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KYMENLAAKSON EKOSYSTEEMIPALVELUT -TYÖPAJA 7.3.2017 

 

1. Tilaisuudesta 

 

Sidosryhmätyöpajan tarkoituksena oli tiedottaa hankkeen tuloksista ja olla osa vuoropuhelua 

maakuntakaavan laadinnassa siniviherverkon kaavoituksen osalta. Työpajassa sidosryhmillä 

oli mahdollisuus kommentoida karttoja ja tuoda esille niiden osalta nousseita ajatuksia 

Kymenlaakson ekosysteemipalvelutarjonnan tulovaisuudesta ja kehittämisestä. Tilaisuudessa 

esiteltiin rakenteellisen sekä laadullisen tarkastelun tuloksena syntyneet kartat (luvut 5.3-

5.12). 

 

Tilaisuuden ohjelma 

 

12:00–12:10  Tilaisuuden avaus ja tervetuliaissanat 

12:10–12:45 Kymenlaakson ekosysteemipalvelut, Kaisa Mustajärvi, Ramboll 

12:45–13:00 Työpajatyöskentelyosuuden 1 ohjeistus 

13:00–14:00  Työskentelyosuus 1: Ekosysteemipalveluiden nykytila ja potentiaali 

14:00–14:15  Tauko + lyhyet ajatukset ja kommentit työskentelyosuudesta 1 

14:15–14:30  Työskentelyosuuden 2 ohjeistus, Riina Känkänen, Ramboll 

14:30–15:30  Työskentelyosuus 2: Ekosysteemipalveluiden tavoitetilan määrittely 

15:30–16:00  Työskentelyn yhteenveto ja loppukeskustelu; miten tästä eteenpäin 

16:00   Tilaisuuden päätös 

 

Tässä dokumentissa esitetään yhteenvedot työpajan tuloksista.  
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2. Ekosysteemipalveluiden nykytila ja potentiaali 
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3. Ekosysteemipalvelutyöpajan tulokset 

 

Kymenlaakson ekosysteemipalvelujen tavoitetila laadittiin 7.3.2017 pidetyn 

sidosryhmätyöskentelyn tuloksena SWOT-analyysin avulla. 

 

SWOT-analyysi on nelikenttämenetelmä, jolla tunnistetaan kehitettävän alueen vahvuuksia, 

mahdollisuuksia, heikkouksia ja uhkia. Sidosryhmätyöpajassa koottiin Kymenlaaksoa koskevia 

tulevaisuuden näkymiä ekosysteemipalveluiden näkökulmasta.  SWOT-analyysin pohjalta 

tehtiin päätelmiä, miten vahvuuksia voidaan hyödyntää aluesuunnittelussa, miten heikkoudet 

muutetaan vahvuuksiksi, miten alueen ekologisiin arvoihin liittyviä mahdollisuuksia 

hyödynnetään ja miten uhat vältetään. Tuloksena saatiin toimintasuunnitelma siitä, mitä 

kullekin asialle tulisi tehdä. Luvussa 7.1. on esitetty tiivistetyt SWOT-analyysien tulokset. 

Tässä dokumentissa on alkuperäiset tulokset.  

 

Työpajassa esiin nousseet näkökulmat analysoitiin asiantuntija-arviona, ja keskeisimmistä 

esiinnousseista teemoista koottiin ekosysteemipalvelurakenteen tavoitetila 2040 (luku 7). 

Tavoitetila määriteltiin kullekin palveluryhmälle (tuki- ja säätelypalvelut, tuotantopalvelut ja 

kulttuuripalvelut) erikseen.   

 

  



 

  

20/25 

 

 

Tuki- ja säätelypalvelut 

 

Vahvuudet : Näistä me ponnistamme 

 

Järvet ja kosteikot 

Salpausselät 

Runsaat metsävarat 

Meri 

Monipuolinen ympäristö 

Seudun korkea teknologia mm. metsä- ja 

energiatuotannossa 

Metsästyksellä säädellään eläinkantojen 

tasapainoa ja vahinkoja elinkeinoille 

Vapaaehtoisuuteen perustuva metsien suojelu 

Hoidetut kasvavat metsät sitovat hiiltä 

Puurakentaminen sitoo hiiltä 

Hoidetut metsät sitovat hiilidioksidia -> 

ilmastonmuutos hidastuu 

Vesistöt ja pohjavedet hyvässä kunnossa 

Biotalous – bioenergian monikäyttö = 

tulevaisuuden ala 

Hyvässä tuottokunnossa olevat metsät (30-60 v) 

sitovat tehokkaasti hiilidioksidia 

Kaavoitus, metsät -> ilmastonmuutos 

Paljon luontoa suhteessa rakennettuun alaan 

 

Heikkoudet: Näitä me vahvistamme 

 

Vähän soita 

Pienvesien suojelutilanne 

Metsien liikakäyttö 

Soiden turpeen nosto 

Metsälannoitus -> vesistöjen rehevöinti 

Metsänhoidon menetelmät (avohakkuu, 

lannoistus, metsästys) 

VT6 ja päärata pohjavesialueella 

Vesistöjen sääntely 

Kehityksen nopeus – pysyykö kaavoitus 

mukana? (vanhentuneita rajoituksia ja 

nopea uudistumistarve) 

Metsien suojelualueiden vähäisyys 

Metsien ja soiden käytön vaikutusten 

ymmärtäminen ekosysteemeihin 

Metsien suojelualueiden vähäisyys 

Jatkuvan kasvatuksen hidas eteneminen 

metsätalouden keinona 

Mahdollisuudet: Näitä me kehitämme 

 

Luontomatkailun lisääntyminen 

Kalatiet 

Parantunut vedenlaatu 

Vaelluskalakannat 

Runsaat metsävarat 

Hyvin kasvavat pellot ja metsät varastoivat hiiltä 

(viljelysmaan hyvä kunto vaikuttaa) 

Jätevesien käsittely: metaanin erottaminen 

jätelietteestä -> energiaksi 

Puun käyttö rakentamiseen, hiilen sidontaan 

Ojitettujen soiden ja tuottamattomien suometsien 

ennallistaminen säätelypalveluiksi 

Luonnontilaisen luonnon kustannustehokkuus 

esim. tulvasuojelussa ja hiilivarastona 

Metsät ja suot 

Metsien kasvu lisääntyy – monipuoliset 

käyttömahdollisuudet 

Uhat: Näihin me varaudumme 

 

Vieraslajit 

Ilmastonmuutos 

Tulva Kymijoella 

Merenpinnan nousu 

Kymijoen pohjan sedimentistynyt 

Myrskytuhot 

Lämpeneminen 

Ravinnekuormituksen lisääntyminen 

ilmastonmuutoksen takia pölyttäjiä? 

Ravinnekuormitus talvella + humus 

Öljy- ym. onnettomuudet 

Biodiversiteetin väheneminen 

Turvetuotanto mm. vaellusjakavesistöissä 

Rantarakentaminen 

Pintavesien rehevöityminen 

Meren pinnan nousu 

Meren pinnan nousu 

Lisääntyvät poikkeukselliset sääolosuhteet 
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Biotalouden nimissä lisätty metsien käyttö 

Kaavoitus rajoittaa metsien käyttöä -> 

metsäbiotalous kärsii, maakunnalle 

elintärkeä ala 

Biodiversiteettihävikki 

Pohjaveden pilaantumienn 

Liikakäyttö hiilinielujen pieneneminen ja 

varastojen pieneneminen 

Soiden käyttö mm. turvetuotantoon 

Ilmastonmuutos 

Tulvariskien kasvu 

Keskellä: Venäjän läheisyys 
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Tuotantopalvelut 

 

Vahvuudet – Näistä me ponnistamme 

 

Vesienergia 

Runsaat, laajat ja yhtenäiset pelto- ja metsävarat  

Jalostuslaitokset valmiina 

Monipuolinen luonto 

Riista 

Rannikolla laajat vesialueet (kalastus, 

kalankasvatus) 

Kasvavat metsävarannot 

Kehittynyt maatalous 

Hyvät pohjavesivarannot 

Biomassaan perustuvat energialähteet 

Maakunnan omilla metsävaroilla korvataan 

fossiilisia tuontipolttoaineita 

Elintarvikkeiden perustuotanto 

Omat satamat kullanarvoisia kaupankäynnille 

Maakunnan runsaat metsävarat 

Runsaat pohjavesialueet 

Metsän kasvu maan parasta, potentiaalia riittää 

Puhdas pohjavesivaranto 

Runsas pintavesivaranto 

Suomen metsätalouden ja –teollisuuden 

ydinaluetta 

Uutta modernia metsäteollisuutta (UPM 

Kuusankoski, Kotka miles) 

Hyvässä tuottokunnossa olevat hyvälaatuiset ja 

terveet metsät 

Uusiutuva energia 

 

Heikkoudet: Näitä me vahvistamme 

 

Joet padottu -> Kymijoen oma lohikanta 

menetetty 

Tiestöt 

Ekologiset käytävät vähäisiä 

Soiden vähäisyys 

Vesistöjen heikko pidätyskyky 

 

Tuotantopalvelujen hyödyntämisen suorat tai 

epäsuorat haittavaikutuksen ekosysteemien 

toimintakykyyn 

Uusiutuvaan energiaan siirtymistä jarruttavat 

tavat hyödyntää luonnonvaroja ja tavat tukea niitä 

esim. turve 

Tuotekehittelyä tehty paljonkin, mutta näkyykö 

tuloksia markkinoilla asti? 

Alemman tieverkon rapautuminen 

Elintarvikkeiden jalostua, myös kiviteollisuus ja 

metsäteollisuus 

Energiapuun hinnan pitäisi ylittää korjuun 

kustannukset, nyt ei niin usein ole 

Maatalouden valtava byrokratia – toivottavasti se 

ei kaavoituksella enää lisäännyt vaan päinvastoin 

Materiaalien hinnat vs. tuotannon kannattavuus 

(kuitupuun hinta = vuonna 1980) 

Biomassan alhainen määrä pinta-alaa kohden 

korjuu kallista 

Mahdollisuudet: Näitä me kehitämme 

 

Alkutuotteiden jalostusasteen nostaminen, 

jakelukanavat ja markkinointi 

Uudet potentiaalit, esim. härkäpapu 

Ilmastonmuutos 

Pietari ja Helsinki lähellä 

Rahkasammaleen nosto vähäturpeisilta soilta, 

vientipotentiaali (kuivike, viherkatot, kasvualusta) 

Bioenergia 

Turve ja rahkasammal 

Etelä-Suomen merkittävä vaelluskalajoki 

Kalatiet 

Meriveden laatu parantunut (kalankasvatus 

hyötyy) 

Uhat: Näihin me varaudumme 

 

Pohjavesien uhat: liikenne  ym. 

Öljyonnettomuus Suomenlahdella 

Kirjanpainaja 

Ilmastonmuutos 

Vieraslajit, tuhoeläimet 

Metsätalouden säätely viheralueilla 

Maatalouden rakennemuutoksen vaikutus 

maaperään ja viljelyyn -> kotieläintuotanto 

vähenee ja kasvinviljely lisääntyy 

Taloudellis-teollisen ajattelun uhka 

biodiversiteetille 

Vesistöjen rehevöityminen 

Luonnon monimuotoisuuden vähentyminen 
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Uusiutuvan biometsäteollisuuden sivuvirtojen 

hyödyntäminen (kemianteollisuus, lääketeollisuus, 

terveys, nanoselluteknolofia ym) -> mahdollisuun 

pk-elinkeinotoiminnan kasvulla 

Lähiruoan ja luomuotuotannon lisääminen 

Metsäteollisuuden uuden innovaatiot 

Vesiviljely (muutkin kuin kalat) 

Tekopohjaveden tuotanto 

Leväbiomassan tuotantoon laaja merialue 

Energiapuu ja biomassaenergiaterminaalit 

Kotimaisen kalan hyödyntäminen 

Salpausselkä tuulipuistoaluetta 

 

 

Alkutuottajien vähyys 

Alkutuotannon rajoitukset 

Alkutuottajien ikärakenne ja tilojen pieni koko 

Metsätaloutta rajoitetaan kaavoituksella 

Pohjaveden pilaantumisvaara Salpausselällä.  

Afrikka iso sikaruton uhka (kasvavat 

villisikamäärät) 
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Kulttuuripalvelut 

 

Vahvuudet – Näistä me ponnistamme 

 

Erilaiset alueet: meri, joet, järvet, suot, harjut = 

monipuolisuus 

3 erilaista kansallispuistoa 

Virkistysalueyhdistys 

Arvokas teollinen kulttuuriperintö 

Vaihtelevalla seudulla olisi tarjolla paljon väljiä 

asuinpaikkoja uusille ihmisille 

Arvokas rakennusperintö  

3 kansallispuistoa 

Merialue 

Kymijoki 

Talousmetsät ja metsät yleensä toimivat 

jokamiehenoikeudella ja muutenkin virkistyksen 

käytössä jo nykyisellään 

Järjestäytynyt riistanhoito ja metsästys 

Mustila 

Arboretum 

Ruukki 

Mustaviiri 

Struven ketju 

Kaakoinen luontospesifisyys 

Repovesi KP + aarnikkometsä 

Matkailulle vahvuus 

Venäjän läheisyys 

Sotahistoria 

Sijainti: Helsinki – Pietari 

Kansallinen kaupunkipuisto 

Kotkan puistot 

Itäisen Suomenlahden kehittäminen + Valemusa 

kp 

Ulkosaaristo (Kaunissaari, Haapasaari) 

Kymijoki (Langinkoski ja muut kosket 

Väliväylä + Kymijoen vesistö retkeilyreittinä 

Monipuolinen vesiluonto 

 

Heikkoudet: Näitä me vahvistamme 

 

Pirstaleisuus mm. väylät 

Laajat hiljaiset alueet puuttuvat 

Pirstaloitunut maanomistus, isoja hankkeita vaikea 

toteuttaa / pienten tilojen kannattamattomuus 

Teollisuuspuisto – traditio!  

Heikko yrittäjyyden perinne – 

matkailuyritystoiminta ei nouse 

Käyttöpaine keskittyy muutamiin kohteisiin 

Palveluverkoston toteuttaminen haasteellista 

maanomistajien pelkohen vuoksi 

Alueen heikko imago -> hiipuva 

suurteollisuusmaakunta 

Palveluiden tarjonnan mainonta / kohdistaminen 

(kielitaito Venäjä ja Kiina) 

Padot 

Matkailuyrittäjien yhteistyö 

Maakunnan sisäinen ”yhteistyö” 

Kalaportaita ei ole 

Vaelluskalakantojen tila 

Lähiruoka / matkailun vähäinen yhteistyö 

Saaristoliikenteen ongelmat 

Reitistöjen ylläpito ja vähäinen käyttö 

Repoveden majoituspalvelut (myös muualla) 

Mainostuen markkinoinnin vähäisyys ja puute 

Mahdollisuudet: Näitä me kehitämme 

 

Esitellä samalla reitillä luonnontilaista luontoa ja 

talouskäytössä olevaa (mahdollisuus 

ympäristökasvatukseen) 

Virkistysreitit taajamien läheisyyteen (kuntien 

maille ja sopimalla yksityisten maille, ei kaavalla) 

Itäisen Suomenlahden kansallispuiston 

Uhat: Näihin me varaudumme 

 

Hakkuut muuttavat maisemaa ja virkistysarvoa 

Eri luonnonkäyttöryhmien näkemyksien ristiriidat 

Rajoitukset voivat vaikuttaa metsäteollisuuden ja 

biotalouden investointeihin 

Vesialueiden liittäminen kansallispuistoon (itäinen 

Suomenlahti) 
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laajentaminen Långön saareen, Pyhtää 

Ei Kymijoen kanavaa (erilaisia näkemyksiä) 

Luontomatkailu (metsästys, merimatkailu, 

kansallispuistot, Kymijoki) 

Monipuolisen luonnon hyödyntäminen 

vetovoimassa ja imagossa (myös 

rakennuskulttuuri) 

Luontomatkailu vielä lapsenkengissä, potentiaalia 

on 

Fyysinen ja kokemuksellinen vuorovaikutus (paljon 

mahdollisuuksia, paljon tehtävää) 

Green Care – ja muu terveys- ja 

hyvinvointipalvelujen kehittäminen 

Kymijoen virkistysreitti 

Kymijoki Kouvolan matkailussa 

Yhteistyö muiden Suomenlahden kaupunkien 

kanssa 

Suursaari 

Luontomatkailu 

Luontoyrittäjien yhteistyön kahiettäminen 

Monipuolinen luonto 

Kymijoki kehitetään (kalaportaat) 

Reitistöjen aktiivisempi käyttö ja markkinointi 

(palvelujen riittävyys?)  

Itäisen Suomenlahden KP:n laajentaminen + 

vesialueiden liittäminen 

Kimolan kanava ja Kouvolasta eteenpäin merelle 

Kuopiosta saakka pääsisi merelle 

Lähivirkistyskäsitteen laajentaminen >5km 

Rantautumismahdollisuuksia saaristoon 

Iitti / Elimäki – Ruotsin Pyhtää kulttuuritie (Länsi-

Kymen kulttuuritie) 

 

 

 

Viherverkoston alueella rajoitetaan biotaloutta 

(Metsäbiotalous, Kymenlaakso elää metsästä) 

Venäjä / Putin 

USA / Trump 

Pohjois-Korea / Kim 

Ylikalastus 

Ylikalastus (uhanalaiset kalakannat – nousu) 

Ilmastonmuutos 

Kymijoen kanava 

Nykymetsien hoito edesauttanut uhanalaisten 

lajien positiivista kehitystä mm. lahopuu 

lisääntynyt 

Öljytankkerionnettomuus 

Biodiversiteetin aleneminen 

Teiden hirviaidat 

 

 

 

 

 


