson vaihemaa-

kuntakaavoissa. Keskeisimpiä merkintöjä ovat virkistyskohteet ja -alueet, loma- ja matkailualueet, suojelu-

alueet sekä melonta-, patikointi- ja pyöräilyreitit ja satamat (kuva 75).  

Maakuntasuunnitelmassa on tunnistettu kolme matkailun kannalta merkittävää laajaa aluekokonaisuutta: 

Kouvolan Verlan-Repoveden alue, Kymenlaakson rannikko- ja saaristoalue sekä Kymijokivarsi.  Maakuntakaa-

vassa on varattu tätä tukevia kehittämisalueita ja aluevarauksia (Kymenlaakson Liitto, 2014). 

Maakuntakaavassa on osoitettu Pyhtään länsihaarojen alueelta Kaunissaareen ulottuva matkailun kehittä-

misalue.  Alueella on luonto-  ja kulttuurimatkailuun soveltuvia arvoalueita ja niitä tukevia palvelukeskittymiä, 

venereittejä ja -satamia. Kotkan alueella matkailun kehittämisalueen ydin muodostuu Kotkan kansallisesta 

kaupunkipuistosta. Merialuemaakuntakaavan yhteydessä on kartoitettu meri- ja saaristoalueen matkailu-

mahdollisuudet ja kaavalla mahdollistettu suurten matkailuhankkeiden toteuttaminen. Maakunnan sisä-

maan matkailupotentiaalia ei ole samalla tasolla kartoitettu. Loma- ja matkailukeskusten kehittämiselle luo-

daan edellytyksiä strategisella suunnittelulla ja kaavoituksella. 

Kymenlaakson virkistysalueyhdistyksen hoitamista kohteista suuri osa sijaitsee maakunnan vetovoima-

vyöhykkeillä (Kymijoki, saaristo, Väliväylä, Verla–Heisanharju –Repovesikolmio). Maakuntakaavassa patikoin-

tireittejä on varattu kaikkiaan noin 292 kilometriä. Näistä noin 75 kilometriä on reittejä, joita ei ole vielä 

toteutettu. Merkittävimpiä, vasta suunnitteluasteella olevia reittiyhteyksiä ovat Jaalan-Heisanharjun ja Jaa-

lasta Vuolenkosken suuntaan kulkevat patikointireitit sekä Etelä- ja Pohjois-Kymenlaakson yhdistävät Kou-

vola-Anjalankoski-Hamina -yhdysreitit. Kotkan kansallista kaupunkipuistoa ei ole merkitty maakuntakaavoi-

hin. Kimolan kanava on merkitty maakuntakaavaan. Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät 

alueet on inventoitu. 

Koko maakuntakaava-aluetta koskee suunnittelumääräys siitä, että yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa 

tulee keskeisenä periaatteena vesistöjen läheisyydessä olla yhtenäisen rakentamattoman rantaviivan sääs-

täminen. Listaus merkinnöistä ja merkintöihin liittyvistä suunnittelumääräyksistä on Liitteessä 1.  
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8.5.1 Johtopäätökset 
 

Luonnonympäristöstä huolehtiminen kestävällä tavalla on tärkeää elinkeinojen, väestön hyvinvoinnin ja alu-

eiden identiteetin kannalta sekä luonnon palvelujen kannalta. Alueidenkäytöllä on ratkaiseva merkitys luon-

non- ja kulttuuriympäristöjen arvojen säilymiselle sekä niitä koskevien kansainvälisten sopimusten täytän-

töönpanolle. Alueidenkäytöllä vaikutetaan myös luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen. Luonnon- ja 

kulttuuriympäristöjen kestävä käyttö toteutuu turvaamalla niiden alueellinen monimuotoisuus.  

Alueidenkäytön suunnittelussa huomioidaan ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta merkittävät ja yhtenäi-

set luonnonalueet, joiden tarpeetonta pirstomista pyritään välttämään. Merkittävä osa luonnon monimuo-

toisuuden kannalta tärkeistä luonnonarvoista samoin kuin arvokkaista yhtenäisistä luonnonalueista sijaitsee 

suojelualueiden ulkopuolella. Luonnon monimuotoisuuden edistämisen ja sitä koskevien kansainvälisten vel-

voitteiden kannalta on tärkeää, että luonnonarvot ja niiden kannalta tärkeät aluekokonaisuudet otetaan huo-

mioon alueidenkäytössä.  

Kymenlaaksossa korostuu Kymijoen asema sekä luonnon monimuotoisuuden vaalimisen että myös luonto-

matkailun kehittämisen kannalta. Lisäksi virkistys- ja luontomatkailuarvojen sekä luonnonvarojen käytön yh-

teensovittaminen ja kestävä käyttö korostuvat Kymenlaaksossa, jossa metsätalouden paineet ovat kasva-

massa mutta myös luontomatkailun ja luonnon virkistyskäytön potentiaali on huomattava.  

Luonnonperintö ja luonnon palvelut on huomioitu Kymenlaakson vaihemaakuntakaavoissa hyvin kattavasti 

(kuva 75), joten suuria muutostarpeita ei ole. Vedenalaisen luonnon monimuotoisuuteen kiinnitetään huo-

miota erityisesti merialuesuunnittelussa. Kymenlaakson sini-viherrakennetta ja ekosysteemipalveluja on sel-

vitetty tarkemmin maakuntakaavan taustaselvityksessä (Mustajärvi ym., 2017). Kymenlaakson sini-viherra-

kenne ja ekosysteemipalveluselvityksen (Mustajärvi ym., 2017) tulokset huomioidaan maakuntakaavassa, 

mikä tukee suoraan luonnon palveluja hyödyntävää biotaloutta, kuten luontomatkailua. Lisäksi Kotkan kan-

sallinen kaupunkipuisto tulee merkitä maakuntakaavaan. Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen 

tärkeiden alueiden (luo) inventointitulokset sekä pysyvästi suojellut METSO-kohteet huomioidaan kokonais-

maakuntakaavassa. Suoelinympäristöjen tilaa parannetaan soidensuojelutyöryhmän ehdotusten mukaisesti. 

Metsälajeja turvataan metsälain ja luonnonsuojelulain mukaisten keinojen ja luonnonhoidon avulla.  
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Kuva 75. Keskeisimmät Luonnon palvelut -teemaan liittyvät merkinnät Kymenlaakson vaihemaakuntakaavoissa.  
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Liite 1: BIOTALOUTEEN LIITTYVÄT MERKINNÄT KYMENLAAKSON VAIHE-

MAAKUNTAKAAVOISSA 
 

Koko maakuntakaava-aluetta koskevat, biotalouteen liittyvät kaavamääräykset: 

- Alueiden yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee selvittää edellytyksiä uusiutuvaan energiaan pe-

rustuvien järjestelmien käyttöön.  

- Tuulivoimaa suunniteltaessa tulee voimalat sijoittaa ensisijaisesti muualle kuin maakuntakaavassa osoi-

tetuille taajamatoimintojen alueille, virkistysalueille tai kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen 

kannalta tärkeille alueille. Tuulivoimaloita suunniteltaessa on erityisesti selvitettävä asumisen, työnteon 

ja virkistyksen alueisiin sekä kulttuuriympäristöön, maisemaan ja luontoarvoihin kohdistuvat vaikutuk-

set. Suunniteltaessa tuulivoimaloiden sijoittamista taajamatoimintojen läheisyyteen, tulee selvittää 

tuulivoimatuotannon vaikutukset alueen maankäytön kehittämisvaihtoehtoihin. Tuulivoimalat tulee 

sijoittaa keskitetysti.  

- Maankäytön tarkemmassa suunnittelussa tulee luoda edellytyksiä vaelluskalakantojen luontaiselle li-

sääntymiselle Kymijoella.  

- Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee keskeisenä periaatteena vesistöjen läheisyydessä olla yh-

tenäisen rakentamattoman rantaviivan säästäminen.  

 
MERKINTÄ 
 

 
MÄÄRÄYS 

 

ARVOKAS GEOLOGINEN 
KOHDE  

Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ei saa aiheuttaa kauniin maise-
makuvan turmeltumista, luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten 
luonnonesiintymien tuhoutumista tai huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingol-
lisia ominaisuuksia luontosuhteissa. Alueen suunnittelussa ja toteutuksessa on 
kokonaisuuden ohella otettava huomioon kunkin alueen varausperusteluissa esi-
tetyt harjujen suojeluarvot. Alueelle kohdistuvista maa-aineslupahakemuksista 
on pyydettävä maakunnan liiton lausunto. Yksityiskohtaisemmassa suunnitte-
lussa tulee arvioida ja sovittaa yhteen käyttötarkoituksen mukainen maankäyttö 
ja geologiset arvot. 

geo 

ARVOKAS GEOLOGINEN MUO-
DOSTUMA 

ge 

ARVOKAS HARJUALUE TAI 
MUU GEOLOGINEN MUODOS-
TUMA 

geta 

ARVOKAS VEDENALAINEN 
GEOLOGINEN MUODOSTUMA 

Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon veden-
alaisten geologisten muodostumien ominaispiirteiden vaaliminen. Alueelle ei saa 
suunnitella toimenpiteitä, jotka merkittävästi heikentävät arvokkaiden veden-
alaisten geologisten muodostumien arvoja. Alueelle kohdistuvista lupahakemuk-
sista on pyydettävä maakunnan liiton lausunto. 

geo-v 

ENERGIAHUOLLON ALUE Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja käytön toteuttamisessa tulee 
ehkäistä merkittävät ympäristöhäiriöt teknisin ratkaisuin ja riittävin suoja-aluein. 

EN 

en 

JÄTTEENKÄSITTELYALUE Jätteenkäsittelyalueen ympärille on jätettävä riittävä suoja-alue ympäristöhaitto-
jen vähentämiseksi. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa voidaan alueelle 
osoittaa jäteraaka-aineen uusiokäyttöön, hyödyntämiseen ja jalostamiseen liitty-
vää yritys- ja teollisuustoimintaa. 

EJ 

KULTTUURIYMPÄRISTÖN TAI 
MAISEMAN VAALIMISEN KAN-
NALTA TÄRKEÄ ALUE 

Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon kulttuu-
riympäristön ominaispiirteiden vaaliminen ja turvattava merkittävien maisema- 
ja kulttuuriarvojen säilyminen. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on sovi-
tettava yhteen maankäytön ja maisema- ja kulttuuriarvojen vaatimukset. 

mata 

LOMA- JA MATKAILUALUE Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee toimintojen sijoittumisen ohjauk-
sella ja rakentamisen mitoituksen määrittelyllä turvata alueen erityisten luonto-
arvojen, kulttuuriympäristön ja rakennushistoriallisten ominaispiirteiden säilymi-
nen. 

R 

LUONNON MONIMUOTOISUU-
DEN KANNALTA ERITYISEN 
TÄRKEÄ ALUE 

Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon luonnon 
monimuotoisuuden ominaispiirteiden vaaliminen ja luontoalueen yhtenäisyys. 

luo 
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Alueelle ei saa suunnitella toimenpiteitä, jotka merkittävästi heikentävät niitä la-
jeja tai luonnonarvoja, joiden perusteella alue on osoitettu luonnon monimuo-
toisuuden kannalta merkittäväksi alueeksi. 

LUONNONSUOJELUALUE Suojelualueiksi osoitetuille alueille tai kohteille ei saa suunnitella toimenpiteitä, 
jotka vaarantavat tai heikentävät niitä luonto- tai ympäristöarvoja, joiden perus-
teella alueesta on muodostettu luonnonsuojelualue tai tavoitteena on perustaa 
sellainen. 

SL 

LUONNONSUOJELU- JA NA-
TURA 2000 -KOHDE 

Suojelualueiksi osoitetuille alueille tai kohteille ei saa suunnitella toimenpiteitä, 
jotka vaarantavat tai heikentävät niitä luonto- tai ympäristöarvoja, joiden perus-
teella alueesta on muodostettu luonnonsuojelualue tai tavoitteena on perustaa 
sellainen. 

nat 

MAA- JA METSÄTALOUSVAL-
TAINEN ALUE 

Alueelle voidaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa osoittaa pääkäyttötar-
koitusta palvelevien rakennusten lisäksi olemassa olevaa kylärakennetta täyden-
tävää rakentamista sekä haja-asutusluonteista rakentamista jo käytössä olevilla 
rakennusalueilla. 

M 

MAA- JA METSÄTALOUSVAL-
TAINEN ALUE, JOLLA ON ERI-
TYISIÄ YMPÄRISTÖARVOJA 

Alueelle voidaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa osoittaa pääkäyttötar-
koitusta palvelevien rakennusten lisäksi olemassa olevaa kylärakennetta täyden-
tävää ja laajentavaa rakentamista sekä haja-asutusluonteista rakentamista jo 
käytössä olevilla rakennusalueilla. 

MY 

MAA- JA METSÄTALOUSVAL-
TAINEN ALUE, JOLLA ON ERI-
TYISIÄ YMPÄRISTÖARVOJA JA 
SÄILYTETTÄVIÄ VÄHINTÄÄN 
MAAKUNNALLISESTI MERKIT-
TÄVIÄ RAKENNUSKULTTUURI-
KOHTEITA 

Alueelle voidaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa osoittaa pääkäyttötar-
koitusta palvelevien rakennusten lisäksi olemassa olevaa kylärakennetta täyden-
tävää ja laajentavaa rakentamista sekä haja-asutusluonteista rakentamista jo 
käytössä olevilla rakennusalueilla. Alueen käytön suunnittelussa ja toteutuksessa 
on otettava huomioon kulttuuriympäristön vaaliminen ja turvattava 
merkittävien maisema- ja kulttuuriarvojen sekä alueiden ominaisluonteen ja eri-
tyispiirteiden säilyminen. 

MY/s 

MAA- JA METSÄTALOUSVAL-
TAINEN ALUE, JOLLA ON UL-
KOILUN OHJAAMISTARVETTA 

Alueen suunnittelussa tulee turvata maa- ja metsätalouden sekä muiden maa-
seutuelinkeinojen toimintaedellytykset. Olemassa olevia ulkoilumahdollisuuksia 
ja - toimintoja tulee edistää ja alueiden käytön suunnittelussa tulee ottaa huomi-
oon ulkoilun ohjaamistarpeen vuoksi polkujen tai ulkoilureittien ja niihin liitty-
vien levähdys- ja tukialueiden toteuttaminen. Alueen ulkoilutoiminnot tulee 
suunnitella ja sijoittaa siten, ettei merkittävästi haitata alueen maa- ja metsäta-
louskäyttöä. 

MU 

MATKAILUKOHDE Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ottaa huomioon alueen luonnonar-
vot, kulttuuriympäristö ja rakennushistoriallisten ominaispiirteiden säilyminen. 

rm 

MATKAILUKOHDE, JOLLA ON 
SÄILYTETTÄVIÄ VÄHINTÄÄN 
MAAKUNNALLISESTI  
MERKITTÄVIÄ RAKENNUS-
KULTTUURIKOHTEITA 

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ottaa huomioon alueen luonnonar-
vot, kulttuuriympäristö ja rakennushistoriallisten ominaispiirteiden säilyminen. 
Alueen käytön suunnittelussa ja toteutuksessa on otettava huomioon kulttuu-
riympäristön vaaliminen ja turvattava merkittävien maisema- ja kulttuuriarvojen 
sekä alueiden ominaisluonteen ja erityispiirteiden säilyminen. 

rm/s 

MATKAILUN JA VIRKISTYKSEN 
KEHITTÄMISEN KOHDEALUE 

Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on huolehdittava siitä, että mat-
kailun kehittämistarpeet sovitetaan alueen luonto-, rakennusperintö- ja kulttuu-
riarvoihin niitä hyödyntäen. 

mv 

PÄÄKAASULINJA - k 

PÄÄSÄHKÖLINJA - z 

PÄÄVESIJOHTO - ve 

SATAMA-ALUE Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ehkäistä merkittävät ympä-
ristöhäiriöt teknisin ratkaisuin ja riittävin suoja-aluein. Mikäli alueella varastoi-
daan, käsitellään tai valmistetaan polttonesteitä tai muita vaarallisia aineita, on 
alueen ja sen lähiympäristön suunnittelussa huomioitava aineista aiheutuvat ym-
päristöriskit. Ennen uusiin vesialueisiin kohdistuvia toimenpiteitä tulee selvittää 
alueiden vedenalaisten muinaisjäännösten inventoinnin tarve. 

LS 

SIIRTOVIEMÄRI - vj 

SUOJELUALUE Suojelualueiksi osoitetuille alueille tai kohteille ei saa suunnitella toimenpiteitä, 
jotka vaarantavat tai heikentävät alueiden luonto- ja ympäristöarvoja. Alueen yk-
sityiskohtaisemmassa suunnittelussa ratkaistaan alueen suojelun toteuttamista-
vat. 

S 

SÄHKÖLINJAN YHTEYSTARVE - syt 
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TEOLISUUS- JA VARASTOALUE, 
JOLLA ON SÄILYTETTÄVIÄ VÄ-
HINTÄÄN MAAKUNNALLISESTI 
MERKITTÄVIÄ RAKENNUS-
KULTTUURIKOHTEITA 

Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ehkäistä merkittävät ympä-
ristöhäiriöt teknisin ratkaisuin ja riittävin suojaetäisyyksin. Mikäli alueella varas-
toidaan, käsitellään tai valmistetaan polttonesteitä tai muita vaarallisia aineita, 
on alueen suunnittelussa huomioitava vaarallisista aineista alueelle ja sen lä-
hiympäristölle aiheutuvat riskit. Erityistä huomiota on kiinnitettävä paikallisen 
teollisuusympäristön ja sen rakennushistoriallisten ominaispiirteiden säilyttämi-
seen. Alueen käytön suunnittelussa ja toteutuksessa on otettava huomioon kult-
tuuriympäristön vaaliminen ja turvattava merkittävien maisema- ja kulttuuriar-
vojen sekä alueiden ominaisluonteen ja erityispiirteiden säilyminen. 

T/s 

TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ehkäistä merkittävät ympä-
ristöhäiriöt teknisin ratkaisuin ja riittävin suojaetäisyyksin. Mikäli alueella varas-
toidaan, käsitellään tai valmistetaan polttonesteitä tai muita vaarallisia aineita, 
on alueen suunnittelussa huomioitava vaarallisista aineista alueelle ja sen lä-
hiympäristölle aiheutuvat riskit. Erityistä huomiota on kiinnitettävä paikallisen 
teollisuusympäristön ja sen rakennushistoriallisten ominaispiirteiden säilyttämi-
seen. 

T 

TUULIVOIMALOIDEN ALUE Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on a) selvitettävä tuulivoimaloiden vaiku-
tukset ilmavalvontatutkiin ja puolustusvoimien radioyhteyksiin ja otettava huo-
mioon puolustusvoimien toiminnasta aiheutuvat rajoitteet sekä pyydettävä Puo-
lustusvoimien lausunto, b) ja selvitettävä vaikutukset liikenneturvallisuuteen 
sekä pyrittävä estämään tuulivoimaloiden kielteisten vaikutusten synnyttäminen 
kohdekuvauksissa esitettyihin alueiden erityisominaisuuksiin. Rakentamismää-
räys: Alueella ei ole voimassa MRL 33 § mukainen rakentamisrajoitus. 
vaihtelee vähän merkinnöittäin 

tv1 
TV1 
tv 

TÄRKEÄ POHJAVESIALUE Aluetta koskevat toimenpiteet on suunniteltava siten, että pohjaveden laatu ei 
niiden vaikutuksesta heikkene. 

pv 

UNESCO:N MAAILMANPERIN-
TÖKOHDE 

Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee edistää maailmanperintö-
kohteeksi luokittamisen perusteena olevien arvojen säilymistä. 

un 

VEDENALAISEN LUONNON 
MONIMUOTOISUUDEN KAN-
NALTA ERITYISEN TÄRKEÄ 
ALUE 

Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon merellis-
ten elinympäristöjen luonnon monimuotoisuuden ominaispiirteiden vaaliminen. 
Alueelle ei saa suunnitella toimenpiteitä, jotka merkittävästi heikentävät riutto-
jen tai muiden arvokkaiden merellisten elinympäristöjen arvoja. 

luo-v 

VEDENHANKINNAN KANNALTA 
ARVOKAS PINTAVESIALUE 

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on vesiensuojelunäkökohdat otettava 
huomioon siten, ettei vesialueen käyttöä vedenhankintaan vaaranneta. ”Erityistä 
suojelua vaativan vesistön” alueella tulee sovittaa yhteen käyttötarkoituksen 
mukainen virkistyskäyttö ja vedenhankintaan liittyvät tarpeet. 

W 

VENESATAMA Alueiden yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on sovitettava pienveneilyn ja 
virkistyksen tarpeet kulttuuriperintö- ja luontoarvoihin sekä varmistettava aluei-
den saavutettavuus. 

lsv 

VESIVILJELYYN SOVELTUVA 
ALUE 

- vev 

VIRKISTYSKOHDE, LUONNON-
SATAMA 

- v 

YHDYSKUNTATEKNISEN HUOL-
LON ALUE 

Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja käytön toteuttamisessa tulee 
ehkäistä merkittävät ympäristöhäiriöt teknisin ratkaisuin ja riittävin suoja-aluein. 

et1 

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on vesiensuojelunäkökohdat otettava 
huomioon siten, ettei alueen käyttöä vedenhankintaan vaaranneta. 

ET 

YLIMAAKUNNALLINEN MELON-
TAREITTI 

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava ulkoilureittien toteuttamis-
edellytykset maakunnallisesti ja seudullisesti toimivana reitistönä. Yksityiskohtai-
sessa reittisuunnittelussa on pyrittävä hyödyntämään olemassa olevan tiestön ja 
poluston käyttömahdollisuuksia. 

mel 

YLIMAAKUNNALLINEN PATI-
KOINTIREITTI 

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava ulkoilureittien toteuttamis-
edellytykset maakunnallisesti ja seudullisesti toimivana reitistönä. Yksityiskohtai-
sessa reittisuunnittelussa on pyrittävä hyödyntämään olemassa olevan tiestön ja 
poluston käyttömahdollisuuksia. 

pa 

YLIMAAKUNNALLINEN PYÖRÄI-
LYREITTI 

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava ulkoilureittien toteuttamis-
edellytykset maakunnallisesti ja seudullisesti toimivana reitistönä. Yksityiskohtai-
sessa reittisuunnittelussa on pyrittävä hyödyntämään olemassa olevan tiestön ja 
poluston käyttömahdollisuuksia. 

py 
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