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Muistio 30.11.2018 
 

Ympäristöpoliittinen neuvottelukunta, kokous 5/2018 
 
Aika: Tiistai 6.11.2018 klo 13-15 
Paikka: Kymenlaakson Liitto, Karhulantie 36 B, 48601 Kotka 
 
Osallistujat:  
 

Tapio Glumoff, Haminan kaupunki 
Timo Hokkanen, Puolustusvoimat 
Anna-Riikka Karhunen, sihteeri, Kymenlaakson Liitto 
Anna Kiiski, Merikotka ry, puheenjohtaja 
Marika Kirjavainen, Kymen yrittäjät ry 
Kari Niemi, MTK Kaakkois-Suomi 
Mika Penttilä, Kouvola Innovation Oy 
Riku Rinnekangas, Suomen luonnonsuojeluliiton Kymenlaakson piiri ry 
Jukka Timperi, Kaakkois-Suomen ELY-keskus 
Jouni Väkevä, Suomen Metsäkeskus 
Maiju Lanki, Metsähallitus luontopalvelut 
 

Poissa: 
Hannu Friman, Kouvolan kaupunki 
Juhani Pekkola, Kotkan kaupunki 
Outi Autere, Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry 
Jouko Luode, Cursor Oy 
Pentti Tiusanen, maakuntahallitus 
Kirsi Toivonen, Kymenlaakson museo 
 

 
1. Kokouksen avaaminen 

 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13 ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. 

 
2. Läsnäolijoiden toteaminen 

 
Todettiin osallistujat. 

 
3. Jäsentahojen ajankohtaiskatsaus 

 
Kymen Yrittäjät ry 
- Annettu lausunto Jätekuljetusten järjestämisestä Pohjois-Kymenlaaksossa 

 
Metsäkeskus 
- Neuvojat tarjoavat metsänomistajille tietoa ympäristötuki- ja METSO-rahoituksesta 
- Sopivia kulotuskohteita etsinnässä 

 
Haminan kaupunki 
- Kaupunkistrategian yhtenä kärkenä Ekologinen Hamina, jonka toimintaohjelma on juuri 

valmistumassa 
- Joukkoliikenne ja sen supistuva kaukoliikenteen vuorotarjonta on herättänyt vilkasta keskustelua ja 

huolestumista 
 
Kaakkois-Suomen ELY-keskus 
- ELY osallistuu maakuntien yhteiseen biokaasutapahtumaan Jyväskylässä, Kymenlaakson Liittokin 

jatkossa mukana 
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- UPM:n Kotkan biojalostamon ympäristövaikutusten arviointiselostus lausuntokierroksella 
- Kotka Mills:n yhteyteen suunnitellun Envor Protech Oy:n biokaasulaitoksen ympäristövaikutusten 

arviointiselostus lausuntokierroksella 
 
Kouvola Innovation Oy 
- Vuoden 2019 kärjistä on hiilineutraalius ja siihen liittyvät toimet ja projektit 
- Hyötyvirran alueelle suunnitellan kiertotalouteen painottuvaa toimintaa 

 
MTK 
- Alempiarvoisten teiden korjausvelan kartoittaminen 
- Monet tilat siirtyneet luomuun 
- Karjan rehusta puute 

 
Puolustusvoimat 
- valmistelussa pv:n toimintaan sovellettu ympäristöjärjestelmä 

 
Kymenlaakson luonnonsuojelupiiri 
- Annettu lausuntoja rantayleiskaavasta, Pyhtään lentopaikasta ja maakuntakaavasta 
- Pyhtään lintuhoitolan jatko avoin, tehty paljon työtä asian eteen ja oltu esillä mediassa. 

 
Metsähallitus 
- säädösvalmistelua 
- useita isoja hankkeita meneillään (mm. LIFE+ ja ENI CBC -hankkeet), liittyvät mm. luonnon 

monimuotoisuuteen ja elinympäristöjen kunnostuksiin 
 

Kymenlaakson Liitto 
- maakuntakaavaluonnoksesta saatiin runsaasti lausuntoja. Lausunnot vastineineen menossa 

joulukuun maakuntahallitukseen. Tämän jälkeen alkaa kaavaehdotuksen valmistelu. 
- Paikkatietoaineistojen latauspalvelu avattu, aiheita mm. viherrakenne, aluerakenne, luonnonvarat, 

kulttuuri- ja luonnonperintö, elinkeinot, matkailu ja virkistys 
o http://kymenlaakso-kyml.opendata.arcgis.com/  

- Tarinakarttoja koostettu myös eri aiheista 
o http://kyml.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=e4b1b0ae8d8b414bb7710

2c9c83854c1  
 

4. Hiilineutraali Kymenlaakso 2040, Anna-Riikka Karhunen 
 

Kymenlaakson maakuntaohjelmaan 2017-2020 on kirjattu tavoitteeksi, että Kymenlaakson tulee olla 
Hiilineutraali vuoteen 2040 mennessä. Tavoitetta varten laaditaan tiekartta sekä taustalaskelmia 
kasvihuonekaasupäästöistä, hiilivarastoista, kustannustehokkaimmista toimenpiteistä sekä 
materiaalivirroista sekä syntyvistä sivuvirroista. Laskelmien ja tiekartan laatimisessa on apuna konsultti. 
Laadittava Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 -tiekartta korvaa Kymenlaakson Ilmasto- ja energiastrategian 
2011-2020. 
 
Työ käynnistyy marraskuussa, sidosryhmätyöpajat järjestetään talvella 2019, asukkaita ja päättäjiä 
osallistetaan keväällä 2019. Tämän jälkeen tiekartta viedään poliittiseen käsittelyyn. 
 
Lisätietoja Liitteessä 1. 

 
5. Lähetekeskustelu asioista, jotka tulee huomioida Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 -tiekarttatyössä 

(painopisteet, teemat, sidosryhmät ym.) 
 

Käytiin lähetekeskustelu Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 -tiekartan laatimisesta. Tiekartan laatimista 
pidettiin tarpeellisena ja ajankohtaisena asiana. 
 
Päätettiin, että Kymenlaakson ympäristöpoliittinen neuvottelukunta toimii Hiilineutraali Kymenlaakso -
tiekartan ohjausryhmänä. 

http://kymenlaakso-kyml.opendata.arcgis.com/
http://kyml.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=e4b1b0ae8d8b414bb77102c9c83854c1
http://kyml.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=e4b1b0ae8d8b414bb77102c9c83854c1
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Maa- ja metsätalous ja yleensäkin maankäytön muutosten vaikutus kasvihuonekaasupäästöihin sekä 
kompensointikeinot herättivät keskustelua. Päätettiin pitää yksi työpaja, jonka aiheena on maa- ja 
metsätalous.  
 
Asumisen ja rakentamisen todettiin olevan yksi merkittävä kasvihuonekaasupäästöjä aiheuttava osa-
alue. 
 
Valmiiksi listattujen sidosryhmien lisäksi esitettiin, että esim. seurakunnat, urheilujärjestöt, Google ja 
muut energiaintensiiviset toimijat olisi osallistettava työhön.   
 
Viestinnän osalta pohdittiin mahdollisuutta julkaista jossakin alueen lehdessä juttusarja liittyen 
tiekarttaan. Aihe pitää osata myydä medialle oikein. 

 
6. Muut asiat 

 
Muita asioita ei ollut. 

 
7. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen 

 
Päätettiin pitää seuraava kokous alkuvuodesta 2019, kunhan tiekartan aikataulut konsultin kanssa 
selviävät. 
 
Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 14:25. 
 
 
 
 
Muistion vakuudeksi 
 
 
 
___________________________  ________________________________ 
pj Anna Kiiski   sihteeri Anna-Riikka Karhunen 
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