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      Muistio 
 
 
Kymenlaakson ympäristöpoliittinen neuvottelukunta 
 
Aika 13.10.2015 klo 13:00 
Paikka Kymenlaakson Liitto, Karhulantie 36 B, 48601 Kotka 
 
Läsnä Risto Hamari, puheenjohtaja 
 Kari Niemi 
 Hannu Ripatti 
 Riku Rinnekangas 
 Jukka Timperi 
 Pekka Vainikka 
 Tapio Glumoff 
 Hannu Friman 
 Heli Ojala 
 Pentti Tiusanen 
 Lotta Vuorinen, sihteeri 
 Frank Hering, asiantuntija 
 Hanna Lampinen, asiantuntija 
 
 

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13:00. 

 
2. Läsnäolijoiden toteaminen 

Todettiin läsnäolijat. 
 

3. Jäsenmuutokset 
Todettiin, että Helsingin yliopiston kehittämiskeskus Palmenia ei ole enää 
toiminnassa, joten Palmenialla ei ole jatkossa edustajaa ympäristöpoliittisessa 
neuvottelukunnassa.  
Kymenlaakson museon rakennustutkija Timo Lievonen on jäänyt eläkkeelle. 
Rakennustutkijan paikka on haussa ja jäsen täydennetään ympäristöpoliittiseen 
neuvottelukuntaan paikan täyttämisen jälkeen. 
Kauppakamarin uusi edustaja on Kirsi Juura, varalla Jouko Lehtoranta. 

 

4. Neuvottelukunnan sihteeri 
Frank Hering on valittu Kymenlaakson liiton suunnittelujohtajaksi 1.10.2015 
alkaen. Sihteerin tehtäviä hoitaa toistaiseksi suunnitteluinsinööri Lotta Vuorinen. 

 

5. MRL ja SOVA-lain muutokset 
Frank Hering esitteli suunnitellut muutokset maankäyttö- ja rakennuslakiin sekä 
lakiin viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten 
arvioinnista.  
Maakuntahallitus antaa MRL muutoksesta lausunnon kokouksessaan 19.10.2015.  
Keskusteltiin lakimuutoksista ja niiden vaikutuksista. 



 

 

2 

Frank Hering esitteli merialuesuunnitteludirektiivin toimeenpanoa Suomessa. 
Todettiin, että Kymenlaakso kuuluu Uudenmaan kanssa samaan 
suunnittelualueeseen. Kymenlaaksossa on tehty jo merialuetta koskeva 
maakuntakaava, joka merialuesuunnitteludirektiivin vaatimuksia tarkempi. 
Maakuntakaava ei kuitenkaan ulotu talousvyöhykkeelle, jonne 
merialuesuunnitteludirektiivin mukaiset suunnitelmat ulottuvat.  

 

6. Kymenlaakson luonnonvarastrategian ja ilmasto- ja energiastrategian seuranta 
Lotta Vuorinen esitteli luonnonvarastrategian seurantaraportin luonnoksen. 
Keskusteltiin strategian seurannan tuloksista ja todettiin, että strategian 
uudistamisen tarve tulee arvioida. Nyt strategian tavoitevuosi on 2020, mutta 
laadintavuodesta 2011 luonnonvaroihin liittyvät asiat muuttuneet ja strategian 
uudistaminen voi olla tarpeellista. 
Jukka Timperi esitti seurantaraportin luonnokseen muutettavaksi pääosin 
toteutuneeksi (vihreä väri) tavoitteen: 
Vedenhankinnan kannalta tärkeät pohjavesialueet, luonnon ja maisemansuojelun 
kannalta arvokkaat harjualueet, kallioalueet ja muut merkittävät geologiset 
muodostuma turvataan POSKI-projektin tulokset huomioiden maankäytön 
ohjauksella ja maa-aineslain säädöksillä. 
sekä toteutuminen edistyy (keltainen väri) tavoitteen: 
Hyödynnetään kiviaineksen sivuvirtoja/ tutkitaan sivukiviainevirtojen hyötykäyttöä 
Hannu Ripatti esitti seurantaraportin luonnokseen muutettavaksi toteutuminen 
edistyy (keltainen väri) tavoitteen: 
Monipuolistetaan metsänkäsittelymenetelmiä 
Todettiin, että seurantaraportin luonnoksesta voi lähettää kommentteja pikaisesti 
Lotta Vuoriselle. 
 

7. Kymenlaakson maakuntakaavan ajantasaisuusarviointi sekä 
kokonaismaakuntakaavan laadinnan aloittaminen 

- maakuntakaavan tavoiteasettelu 
Hanna Lampinen esitteli ajantasaisuusarviointiraportin ja Frank Hering suunnitelman 
kokonaismaakuntakaavan laadinnan aloittamisesta. 
Keskusteltiin maakuntakaavan strategisen luonteen tärkeydestä ja liiallisen 
yksityiskohtaisuuden välttämisestä. Todettiin, että maakuntakaavassa on aihealueita, 
jotka ovat ajantasaisia ja toisaalta aihealueita, jotka tulee tarkastella uudelleen. 
Ehdotettiin, että maakuntakaavan tavoitteisiin tulisi nostaa biotalouden edistäminen. 
Ehdotettiin, että mahdollisuuksien mukaan tulisi selvittää potentiaalisia rakennuskiven 
ottoalueita, vanhoja metsiä, taajamametsien vaikutusta ekosysteemipalveluihin, 
talousmetsien biodiversiteettiä, ekologisia käytäviä ja ylimaakunnallisia 
viheryhteystarpeita. Todettiin, että alemman tason tieverkon huomioiminen 
maakuntakaavassa edistäisi biotalotta. Rantaradan toteutumismahdollisuudet ja 
maakuntakaavan nykyisen ohjeellisen sijainnin realistisuus tulisi selvittää.   

 

8. Muut asiat 
Pentti Tiusanen toi esille 20.10. Kotkan kirjaston auditoriossa pidettävän 
tilaisuuden ”Mitä Soten tilalle? Säilyykö KOKS vai ei?”.  
 

9. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:50. 

 

 


