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1. Johdanto
Kymenlaakson Ilmasto- ja energiastrategia hyväksyttiin maakuntavaltuustossa vuonna 2011.
Strategian laatimiseen osallistuivat kaikki alueen kunnat, laaja joukko järjestöjä, yrityksiä ja
muita sidosryhmiä.
Ilmasto- ja energiastrategian tavoitteet ja tehtävät liittyvät energiantuotantoon ja -kulutukseen, rakennuksiin ja rakentamiseen, liikenteeseen, yhdyskuntarakenteeseen, jätehuoltoon,
hankintoihin, ympäristötietoisuuden edistämiseen, luonnon monimuotoisuuteen ja ilmastonmuutokseen.
Strategian tavoitteet ulottuvat vuoteen 2020. Tässä raportissa tarkastellaan, miten strategian
tavoitteet ja tehtävät ovat toteutuneet vuodesta 2011 lähtien.

2. Yhteenveto
Ekotehokkuuden kehittäminen on asetettu maakunnan keskeiseksi tavoitteeksi. Kehitys on
mennyt ilmasto- ja energiastrategian raportin perusteella ekotehokkuuden kannalta parempaan suuntaan. Strategian tavoitteista ja tehtävistä 33 % on jo toteutunut, ja 47 % on työn alla
(Kuva 1).
Kasvihuonekaasupäästöjen ja uusiutuvan energian osalta Kymenlaaksossa on ylitetty selvästi
kansalliset ja EU:n tavoitteet. Uusiutuvan energian osuus oli Kymenlaaksossa 62 % v. 2014 (ei
sis. liikennettä) ja teollisuuden ja energiantuotannon hiilidioksidipäästöt ovat laskeneet vuoden 1990 jälkeen 63 %. Metsäteollisuuden rakennemuutos on vaikuttanut suuresti energiankulutuksen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähenemiseen.
Ympäristökasvatukseen ja -viestintään on panostettu: asukkaille on tarjolla mm. maksutonta
ja puolueetonta energianeuvontaa sekä jäteneuvontaa. Lasten ja nuorten ympäristökasvatusta sekä erilaisia asukkaille suunnattuja ympäristöaiheisia tapahtumia ja tempauksia on lisätty. Lisäksi Kymenlaaksossa on toteutettu ja suunnitteilla useita biotalouteen ja kiertotalouteen liittyviä hankkeita. Kunnat ovat toteuttaneet Ilmasto- ja energiastrategian tavoitteita
omissa ilmasto- ja energiaohjelmissaan ja jatkaneet EkoKymenlaakso-projektin työtä.
Maakunnan suojelualueverkosto on laajentunut. METSO-ohjelma on toteutunut hyvin, ja pohjavesien suojeluun on panostettu. Vedenalaisen luonnon vaalimiseen on kiinnitetty erityistä
huomiota merialuesuunnittelun yhteydessä.
Kestävän liikkumisen edistämiseen ja tuulivoiman käytön lisäämiseen liittyneet tavoitteet eivät
ole edenneet toivotulla tavalla. Biotalouden kestävyydessä liittyen luonnon monimuotoisuuteen on haasteita.
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Kuva 1. Kymenlaakson Ilmasto- ja energiastrategian tavoitteiden ja tehtävien toteutuminen. 33 %
vuoteen 2020 ulottuvista tavoitteista ja tehtävistä on toteutunut, 47 % on työn alla, 5 % ei ole vielä
toteutunut ja 15 % osalta tietoa tilanteen kehittymisestä ei ole saatavilla.
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3. Kymenlaakson Ilmasto- ja energiastrategian visio vuoteen 2020

1. Kymenlaaksossa on vahva yhteinen tahtotila
kehittää alueen ekotehokkuutta.
2. Asukkaat, kunnat, yritykset ja muut organisaatiot toimivat
vastuullisesti, toteuttaen ilmasto- ja energiastrategian tehtäviä
omassa toiminnassaan.
3. Uusiutuvia luonnonvaroja hyödynnetään tehokkaasti ja kestävästi.
4. Maakunnassa on alan uusia työpaikkoja ja liiketoimintaa.
5. Kymenlaakso on kestävän kehityksen
osaaja- ja edelläkävijämaakunta.

Vision toteutumisen tilanne 4/2016:
Vuoden 2011 jälkeen maakunnan toimintaympäristössä on tapahtunut merkittäviä muutoksia.
Muutokset ovat olleet ilmasto- ja energiastrategian tavoitteiden kannalta osin myönteisiä, osin
kielteisiä, kuten tuulivoiman osalta.
1. Maakuntaan on syntynyt yhteinen tahtotila kehittää alueen ekotehokkuutta. Ilmastonmuutos ja ekotehokkuus on huomioitu hyvin maakunnan ja kuntien strategioissa ja ohjelmissa.
2. Kaikki Kymenlaakson kunnat ovat olleet mukana ilmasto- ja energiastrategian jalkauttamisessa. EkoKymenlaakso-projektissa käynnistetystä kuntien ilmasto- ja energiatehokkuustyöstä on tullut osa suurimpien kuntien vakiintunutta toimintaa. Myös muut organisaatiot,
kuten kuntien kehittämisyhtiöt, seurakunnat ja järjestöt ovat jalkauttaneet ilmasto- ja energiastrategian tehtäviä toiminnassaan.
3. Tuulivoiman hyödyntäminen oli yksi ilmasto- ja energiastrategian avaintekijöistä, jonka toteutus ei onnistunut suunnitellusti. Arvioitujen tutkavaikutusten takia Kymenlaakson rannikko ei sovellu laajamittaiseen tuulivoimatuotantoon. Muutoin uusiutuvan energian osuus
on kasvanut tavoitteiden mukaisesti. Biotalouden kestäväksi saamisessa on haasteita liittyen
luonnon monimuotoisuuteen.
4. Työpaikkoja ei ole syntynyt niin paljon kuin olisi toivottu, vaikkakin uusia avauksia on tehty.
5. Kymenlaaksoa ei voida vielä pitää kestävän kehityksen osaaja- ja edelläkävijämaakuntana.
Jatkossa avainasemassa on metsäresurssien vastuullinen käyttö eli kestävä biotalous.
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4 Tavoitteet ja toteutuminen aihealueittain
Pääosin toteutettu / tavoitteet pääosin saavutettu
Vireillä / tavoitteiden toteutuminen edistyy
Ei aloitettu / tavoitteet toteutumatta / tavoitteista luovuttu
?

Avoin / riittämätön tietopohja

4.1 Energiantuotanto ja energiankulutus
Teollisuus käyttää suurimman osan Kymenlaakson kokonaisenergiankulutuksesta. Kymenlaakson kokonaisenergiankulutus on laskenut 8 % v. 2011-2014. Kymenlaakson sähkön kokonaiskulutus on laskenut voimakkaasti johtuen teollisuuden laskeneesta kulutuksesta ja voimakkaasta rakennemuutoksesta. Tämä heijastuu myös alueen teollisuuden ja energiantuotannon kasvihuonekaasupäästöihin,
jotka ovat laskeneet 61 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2013. Kioton ilmastosopimuksen tavoitteena
oli saavuttaa vähintään vuoden 1990 taso kasvihuonekaasupäästöissä. Palveluiden ja rakentamisen
sähkönkulutus on kasvanut 11 %. Kaukolämmön kulutus on laskenut.
Uusiutuvan energian osuus on kasvanut, ja maakunnan energiasta yli 60 % on tuotettu uusiutuvilla
energiamuodoilla. Suurin osa uusiutuvasta energiasta on metsäteollisuuden jäteliemiä, teollisuuden
puupolttoainetta ja vesivoimaa. Tuulivoiman osuus ei ole noussut merkittävästi.

TAVOITE
Kokonaisenergiankulutus
vähenee.

Asumiseen ja palveluihin liittyvä
sähkönkulutus asukasta kohti
vähenee 20 % vuoden 2010
tasosta.
Sähköntuotannon
omavaraisuusaste kasvaa.
Uusiutuvan energian osuus
alueen energiantuotannossa

TILANNE 4/2016
Kymenlaakson energiankulutus (pl. liikenne) on laskenut 8 % v. 2011-2014 (Kuva 2). Kokonaisenergiankulutus oli 16 286 GWh v. 2014. Kymenlaaksossa
sähkön kokonaiskulutus on laskenut 13 % v. 20112014 (Kuva 3). Kymenlaakson kaukolämmön kulutus on laskenut, vaikka asiakasmäärä on kasvanut
(Kuva 4). Kymenlaakson teollisuuden ja energiantuotannon kasvihuonekaasupäästöt ovat laskeneet
17 % vuosina 2011-2014 (Kuva 6).
Asumiseen, palveluihin, maatalouteen ja rakentamiseen liittyvä kulutus on kasvanut 11 % v. 20112014 (Kuva 3).
Sähköntuotannon omavaraisuusaste on laskenut 2
%-yksikköä vuodesta 2011 vuoteen 2014 (Kuva 5).
Uusiutuvan energian osuus on noussut 11 %-yksikköä vuodesta 2010 vuoteen 2014, ollen 62 % v.
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kasvaa (pl. selluteollisuuden jäteliemellä tuotettu energia).
Tuulivoimatuotannon osuus alueen sähköntuotannosta kasvaa
merkittävästi.
Biopolttoaineen osuus liikennepolttoaineista kasvaa 20 %:iin.
Liikenteen biopolttoaineista suurin osa on tuotettu alueen
omista raaka-aineista.

TEHTÄVÄ

2014 (Kuva 7). Uusiutuvaa energiaa käytettiin energiatuotannossa 10 583 GWh v. 2014 (Kuva 7).
Tuulivoimatuotannon osuus oli 1 % alueen sähköntuotannosta v. 2013. Vuonna 2010 tuulivoiman
osuus oli 0,1 % (Kuva 8).
Maakunnan biopolttoaineiden osuudesta liikenteessä ei ole saatavilla tietoa. Biopolttoaineiden
osuus oli Suomessa yli 20 % v. 2015 (Kuva 9).
Maakunnassa ei tuoteta suuressa mittakaavassa
biopolttoaineita.

?

TILANNE 4/2016

Tehtävä Kymenlaaksolle: Tehdään toimenpiteet, joilla mahdollistetaan tuulivoiman rakentaminen ja käyttöönotto alueella.

Alueelle on rakentunut 7 uutta tuulivoimalaa. Kymenlaaksossa on yhteensä 11 tuulivoimalaa. Kuntien tuulivoimayleiskaavojen laatiminen on pääosin
pysähtynyt, samoin toteuttajien valmistelu. Korkein
hallinto-oikeus kumosi yhdeksän maakuntakaavan
tuulivoima-aluetta 17:stä, ja puolustusvoimat estää
laajamittaisen tuulivoimatuotannon kehittämisen
tutkavaikutusten vuoksi.
Tehtävä energiateollisuudelle:
Vahva ja monipuolinen metsäteollisuuden perinne
Lisätään uusiutuvan energian
ja siihen liittyvä osaaminen luovat hyvät edellytykset
osuutta (esim. tuuli, biokaasu ja biotalouden ja -liiketoiminnan kehittämiseen Kypuu) energiantuotannossa ener- menlaaksossa. Uusiutuvan energian osuus on kasvagiatehokkaasti. Rakennetaan
nut (Kuva 7). Uusiutuvan energian käyttö koostuu
alueelle 100 uutta tuulivoimalaa. suurimmaksi osaksi puunjalostusteollisuuden jäteNostetaan olemassa olevien ve- liemistä, teollisuuden puupolttoaineista ja vesivoisivoimalaitosten tuotannon+
masta (Kuva 8). Vesivoimalaitosten hyötytehoa on
hyötytehoa. Panostetaan toimiin nostettu. Alueelle on rakentunut 7 uutta tuulivoimaja tutkimuksiin, jotka tähtäävät
laa. Kymenlaaksossa on yhteensä 11 tuulivoimalaa.
turpeen käytön vähentämiseen
Joitakin aurinkoenergiakohteita on rakennettu enerenergiantuotannon raaka-aigiayhtiöiden toimesta. Asukkaiden on mahdollista
neena. Lisätään liikenteen biomyydä ylijäämäsähköä verkkoon. Kouvolaan on valpolttoaineiden tuotantoa alumistunut biokaasulaitos ja Virolahdelle on valmiseella.
teilla biokaasulaitos. Kaasu käytetään pääosin liikennepolttoaineena. Myllykoskelle suunnitellaan
bioetanolitehdasta. Energiateollisuudessa käytetään
runsaasti turvetta, joka kansainvälisellä tasolla luokitellaan ei-uusiutuvaksi energialähteeksi ja ilmastonmuutoksen kannalta ongelmalliseksi.
Tehtävä kunnille ja kehittämisKaupunkien kehittämisyhtiöt ovat toteuttaneet ja
yhtiöille: Edistetään uutta inno- niillä on vireillä useita aiheeseen liittyviä pilotteja ja
vaatiotoimintaa ja uusiutuvien
projekteja sekä koulutuksia liittyen oppilaitosyhteisprimäärienergialähteiden kehit- työhön sekä bioenergiayrittäjyyteen (mm. selvitetty
tämistä ja käyttöönottoa (biobiokaasulaitosten mädätysjäännöksen hyötykäyttöä,
kaasu, aurinko, maalämpö, levä, autettu yrittäjää kehittämään ja kaupallistamaan
aalto).
hybridipolttomenetelmää, jossa öljykattiloita muutetaan uusiutuvalle energialle, 2. sukupolven bioetanolin tuotannosta on tehty useita toimenpiteitä,
7
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Tehtävä teollisuudelle/yrityksille: Solmitaan TEM:n energiatehokkuussopimukset, tehdään
niiden mukaiset toimenpiteet ja
tiedotetaan tuloksista.
Tehtävä teollisuudelle ja kunnille: Lisätään uusiutuvan energian osuutta energiatuotannossa
ja varmistetaan teollisuuden
hukkalämmön hyödyntäminen.

Tehtävä kunnille: Tehdään
suunnitelmallinen energiaohjelma varmistamaan energiansäästö, tehdään toimenpiteet ja
tiedotetaan niistä.

joilla on viety eteenpäin seudulle suunnitteilla olevaa laitoshanketta, selvitetty biohiilen käyttöä ja
energiaosuuskunnan perustamista, suunniteltu
energiaopintojen opinpolkua ja edistetty biokaasun
käyttöä. Etelä-Kymenlaaksossa on työn alla selvitys
seudun energiavahvuuksista liittyen strategiseen
yleiskaavaan. Kouvolan seurakuntayhtymä on toteuttanut muutamia uusiutuvan energian kohteita.
Kymenlaakson alueen yrityksistä ei ole saatavissa
yksityiskohtaista tietoa, mutta isot yritykset ovat
solmineet sopimuksia.

?

Kouvola, Kotka, Hamina, Pyhtää ja Miehikkälä ovat
tehneet uusiutuvan energian kuntakatselmukset ja
suunnitelmat uusiutuvan energian osuuden lisäämiseksi. Etelä-Kymenlaaksoon on laadittu aurinkoenergia- ja geoenergiakartat, Haminaan on rakenteilla aurinkovoimala ja tulossa hukkalämpöä hyödyntävä, suljetun kierron periaatteella toimiva kalankasvatuslaitos, joka sijoittuu Summan paperitehtaan entisiin jätevesialtaisiin.
Kotka, Kouvola, Hamina ja Iitti mukana ovat kuntien
energiatehokkuussopimusjärjestelmässä. Kotkalla ja
Kouvola ovat tehneet suunnitelmat energiatehokkuustoimenpiteistä, teettäneet kiinteistöjen energiakatselmuksia ja kouluttaneet henkilöstöä.

Tarvittavat selvitykset:
Metsäkeskus, Kaakkois-Suomi: Metsäenergian hyödyntäminen ja mahdollisuudet Kymenlaaksossa
 Tilanne 4/2016: Tehty Metsäenergian liiketoimintojen kehittäminen ja käytön kasvun vaikutukset Kaakkois-Suomessa, 2014, Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja
Metsäkeskus
 Kaakkois-Suomen metsäohjelma 2016-2020
Kaakkois-Suomen ELY-keskus: Maakunnan energiataseen päivitys
 Tilanne 4/2016: Ei ole tehty
Kymenlaakson kunnat: Uusiutuvan energian kuntakatselmukset
 Tilanne 4/2016: Etelä-Kymenlaakson ja Kouvolan uusiutuvan energian kuntakatselmukset tehty
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Kuva 2. Energiankulutus (pl. liikenne) Kymenlaaksossa vuosina 1990-2014, GWh. Energiankulutus on
laskenut 8 % v. 2011-2014. Uusiutuvan energian osuus oli 62 % v. 2014. Punainen: ei-uusiutuvat energialähteet, vihreä: uusiutuvat energialähteet. Lähde: ECOREG.

Kuva 3. Sähkön kulutus Kymenlaaksossa vuosina 1990-2014, (GWh/a). Kymenlaakson sähköenergiakulutus on kääntynyt jyrkkään laskuun v. 2004 jälkeen johtuen pääasiassa metsäteollisuuden
muuttuneesta toimintaympäristöstä. Muu kulutus on kasvanut tasaisesti koko tarkastelujakson. Sininen: palvelut ja rakentaminen, vihreä: teollisuus, oranssi: asuminen ja maatalous. Lähde: ECOREG ja
Energiateollisuus ry.
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Kuva 4. Kaukolämmön kulutus Kymenlaaksossa vuosina 1995-2014, (GWh/a). Kymenlaaksossa kaukolämmön osuus rakennuskannan lämmitystavoista (% kerros-m2) on kasvanut koko tarkasteluajanjakson öljylämmityksen menetettyä vastaavasti osuuttaan. Lähde: ECOREG, Energiateollisuus ry.

Kuva 5. Sähköntuotannon omavaraisuusaste (vihreä viiva, %) ja energialähteet Kymenlaaksossa vuosina 2000-2014. Omavaraisuusaste oli 64 % v. 2014. Teollisuuden yhteistuotantosähkön tasainen
kasvu päättyi vuoden 2009 taantumaan ja nousi uudelleen v. 2010 talouden elvyttyä. Alueen sähkönkulutus on laskenut viime vuosina voimakkaasti paperiteollisuuden alasajojen johdosta,
mikä on vähentänyt sekä teollisuuden yhteistuotantosähkön tuotantoa että ostosähkön tarvetta. Lähde: ECOREG.
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Kuva 6. Teollisuuden ja energiantuotannon CO2-päästöt Kymenlaaksossa vuosina 1990-2014. Vuoden
2003 voimakas päästöpiikki johtuu pääosin kivihiililauhdevoimalaitoksen käytöstä. Päästökehitykseen on vaikuttanut Mussalon voimalaitoksen käytön loppuminen; ko. voimalaitoksen osuus energiantuotannon hiilidioksidipäästöistä vaihteli v. 2000–2006 välillä 40–70 %. Kioton sopimuksen mukainen tavoite eli vuoden 1990 tason päästötaso saavutettiin jo vuonna 1999. Punainen: Teollisuuden
päästöt, sininen: energiantuotannon päästöt, musta: päästöt yhteensä. Lähde: Vahti ja Kaakkois-Suomen ELY-keskus, ECOREG.

Kuva 7. Uusiutuvien energialähteiden osuus Kymenlaaksossa vuosina 1990-2014 (punainen viiva).
Kymenlaaksossa uusiutuvien energianlähteiden osuus on ollut kasvusuuntainen vuosituhannen alkupuolelta lähtien. Vuoden 2003 notkahdukseen vaikutti talven kylmyysperiodi, jolloin käytettiin paljon pieniä maakaasu-/öljylämmitteisiä lämpökeskuksia. Lisäksi vuosi 2003 oli poikkeuksellisen kuiva, mikä vähensi vesivoiman tuotantoa. Vuoden 2020 tavoite (violetti viiva), 38 %. saavutettiin jo vuonna 2003. Lähde: ECOREG ja Energiateollisuus ry.
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Kuva 8. Uusiutuvat energialähteet Kymenlaaksossa vuosina 1990-2014, (GWh). Metsäteollisuus luopui vuosituhannen alussa kivihiilen käytöstä, minkä jälkeen fossiilisten polttoaineiden käyttöön
alueella on eniten vaikuttanut Mussalon voimalaitoksen tuotanto viime vuosiin asti. Mustalipeän
kulutustrendi on ollut kasvusuunnassa koko 2000-luvun vuoden 2009 taantuman aiheuttamaa notkahdusta lukuun ottamatta. Uusiutuvien energianlähteiden kulutus on vaihdellut tasaisesti ilman
selvää kasvutrendiä; uusiutuvien osuuden kasvuun Kymenlaaksossa on vaikuttanut merkittävimmin fossiilisten polttoaineiden kulutuksen lasku. Lähde: VAHTI, Kaakkois-Suomen ELY-keskus,
ECOREG.
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Kuva 9. Liikenteen biopolttoaineiden osuus (%) Suomessa vuosina 2004-2014. Suomessa vuonna
2015 myydystä bensiinistä 63 % oli 95 E10 -bensiiniä. Autokannan uudistumisesta johtuen E10-bensiinin osuus bensiinin myynnissä on noussut vuosittain siitä lähtien, kun E10-bensiini otettiin käyttöön vuonna 2011. Bensiinin kulutus on jo pitkään ollut laskusuunnassa, kun energiatehokkuutta lisäävä tekninen kehitys pienentää autojen polttoaineenkulutusta ja autoverotus kannustaa hankkimaan vähän polttoainetta kuluttavia autoja. Vuoteen 2020 ulottuva EU:n liikenteen biopolttoainetavoite ylitettiin vuonna 2013. Lähde: Eurostat, E10, Öljy- ja biopolttoaineala ry.
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4.2 Rakennukset ja rakentaminen
Asukkaille on tarjolla maksutonta ja puolueetonta asumisen ja rakentamisen energianeuvontaa. Kunnat ovat teettäneet kiinteistöissään energiakatselmuksia. Puurakentamisen edistämiseen on panostettu. Rakennuskulttuuriperintöä on kartoitettu.

TAVOITE
Rakennusten, rakentamisen ja
asumisen energiankulutus ja
päästöt vähenevät.

TILANNE 3/2016
Tietoa ei ole saatavilla.

TEHTÄVÄ

TILANNE 3/2016

Tehtävä rakennusalalle (suunnittelu, tavarantoimittajat, rakentajat): Lisätään henkilökunnan osaamista korjaus- ja uudisrakentamisen energia-asioissa.
Suunnitellaan energiatehokkaita
rakennuksia. Rakennetaan Kymenlaaksoon laadukkaita matalaenergiataloja. Vaalitaan kulttuuriperinteitä, arkkitehtuuriarvoja ja hyödynnetään perinteisen rakentamisen viisaita ratkaisuja.
Tehtävä kunnille: Tehostetaan
rakennusvalvonnan energianeuvontaa. Ohjataan kestävään ja
terveelliseen korjausrakentamiseen ja rakentamiseen. Pyritään
ohjaamaan energiatehokkaaseen rakentamiseen ja asumiseen jo tontinluovutuksessa,
esim. tontinluovutusehdoissa.
Tehtävä isännöitsijöille: Varmistetaan, että taloyhtiössä käytetään vähemmän vettä, lämmitetään huoneistoja enintään
21⁰C:een ja pidetään ilmanvaihto kunnossa.

Kinnossa on käynnissä uudiskohteiden hiilijalanjälkija elinkaarikustannuslaskentaa edistävä hanke. Isännöitsijöitä ja kiinteistönhoitajia on koulutettu jonkin
verran liittyen kiinteistöjen energiatehokkuuteen.
Kymenlaakson Perinne- ja korjausrakentamisen keskuksen perustamista selvitettiin PERKO-hankkeessa,
ja Kouvolan rakennuskulttuuriperintöä on kartoitettu laajasti. -Matala-, passiivi- ja nollaenergiatalojen rakentaminen ei ole vielä Kymenlaaksossa
yleistä.

?

Kaikki Kymenlaakson kuntien rakennusvalvonnat
ovat mukana asukkaiden energianeuvonnassa. Kaavoituksessa on huomioitu energiatehokkuutta jonkin verran, esim. määräys kaukolämpöön liittymisestä, mutta ei tontinluovutusehdoissa.

Kymenlaakson energianeuvonta ja Kymenlaakson
Jäte Oy ovat järjestäneet isännöitsijöille energiakoulutusta. Kouvolan Asunnot Oy:llä on meneillään
energiansäästökampanja, jossa on säästetty useita
kymmeniä prosentteja energiaa ja vettä vuoden aikana. Kuntien kiinteistönhoitajia on koulutettu käyttämään energiatehokkaita toimintatapoja.
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Tehtävä taloyhtiöille: Hankitaan
asuntokohtaiset kulutusmittarit
ja tehdään rakennuksen energiatehokkuutta lisäävät toimenpiteet.
Tehtävä asukkaille: Selvitetään
omaan asumiseen liittyvä energiankulutus ja tehdään toimenpiteitä energian säästämiseksi.
Tehtävä rakennusyhtiöille ja
kunnille: Lisätään puun hyödyntämistä rakentamisessa.

Kiinteistökohtaiset sähkönkulutusmittarit on asennettu sähköyhtiöiden toimesta lähes kaikkialle.
Energiaremonteista ei ole saatavilla koottua tietoa.

Oman energiankulutuksen online-tiedot ovat lähes
jokaisen saatavilla. Asukkaat ovat suhteellisen kiinnostuneita omasta energiankulutuksestaan. Maa ja
aurinkolämpöä hyödynnetään asuinrakennuksissa
yhä yleisemmin.
Puurakentamiseen liittyen on toteutettu useita merkittäviä TKI-hankkeita kuten Woodinno (2010-2013),
WoodAkademy (2011-2014) ja Restoratiiviset ympäristöt -hyvinvointia ja liiketoimintaa puusta (20132015). Kouvolan alue on mukana Nordic Wooden
Cities -verkostossa ja siellä järjestettiin verkoston
Forum Holzbau tapahtuma 2013. Parhaillaan on
myös käynnissä Vähähiilisen rakentamisen innovaatio- ja toimintaverkosto –hanke, joka on korkeakoulujen, toisen asteen oppilaitosten, yritysten ja kehitysorganisaatioiden yhteinen foorumi. Kouvolan
kaupunki on linjannut, että se rakentaa omat uudisrakennuskohteensa ensisijaisesti puurakenteisina.
Kaupunki on jo toteuttanut muutamia puurakenteisia kohteita ja on mukana Aalto-yliopiston puurakentamisen professuurissa. Kinno on mukana puurakentamista edistävissä projekteissa, joissa on tuotettu mm. puukerrostalon tilaajan opas sekä puurakentamisesite. Lisäksi Kouvolaan on suunnitteilla
puumoduulirakentamisen keskittymä hankintaverkostoineen. Teollisen puurakentamisen suunnittelukoulutusta on järjestetty Kouvola Innovation Oy:n
toimesta tähtäimenä antaa suunnittelijoille ja rakennuttajille tietoja ja valmiuksia suunnitella ja toteuttaa julkisia rakennuksia ja kerrostalohankkeita
puusta.
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4.3 Liikenne ja liikkuminen
Liikenteen aiheuttamat päästöt ovat laskeneet raskaan liikenteen vähenemisen myötä. Joukkoliikenteen valtion tuki on laskenut. Henkilöautoilun määrä on todennäköisesti pysynyt ennallaan tai kasvanut palveluiden keskittymisen ja lisääntyneen pendelöinnin myötä.

TAVOITE
Liikenteestä aiheutuva
kuormitus vähenee.
Maakunnan liikennejärjestelmä
luo edellytykset raideliikenteen
tehokkaalle käytölle.

Maakunnan liikennejärjestelmä
edistää joukkoliikenteen käyttöä.

Maakunnan liikennejärjestelmä
parantaa kevyen liikenteen toimintaedellytyksiä.

Kävelyn, pyöräilyn ja julkisen liikenteen kulkutapaosuus kasvaa
1 %:n vuodessa.

TILANNE 4/2016
Liikenteen aiheuttamat CO2-päästöt ovat laskeneet
20 % (Kuva 10) ja NOx-päästöt ovat laskeneet 17 %
(Kuva 11) vuosina 2011-2014.
Kaakkois-Suomen alueen kautta kulkevaan raideliikenteeseen kohdistuu suuria kasvupaineita niin
henkilö- kuin tavaraliikenteen osalta. Suunnitelmia
tilanteen parantamiseksi on tehty (koottu Kymenlaakson Liikennejärjestelmästrategiaan).
Kymenlaakson Liikennestrategia 2035 on laadittu ja
perustettu seudulliset liikennejärjestelmätyöryhmät. Kymenlaakson joukkoliikenteen palvelutasosuunnitelma on tehty. Alueella panostetaan
joukkoliikenteen laatukäytäviin. Hamina-KotkaPyhtää -palvelutasosuunnitelmat on tehty. Hajaasutusalueiden palvelutaso on laskenut, suunnitteilla parannuksia kutsuliikenteeseen.
Kymenlaakson liikennestrategia 2035: Kymenlaakson yhdyskuntarakenne on kokonaisuutena ollut
hajaantuva. Uutta asutusta on rakennettu taajamien laidoille kauemmas työpaikoista ja palveluista. Samaan aikaan lähipalvelut ovat vähentyneet, kun työpaikat ja uudet palvelut sijoittuvat
päätieverkon ohjaamana hyvin henkilöautolla saavutettaviin paikkoihin. Matkojen pituuksien kasvaessa jalankulun ja pyöräilyn edellytykset heikkenevät nopeasti. Uusia pyöräteitä on kuitenkin rakennettu, laadittu pyöräilykarttoja, panostettu viitoituksiin ja osallistuttu kehittämisprojekteihin. Kymenlaaksoon on perustettu seututason liikennejärjestelmätyöryhmät. Liikennejärjestelmätyön tavoitteet jalkautetaan ryhmien työn kautta.
Kulkutapaosuuksia ei ole selvitetty vuoden 2011
jälkeen. Kymenlaakson liikennestrategian aiesopimukseen on kirjattu kulkutapaosuuksien seuraaminen.

?
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TEHTÄVÄ

TILANNE 4/2016

Tehtävä kunnille: Koordinoidaan
joukkoliikennettä ja tuetaan sitä.
Edistetään julkisen liikenteen
käyttöä ja toteutetaan ympärivuotisia kävelyn ja pyöräilyn reittejä. Selvitetään joukkoliikenteen,
kävelyn ja pyöräilyn kulkutapaosuudet tutkimuksella viiden vuoden välein ja viestitään tuloksista.

Joukkoliikennettä kehitetään ja koordinoidaan yhteistyössä toimijoiden kesken. Kevyen liikenteen
väylien talvikunnossapitoon on panostettu aiempaa enemmän. Kulkutapaosuuksia ei ole selvitetty.
Kunnat ovat rakentaneet uusia pyöräteitä, laatineet pyöräilykarttoja, osallistuneet pyöräilyä edistäviin kampanjoihin, panostaneet kevyen liikenteen väylien kunnossapitoon ja toteuttaneet yhdessä kuntien kehittämisyhtiöiden kanssa pyöräilymatkailua edistäviä projekteja.
Kauko-bussiliikenteen ja laatukäytävien tilanne on
kohtalainen. Kävelyn ja pyöräilyn reittejä on rakennettu jonkin verran.

Tehtävä ELY-keskukselle: Seurataan joukkoliikenteen tilaa, kohdennetaan joukkoliikenteen tukia
tavoitteiden mukaisesti ja parannetaan kävelyn ja pyöräilyn reittejä.
Tehtävä yrityksille: Kannustetaan
työntekijöitä työmatkapyöräilyyn
tai -kävelyyn.
Tehtävä järjestöille: Järjestetään
vapaa-ajantoimintaa asutuskeskusten lähellä, kannustetaan kulkemaan kävellen tai pyörällä.
Tehtävä asukkaille: Kävellään tai
pyöräillään ainakin kaikki 2 km:ä
lyhyemmät asiointi- ja työmatkat.
Näytetään lapsille kävelyn ja pyöräilyn esimerkkiä.
Tehtävä liikennöitsijöille, kunnille ja asukkaille: Lisätään biopolttoaineita hyödyntävien ja vähäpäästöisten autojen osuutta
autokannasta kestävästi.
Tehtävä kunnille ja Kymenlaakson liitolle: Edistetään edunvalvontaa siten, että valtion tuki
joukkoliikenteelle säilyy vähintään ennallaan ja kohdistuu myös
raideliikenteeseen.
Tehtävä liikennejärjestelmäsuunnittelutyölle: Logistisen järjestelmän keskeisenä lähtökohtana on ilmasto- ja energiapainotukset.
Tehtävä ELY-keskukselle, Kymenlaakson liitolle, kunnille ja kehittämisyhtiöille: Toteutetaan innovatiivisia palvelukokonaisuuksia,

Joitakin yrityksiä ja kuntia osallistunut työmatkapyöräilykampanjoihin ja Euroopan Liikkujan viikkoon.
Tietoa ei saatavilla.

?

Tietoa ei saatavilla.

?

Autojen energiatehokkuus on kasvanut. Biokaasubusseja pyrittiin saamaan Kouvolaan siinä onnistumatta. Kaasuautojen osuus ei ole kasvanut, hybridi- ja sähköautojen hieman. Vuonna 2015 Kymenlaaksoon oli rekisteröity 3 sähköautoa ja 18 hybridiautoa.
Valtiontukea on leikattu.

Kymenlaakson liikennestrategia 2035:n kehittämistavoitteisiin sisältyy Arjen kestävän liikkumisen
edistäminen, liikenteestä aiheutuvien ympäristöhaittojen vähentäminen sekä kestävää liikkumista
edistävän yhdyskuntarakenteen syntymisen edistäminen.
Vihreä moottoritie toteutui: valaistuksen ja telematiikan energiatehokkuus, eläinten viher-kulkusillat,
meluvallit energialaitosten kuonatuhkasta, ympäristötaide.
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jotka toimivat kehitysalustoina ja
tukena teknologian, kaupan ja informaatiotekniikan kehittämiselle
ilmasto- ja energiatavoitteiden
näkökulmasta (kuten vihreä
moottoritie).

Kuva 10. Pääteiden tieliikenteen CO2-päästöt Kymenlaaksossa vuosina 2000-2014. HUOM. Ainoastaan tiedot vuodesta 2007 eteenpäin ovat vertailukelpoisia, koska laskentamallia on muutettu. Viennin hiipuminen ja taantuman jatkuminen ovat vähentäneet etenkin raskaan liikenteen määriä ja päästöjä. Päästöjä
ovat vähentäneet myös ajoneuvokannan kehittyminen. Lähde: ECOREG.
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Kuva 11. Pääteiden tieliikenteen NOx-päästöt Kymenlaaksossa vuosina 2000-2014. HUOM. Ainoastaan
tiedot vuodesta 2007 eteenpäin ovat vertailukelpoisia, koska laskentamallia on muutettu. Lähde: ECOREG.
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4.4 Yhdyskuntarakenne ja kaavoitus
Yhdyskuntarakenne muuttuu hitaasti, eikä viiden vuoden tarkasteluajanjaksolla voida odottaa tai
nähdä merkittäviä muutoksia. Yhdyskuntarakennetta eheyttäviä projekteja on kuitenkin tehty ja suunnitteilla.

TAVOITE

TILANNE 4/2016

Eheytetään yhdyskuntarakennetta ja luodaan edellytyksiä
joukkoliikenteelle.
Luodaan edellytykset ajoneuvosuoritteen vähentämiselle.

Kymenlaakson asukasmäärä on laskeva (Kuva 12).
Haasteena on löytää sellaisia ratkaisuja yhdyskuntarakenteen täydentämiseen ja tiivistämiseen,
jotka ovat riittävän vetovoimaisia ja laadukkaita eri
väestöryhmien tarpeeseen. Työmatkaliikkuminen
kuntien välillä on merkittävää (Kuva 13). Päivittäistavarakaupan saavutettavuudessa ei ole tapahtunut suurta muutosta (Kuva 14). Kuntien kaavoituksessa on kuitenkin huomioitu jo nyt ilmasto- ja
energianäkökohtia. Työn vaikutukset näkyvät vasta
myöhemmin. Yhdyskuntarakennetta eheyttäviä
projekteja on toteutettu ja suunnitteilla, kaupan
ohjaus tukee olemassa olevaa infraa (Vaalimaata
lukuun ottamatta), kuntakaavoituksessa on priorisoitu yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja keskustojen kehittämistä.
Maalämmön käytön osalta kunnissa on kirjattu periaatteita, aurinkoenergiakartta on laadittu EteläKymenlaaksoon, alueita suunniteltaessa huomioidaan lämmitystapavalinnat.

Luodaan edellytykset energiatehokkaiden lämmitysjärjestelmien käytölle.

TEHTÄVÄ

TILANNE 4/2016

Tehtävä kunnille: Suunnitellaan
palvelut, asutus ja taajamien kaavoitus, siten, että liikkumistarve
vähenee ja kevyt ja julkinen liikenne ovat etusijalla. Selvitetään
alueiden yksityiskohtaisemmassa
suunnittelussa edellytykset uusiutuviin energialähteisiin perustuvien lämmitysjärjestelmien käyttöön. Suunnitellaan uudet alueet
niin, että ne ovat liitettävissä kaukolämpöverkkoon. Tehdään kuntien välistä ja hallinnonalojen rajat ylittävää suunnittelutyötä.

Kotkassa on otettu käyttöön kaavoituksen ilmastovaikutusten arviointi, ja Kotkan-Hamina -seudun
strategisessa yleiskaavassa näkyvät ilmasto- ja
energiatavoitteet. Uusiutuvan energian kuntakatselmukset on tehty Etelä-Kymenlaaksossa ja Kouvolassa. Kotkan Kantasataman suunnittelussa on
huomioitu uusiutuva energia. Kouvolan rakennemallissa ja maankäytön 10 vuoden toteuttamisohjelmassa on huomioitu ajoneuvosuoritteen vähentäminen ja kestävän liikkumisen edistäminen.
Etelä-Kymenlaaksossa tehdään yhteistyötä kuntien
kesken niin kaavoituksessa kuin joukkoliikenteen
suunnittelussakin.
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Tehtävä Kymenlaakson Liitolle:
Edistetään maakuntakaavassa uusiutuvan energian tuotannon kehittämismahdollisuuksia ja ajoneuvosuoritteen vähentämistä ja
keskusta-alueiden elinvoiman säilyttämistä. Taajama-alueita kehitetään suuntaan, jossa kiskoliikenteen hyödyntäminen on mahdollista.
Tehtävä asukkaille: Huomioidaan
liikkumisen tarve ja lämmitysratkaisut asuinpaikan valinnassa.

Keskusta-alueiden elinvoima ei ole kasvanut, mutta
suunnitelmia on laadittu tilanteen korjaamiseksi.
Raskaan liikenteen ajoneuvosuorite on vähentynyt,
henkilöautoliikenteen todennäköisesti kasvanut.
Maakuntakaavassa on osoitettu tuulivoimatuotantoalueita, huomioitu yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ja keskusta-alueiden elinvoiman säilyttäminen.

Tietoa ei saatavilla.

?

Kuva 12: Väestönmuutos vuosien 2005 ja 2015 välillä Kymenlaaksossa. Asukkaiden lukumäärä väheni
3 141 henkilöllä vuosien 2011 ja 2015 välillä. Lähde: Tilastokeskus ja Kymenlaakson Liitto.
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Kuva 13. Työmatkaliikkuminen kuntien välillä vuonna 2013. Lähde: Kymenlaakson Liitto, Tilastokeskus.

Päivittäistavarakaupan saavutettavuuden
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Enintään 500 m etäisyydellä päivittäistavarakaupasta asuvien asukkaiden osuus [%]
Enintään 1 km etäisyydellä päivittäistavarakaupasta asuvien asukkaiden osuus [%]
Kuva 14. Päivittäistavarakaupan saavutettavuuden kehitys Kymenlaaksossa v. 2000, 2005, 2007, 2009 ja
2014, %. Päivittäistavarakaupan saavutettavuudessa ei ole tapahtunut suurta muutosta. Lähde: Tilastokeskus, Väestötietojärjestelmä.
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4.5 Jätehuolto
Jätteiden lajittelu on tehostunut ja kaatopaikalle sijoitettavan jätteen määrä romahtanut Kotkan Hyötyvoimalaitoksen käyttöönoton jälkeen (Kuva 16 ja Kuva 17). Jäteneuvontaa on lisätty Kymenlaakson
alueella.

TAVOITE
Vähennetään syntyvän jätteen
määrää yksi prosentti/asukas
vuodessa.

Lisätään materiaalina hyödynnettävien jätejakeiden osuutta
yksi prosentti/asukas vuodessa.

TILANNE 4/2016
Tietoa ei ole saatavilla. Kymenlaakson Jäte Oy:n käsittelemä jätemäärä on noussut vuodesta 2011
(Kuva 15), mutta tähän vaikuttaa se, että Kymenlaakson Jäte Oy:n toiminta-alue on laajentunut. Lisäksi Kymenlaakson alueella toimii myös muita jäteyhtiöitä.
Tietoa ei ole saatavilla.

TEHTÄVÄ

TILANNE 4/2016

Tehtävä kunnille: Lisätään jätteen synnyn ehkäisyn, jätteiden
lajittelun tehostamisen ja kierrätyksen neuvontaa. Parannetaan
mahdollisuuksia tehokkaampaan
jätteiden lajitteluun ja kierrätykseen.
Tehtävä kierrätyskeskuksille: Järjestetään kierrätysteemapäiviä aihealueittain (esim. lasten urheiluvälineet).

Kymenlaakson Jäte Oy on lisännyt jäteneuvojaresursseja. Kuntiin on koulutettu noin 300 ekotukihenkilöä ja lisätty lasten ympäristökasvatusta. Lajiteltavia jätejakeita on lisätty, mutta asukkaiden jätepisteitä on vähennetty.

Tehtävä yrityksille: Lisätään jäteja sivuvirtojen hyödyntämistä
tuotannossa.

Perustettu Hyötyvirta-alue ja yrityksille resurssipörssi. Useita kiertotalouteen liittyviä projekteja
käynnissä kuntien kehittämisyhtiöissä. Esim. Tyynelän maanparannus tuottaa jätteiden hyötykäyttöpalveluita metsäteollisuudelle Kotkassa ja Kouvolassa.
Jäteasemilla vastaanotettujen jätejakeiden määrä
on noussut ja asiakasmäärät kasvaneet (Kuva 17).
Osin tähän vaikuttaa Kymenlaakson Jätteen toiminta-alueen laajeneminen.

Tehtävä asukkaille: Kiinnitetään
huomiota jätteiden synnyn vähentämiseen. Lajitellaan jätteet
huolellisesti.

?

?

Kymenlaaksossa on viisi kierrätyskeskusta. Kierrätyskeskukset ovat järjestäneet erilaisia teemapäiviä
ja kierrätykseen liittyviä tapahtumia, kuten huonekalujen tuunauskursseja ja kasvinvaihtopäiviä.
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Tarvittava selvitys:
Kymenlaaksossa syntyneen ja hyödynnetyn jätteen määrät ja materiaalina ja energiana hyötykäytettävän jätteen osuudet.
 Ei ole tehty.

Kuva 15. Kymenlaakson Jäte Oy:n käsittelemät jätteet vuosina 2011-2015, (tonnia). Kymenlaakson Jäte
Oy:n toiminta-alue on kasvanut vuoden 2011 jälkeen (Mäntyharju ja Lapinjärvi), joten tilastosta ei pystytä
arvioimaan, onko jätemäärä noussut vai laskenut. Lähde: Kymenlaakson Jäte Oy.
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Kuva 16. Yhdyskuntajätteiden läjitysmäärä ja hyödyntämisaste Kymenlaaksossa vuosina 2000-2013, (%).
Kaatopaikalle läjittäminen väheni ja hyödyntämisaste nousi merkittävästi vuoden 2009 jälkeen, jolloin
Kotkan Hyötyvoimalan toiminta käynnistyi. Lähde: ECOREG, Kymenlaakson Jäte Oy, VAHTI.

Kuva 17. Jäteasemilla vastaanotetut jätteet Kymenlaakson, Mäntyharjun ja Lapinjärven alueella vuosina
2007-2014 (tonnia). Kymenlaakson Jäte Oy:n toiminta-alue on laajentunut, joten jätemääristä ei voida päätellä, ovatko määrät nousset vai laskeneet. Lähde: Kymenlaakson Jäte Oy.
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4.6 Hankinnat ja kulutus
Kuntien hankinnoissa sekä luottamushenkilöiden linjauksissa on korostettu aiempaa enemmän paikallisuutta, kierrätettävyyttä ja energiatehokkuutta. Luomuviljelyn pinta-ala ja lähiruuan osuus kuntien
ruokapalveluissa ja kaupoissa on kasvanut.

TAVOITE
Edistetään paikallisten tuotteiden ja palvelujen kehittämistä,
markkinointia ja käyttöä.

Hankinnoissa yhtenä kriteerinä
käytetään tuotteiden ja palvelujen elinkaarta.
Luomuviljelypinta-alaa, lähiruoan tuotantoa ja käyttöä sekä
pelto- ja metsäenergian käyttöä
lisätään.

TILANNE 4/2016
Luottamushenkilöt ovat linjanneet paikallisuuden
korostamista hankinnoissa, asiaa on korostettu
osassa kuntien ohjeistuksista sekä kilpailutuksessa.
Kouvolalla on ollut ja on meneillään lähiruuan käyttöä edistäviä hankkeita.
Joitakin esimerkkikohteita on toteutettu, esim. rakentamisessa ja laitehankinnoissa.
Luomuviljelyn pinta-ala on kasvanut 21 % vuosina
2011-2015 (Kuva 19). Luomuviljellyn pinta-alan
osuus on noin 10 % Kaakkois-Suomen peltopintaalasta. Kouvolan kaupungin ruokapalvelut on mukana Portaat Luomuun -ohjelmassa. Metsäenergian osuus kaukolämmön tuotannossa on kasvanut, peltoenergian osuus on laskenut (Kuva 20).

TEHTÄVÄ

TILANNE 4/2016

Tehtävä maaseutuviranomaisille
ja –järjestöille: Tuetaan Kymenlaakson lähituotteiden markkinointitunnusten käyttöönottoa.
Tehtävä kunnille, yrityksille ja
yhteisöille: Määritellään ja otetaan käyttöön hankintojen ympäristökriteerit tavara-, palveluhankinnoissa.
Tehtävä kunnille: Lisätään lähiruoan ja kasvisruoan käyttöä julkisissa ruokapalveluissa.

RuokaKouvola-sivusto, Makuja Kaakosta-tunnus,
vuosittaiset lähiruokamessut Elimäellä, Kinnolla aiheeseen liittyviä projekteja, REKO-rinki on perustettu Kotkaan ja Kouvolaan.
Kriteerit ovat tavoitteena mutta eivät vielä toteutuneet järjestelmällisesti.

Tehtävä maanviljelijöille: Huolehditaan kestävien ja kannattavien maataloustuotannon toimintamallien kehittämisestä, verkostoidutaan alueen tuottajien
kanssa ruuan logistiikkaketjujen
kehittämiseksi ja lisätään peltoenergian viljelyä.

On lisätty, esim. Kotkan kouluissa Kymijoen Ruokapalvelut tarjoaa päivittäin kasvisruokavaihtoehdon
ja Kouvolan kaupungin ruokapalveluiden tarjonnasta merkittävä osuus on lähiruokaa.
Ruokohelpin viljely on laskenut (Kuva 20). Peltoenergian viljely tullee laskemaan tulevaisuudessa
edelleen. Luomun osuus on kasvanut.
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Tehtävä kaupoille: Lisätään lähiruoan tarjontaa.
Tehtävä ravintoloille: Otetaan lähiruokaa ruokalistoille.
Tehtävä asukkaille: Hankitaan tavaraa harkiten, suunnataan kulutusta palveluihin ja hankitaan laadukasta ja kierrätettävää tavaraa.
Kerätään marjat ja sienet metsästä.

Kaupoissa on aiempaa enemmän tarjolla lähiruokaa.
Lähiruokaa on tarjolla alueen ravintoloissa kohtalaisesti.
Tietoa ei saatavilla.

?

Kuva 18. Viljelykasvien osuus peltopinta-alasta Kymenlaaksossa vuosina 2010-2015, (%). Kesantojen, kevätvehnän, mallasohran, kauran ja öljykasvien osuus on laskenut. Syysvehnän, rukiin, rehuohran ja nurmien osuus on noussut vuodesta 2011. Kymenlaakson peltopinta-ala on noin 85 000 ha. Lähde: KaakkoisSuomen ELY-keskus.

26

Kymenlaakson Ilmasto- ja energiastrategian seurantaraportti 2016

Luomuviljelty pinta-ala Kaakkois-Suomessa
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Kuva 19. Luomuviljelty pinta-ala Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella vuosina 2011-2015. Kokonaispeltopinta-ala Kaakkois-Suomessa on 136 900 ha. Luomun osuus tästä on noin 10 %. Lähde: Evira.

Kuva 20. Ruokohelpin viljelypinta-alat Kaakkois-Suomessa, ha. Lähde: LUT Energia.

4.7 Koulutus, neuvonta ja viestintä

Lasten ja nuorten ympäristökasvatukseen on panostettu aiempaa enemmän, ja Kymenlaaksoon on perustettu ympäristökasvatusverkosto sekä laadittu Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia. Kouvolan varhaiskasvatuksessa toimii ympäristökasvattaja. Kymenlaaksossa on luonto- ja ympäristökoulut,
muutamia Vihreä Lippu-kouluja sekä päiväkoteja. Etelä- ja Pohjois-Kymenlaaksossa toimii kuntien ja
järjestöjen kestävän kehityksen yhteistyöverkostot, jotka järjestävät asukkaille ympäristöaiheisia tapahtumia ja tempauksia. Ympäristöasiat ovat olleet aiempaa enemmän esillä mediassa. Ympäristön
tilasta on saatavissa tietoa eri lähteistä, mutta ei kootusti.
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TAVOITE

TILANNE 4/2016

Kymenlaaksolaiset saavat ajantasaista tietoa ympäristön kuormittamisen minimoimiseksi.

Kaakkois-Suomen ympäristön tila -raportti on ilmestynyt v. 2013. Kymenlaakson ekotehokkuutta mittaavat
ECOREG-raportit ilmestyvät vuosittain.
Kunnat eivät tee omia ympäristön tila
-raportteja, mutta Kotka ja Kouvola raportoivat ilmasto- ja energiaohjelmiensa toteutumisesta. ELY-keskus
tarjoaa tietoja esim. vesistöjen tilasta.
Tiedot ovat hajallaan.

TEHTÄVÄ

TILANNE 4/2016

Tehtävä kunnille: Viestitään asukkaille ja
alueen toimijoille kunnan toiminnan ja päätösten vaikutuksesta energiatehokkuuteen ja
energiankulutukseen ja tiedotetaan aktiivisesti nykytilasta ja tapahtuneesta kehityksestä. Perustetaan Kymenlaaksoon energiatoimisto.

Energiatoimistoa ei ole perustettu,
mutta suurimmat kunnat tekevät järjestelmällistä työtä ilmasto- ja energiatehokkuuden eteen. Etelä- ja Pohjois-Kymenlaaksossa on kuntien ja
järjestöjen kestävän kehityksen yhteistyöverkostot, jotka järjestävät tapahtumia ja tempauksia.
Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia on laadittu ja hyväksytty
maakuntahallituksessa. Kymenlaakson ympäristökasvatusverkosto on
perustettu ja se toimii aktiivisesti.
Kunnat viestivät omista hyvistä käytännöistään käytettävissä olevien resurssien mukaisesti.
Osalla kouluista ja päiväkodeista on
laadittu kestävän kehityksen toimintaohjelmat. Kymenlaaksossa on
muutamia Vihreä Lippu -kouluja ja
päiväkoteja, OKKA-sertifikaatin lukio
sekä ympäristö- ja luontokoulut.
Kymenlaaksossa puurakentamisen
osaamista on kehitetty systemaattisesti. KSAOn toisen asteen koulutuksen ja Kyamkin puurakennesuunnittelijan ja puumuotoilijan koulutuksen
tueksi on perustettu puualan professuuri Aalto-yliopiston ja Kouvolan
kaupungin yhteisrahoituksena. Kymenlaaksossa on bioetanolin valmistusosaamista. Maakunnassa on tehty
vahvaa TKI-toimintaa energiansäästön ja uusiutuvan energiankäytön

Tehtävä viranomaisille: Huomioidaan maakunnassa ympäristöviestintään ja -kasvatukseen liittyvät asiat maakunnan strategisissa
linjauksissa ja toimenpideohjelmissa. Viestitään maakunnan hyvistä käytännöistä.

Tehtävä kouluille: Laaditaan kestävän kehityksen toimintaohjelma ja viestitään siitä ja
tuloksista säännöllisesti.

Tehtävä oppilaitoksille: Lisätään alueen kehittämistoimintaa ja koulutusmahdollisuuksia uusiutuviin energiamuotoihin ja rakentamisen energiatehokkuuteen liittyvillä aloilla.
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Tehtävä vanhemmille: Opetetaan lapsille tapoja toimia niin, että kuormitetaan ympäristöä mahdollisimman vähän. Ollaan esimerkkinä.
Tehtävä medialle: Tuetaan energiatehokkuuteen ja luonnonvarojen kestävään kuluttamiseen liittyvää viestintää alueella median
keinoin. Julkaistaan asiantuntevia, konkreettisia ja toimintaan tähtääviä artikkeleita vähän ympäristöä kuormittavasta elämäntavasta.

edistämiseksi. Esim. LUT:in hallinnoimassa BIOTULI-hankkeessa (syyskuu 2010-elokuu 2013) rakennettiin
torrefiointilaitos. BioSampo koulutus- ja tutkimuskeskus tarjoaa mahdollisuuden kehittää bioenergia-alan
koulutusta ja myös tutkia jätteiden
(erityisesti maatalouden) hyödyntämistä energian tuotannossa, nestemäisten biopolttoaineiden valmistusta, kiinteiden polttoaineiden kaasutusta, torrefiointia, sähköntuotantoa uusiutuvilla polttoaineilla
sekä tuotetun sähkön syöttöä verkkoon. Haminan Mäkelänkankaalla on
Suomen Voima Oy:n omistama aurinkosähköpuisto (1MW) ja tuulivoimapuisto (4*1,5 MW). Puiston
toimii Kyamkin tutkimus-/ opetuslaitoksena. Yhteistyö on tiivistä kymmenien energia-alan yritysten ja tutkimusorganisaatioiden kanssa. Kyamkin, LUT:in, Oy Woikoski Ab:n,
Haminan Energia Oy:n ja Kotkan
Energia Oy:n yhteistyönä on suunnitteilla suljetun metaanin kierron pilottilaitos. KSAO ja Ekami
ovat pyrkimässä mukaan aurinkosähköpuiston kehittämiseen yhdessä
Kyamkin kanssa.
Tietoa ei saatavilla.

?

Ympäristöasiat ovat saaneet selvästi
enemmän palstatilaa mediassa.
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4.8 Luonnon monimuotoisuus, ympäristön tila ja
ekosysteemipalvelut
Maakunnan suojelualueverkosto on laajentunut, ja vieraslajien torjuntaan on panostettu. Metsien
avo- ja luontaisen uudistamisen hakkuumäärät ovat kasvaneet. METSO-ohjelma on toteutunut hyvin,
ja pohjavesien suojeluun on panostettu. Vedenalaisen luonnon vaalimiseen on kiinnitetty erityistä
huomiota merialuesuunnittelun yhteydessä.

TAVOITE

TILANNE 4/2016

Ekosysteemipalveluita ei heikennetä ja suojelualueiden verkostoa kehitetään, jotta
siirtyminen biotalouteen tapahtuu kestävästi.

Suojelualueverkosto on laajentunut
pääsääntöisesti vapaaehtoisen suojelun
keinoin (METSO-ohjelma). Pohjavesiensuojelusuunnitelmia on laadittu. Teollisuuden ja yhdyskuntien fosforikuormitus vesistöihin on laskenut 45 % ja typpikuormitus 33 % vuosina 2011-2014
(Kuva 26). Merialuesuunnittelun yhteydessä on tunnistettu vesiluonnon arvovyöhykkeitä. Metsähallitus on laatinut
Itäisen Suomenlahden kansallispuiston
laajenemissuunnitelman. Luonnon monimuotoisuutta koskevien erityisympäristötukisopimusten määrä on laskenut
(Kuva 22).

TEHTÄVÄ

TILANNE 4/2016

Tehtävä ELY-keskukselle: Seurataan ekosysteemipalvelujen kehittymistä ja viestitään tilanteesta. Selvitetään metsäenergian tuotannon vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen ja ympäristön tilaan yhteistyössä
tutkimuslaitosten kanssa.
Tehtävä ELY-keskukselle, Kymenlaakson liitolle ja kunnille: Suojelu- ja virkistysalueiden
sekä viherkäytävien verkostoa kehitetään.

Kaakkois-Suomen ympäristön tila -raportti laadittiin vuonna 2013 ja ECOREG-raportti ilmestyy vuosittain. Metsäenergian tuotannon vaikutuksia ei ole
selvitetty. Ekosysteemipalveluihin liittyviä tarkasteluja on tehty vain hieman.
Suojelualueiden pinta-ala on kasvanut 7
% v. 2011-2014 (Kuva 23). Kymenlaakson virkistysalueyhdistys hoitaa 25 virkistysaluetta. Ylimaakunnallista reittiverkostoa on kehitetty ja kehitetään
parhaillaan. Maakuntakaavan patikointireiteistä on toteutettu 75 %, pyöräily- ja
melontareittejä on toteutettu yhteensä
8 kpl. Kansallinen kaupunkipuisto on perustettu Kotkaan, ja Karhulan jokipuisto
palkittiin Vuoden Ympäristörakenne
2015 -palkinnolla. Kunnat ja järjestöt tekevät säännöllistä vieraslajien torjuntaa.
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Tehtävä metsänomistajille: Tarjotaan sopivia alueita vapaaehtoiseen METSO -ohjelmaan.
Tehtävä maanomistajille, kunnille, metsäkeskuksille ja järjestöille: Lisätään avoimien
luontotyyppien, kuten hiekkarantojen ja ketojen hoitoa umpeenkasvun estämiseksi.
Tehtävä metsäkeskuksille ja metsänhoitoyhdistyksille: Suunnataan metsäluonnon
monimuotoisuuden turvaamiseen tarkoitettujen Kemera-tukien myöntämisen painopistettä luonnonhoitohankkeisiin ja alueille,
joissa tuen vaikuttavuus monimuotoisuuteen
ja uhanalaisten luontotyyppien tilan parantamiseen on suurin, kiinnittäen samalla huomioita metsien ekologisten verkostojen kehittämiseen.
Tehtävä maanviljelijöille: Hoidetaan perinnebiotooppeja.

Tehtävä energiateollisuudelle: Energianhankinnassa tulee huomioida luonnon monimuotoisuus.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella METSO on toteutunut hyvin, v.
2025 tavoitteesta oli toteutunut 41 %
eli 2 116 ha v. 2015 (Kuva 24).
Luonnonsuojelujärjestöt järjestävät
säännöllisiä talkoita, joissa hoidetaan
avoimia luontotyyppejä.
Asia eteni vuoteen 2015 tavoitteen mukaisesti, mutta vuodesta 2016 eteenpäin valtion Kemera-varat puolitettiin
aikaisempaan nähden, joten luonnonhoitohankkeiden määrä tulee oleellisesti vähenemään jatkossa. Samoin kävi
vapaaehtoiselle Metso-metsänsuojeluohjelman varoille.

Kymenlaakson liitto teetti v. 2014 perinnebiotooppien päivitysinventoinnit,
jossa todettiin, että suurimman osan tila
on heikentynyt vuonna 1999 tehdyn
kartoituksen jälkeen (Kuva 21). Sopimuskauden vaihtuessa v. 2015 uusia sopimuksia ei ole voinut tehdä vuosina
2013 ja 2014. Sopimuksia on tehty 12
kpl yhteensä 74 ha alalle (Kuva 22).
Sekä avo- että uudistushakkuiden pintaala on kasvanut vuosina 2011-2013
(Kuva 25). Energiapuun korjuuta on ohjeistettu ja toimijoita koulutettu, korjuun toteutusta seurataan tarkastuksin
ja raportoidaan tulokset toimijoille toimijakohtaisesti, asia on vahvasti mukana metsien sertifioinnissa.
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Kuva 21. Kymenlaakson perinnebiotooppien luokitus vuosina 1999 ja 2014 sekä syy luokituksen muutokselle. P: paikallisesti arvokas, M: maakunnallisesti arvokas, V: valtakunnallisesti arvokas. Perinnebiotooppien tila on heikentynyt vuoden 1999 selvityksen jälkeen johtuen perinnebiotooppien puutteellisesta hoidosta. Lähde: Kaakkois-Suomen perinnemaisemat, 2014 sekä Hering ja Jantunen, 1999.
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Kuva 22. Maatalouden ympäristötuen erityistuen perinnebiotooppien sekä luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistämistä koskevat sopimukset Kymenlaaksossa vuosina 1995-2013. Sopimuksia ei ole
voinut tehdä vuosina 2013 ja 2014. Lähde: ECOREG, Kaakkois-Suomen ELY-keskus.
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Kuva 23. Suojelualueiden pinta-ala Kymenlaaksossa vuosina 1994-2014. Suojelualueiden pinta-ala on
noussut 510 ha v. 2011-2014. Luonnonsuojelualueiden osuus Kymenlaakson maapinta-alasta on 1,3 %.
Yksittäisiin suuriin hyppäyksiin on syynä useamman valmisteltujen kokonaisuuksien suojelun realisoituminen. Luonnonsuojeluohjelmien ja Naturan toteutusaste yksityismailla on 98 %. Sen sijaan yhtiöiden,
esim. metsäyhtiö UPM:n, maita on Kaakkois-Suomessa edelleen toteuttamatta noin 800 ha, mikä laskee
suojeluohjelmien kokonaistoteutusasteen 95 %:iin. Lähde: ECOREG, Kaakkois-Suomen ELY-keskus.

Kuva 24. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen (KAS) alueella sijaitsevat METSO-alueet elinympäristöittäin v.
2015. Vuoden 2025 tavoitteesta oli toteutunut Kaakkois-Suomen alueella 41 % eli 2 116 ha v. 2015. Lähde:
METSO.
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Kuva 25. Kaakkois-Suomen avohakkuiden ja luontaisen uudistamisen pinta-ala vuosina 1996-2013. Avohakkuiden osuus uudistushakkuista oli Kaakkois-Suomessa v. 2013 87 %. Yksityisten osuus uudistushakkuista oli 89 % sekä metsäteollisuuden ja valtion 11 %. Avohakkuiden määrä kasvoi v. 2013 21 % edellisvuodesta ja luontaisen uudistamisen hakkuiden 29 %. Uudistushakkuita on tehty keskimäärin noin
9 500 hehtaaria vuodessa, mikä on noin 1 % metsäpinta-alasta. Metsien kehityksen kannalta tärkeitä ensiharvennuksia on Kaakkois-Suomessa tehty edellisellä ohjelmakaudella 91 % tavoitteesta. Lähde: ECOREG, Metla.
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Kuva 26. Kymenlaakson alueen teollisuuden ja yhdyskuntien fosfori- ja typpikuormitus vesistöihin vuosina 1995-2014, (tonnia/a). Fosforikuormitus on laskenut vuosina 2011-2014 45 % ja typpikuormitus 33 %.
Punainen viiva: teollisuus, sininen viiva: yhdyskunnat, musta viiva: teollisuus ja yhdyskunnat yhteensä.
Lähde: VAHTI, ECOREG, Kaakkois-Suomen ELY-keskus.
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4.9 Ilmastonmuutoksen vaikutusten huomioiminen ja niihin varautuminen
Vuosina 2010-2012 toimineen EkoKymenlaakso-projektin työ on jatkunut ja kunnissa käynnistetty järjestelmällinen ympäristötyö on vakiinnutettu. Kuntien ja koko maakunnan kasvihuonekaasupäästöjä
seurataan, ja kolme Kymenlaakson kuntaa on laatinut ilmasto- ja energiaohjelman, joita toteutetaan
järjestelmällisesti. Suomen ilmastotavoitteet on huomioitu Kotkan, Kouvolan ja Haminan ilmasto-ohjelmissa. Kouvolan seurakuntayhtymällä on Kirkon ympäristödiplomi.

TAVOITE

TILANNE 4/2016

Ilmastonmuutoksen aiheuttamien vaikutuksien ennusteita seurataan aktiivisesti ja vaikutukset huomioidaan kaikessa toiminnassa ja suunnittelussa.

Kaakkois-Suomen ennakointiryhmä seuraa ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Kymenlaaksolle on laadittu tulvariskienhallintasuunnitelmat. Ilmastonmuutos
huomioidaan kuntien ilmasto- ja energiaohjelmissa. Kymenlaakson Liitto oli
mukana CLIPLIVE-hankkeessa, jossa tarkasteltiin rakennettuun ympäristöön
kohdistuvia geologisia ja ympäristöriskejä Suomenlahden rannikolla ilmastonmuutoksen näkökulmasta. Pääpaino oli
erilaisissa tulvatyypeissä.

TEHTÄVÄ

TILANNE 4/2016

Tehtävä Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle:
Seurataan ilmastonmuutoksen vaikutusten
ennusteita ja tiedotetaan niistä aktiivisesti
eri toimijoille. Selvitetään ilmaston muutoksen alueelliset vaikutukset (esim. Itämeren,
merenkulun ja matkailun osalta).
Tehtävä kunnille: Huomioidaan ilmastonmuutoksen vaikutusten ennusteet kaikessa
toiminnassa. Panostetaan mm. energiatehokkuuteen, uusiin innovaatioihin ja tulvariskien hallintaan.

Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitosuunnitelmassa on tarkasteltu ilmastonmuutoksen vaikutusta vesistöihin. Suurin osa ennusteista pohjautuu kansallisen tason tietoon. Aluetason selvityksen
tarpeita on olemassa.
Virolahtea ja Miehikkälää lukuun ottamatta kaikki Kymenlaakson kunnat seuraavat alueensa kasvihuonekaasupäästöjen kehittymistä. Suomen ilmastotavoitteet on huomioitu Kotkan, Kouvolan
ja Haminan ilmasto-ohjelmissa. Virolahdelle ja Miehikkälään on valmisteilla ilmasto- ja energiaohjelmat. Ilmastonmuutoksen vaikutukset on huomioitu
tulvariskien hallinnassa ja energiatehokkuutta on lisätty jonkin verran. Kotkassa
ja Kouvolassa on käytössä ympäristöjärjestelmä, joka on sidottu kunnan talousarvioon ja tilinpäätökseen.
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Tehtävä rakentajille: Huomioidaan ilmastonmuutoksen vaikutusten ennusteet rakennustekniikassa.
Tehtävä maa- ja metsätalousalalle: Huomioidaan ilmastonmuutoksen vaikutusten ennusteet. Sopeutetaan lämpenemiseen ja valmistaudutaan äärimmäisiin sääolosuhteisiin.
Kehitetään mahd. hyönteistuhojen ja kasvitautiriskien hallinnan arviointia. Selvitetään
maa- ja metsätalouden pitkän ajanvälin
muutokset Kymenlaaksossa.

Tietoa ei ole saatavilla.

?

Metsälaki uusittiin v.2014. Laissa pyritään monimuotoisempaan metsään ja
sekapuustojen suosimiseen. Lisäksi jatkuva kasvatus (eri-ikäisrakenteisen metsän kasvatus) otettiin mukaan yhtenä
metsänkasvatuksen vaihtoehtona. Metsätuholakia muutettiin siten, että lämmenneiden kesien aiheuttamat hyönteistuhot (kirjanpainajatuhot) tulevat
tehokkaammin torjutuksi.

Ilmastonmuutoksen arvioituja vaikutuksia Kaakkois-Suomessa (Lähde: aavistus.fi):















Itämeren alue lämpenee muita alueita nopeammin
Ääri-ilmiöt lisääntyvät: rankkasateiden, kelirikkojen ja talvitulvien riski lisääntyy
Merenpinta nousee 20 – 60 cm, pahimmissa skenaarioissa jopa 180 cm
Itämeren jääpeite vähenee 50 – 80 %
Hellepäivät lisääntyvät: Kaakkois-Suomessa erinomaiset olosuhteet kesälomailuun
Viljasadot paranevat aluksi ja lehtipuut yleistyvät, mutta myös tuhohyönteiset lisääntyvät tehokkaammin
Uusia lajeja kotiutuu
Lämmityksen tarve vähenee, mutta ilmastoinnin tarve kasvaa
Kasvavat sademäärät lisäävät Kaakkois-Suomessa merkittävää vesivoimantuotantoa
Tuulisuuden kasvu luo edellytyksiä tuulivoimantuotannon lisäämiselle
Sähkön jakeluhäiriöt lisääntyvät erityisesti haja-asutusalueilla
Tarve teiden liukkaudentorjunnalle kasvaa. Auraustarve ei muutu; vaikka kokonaislumisuus
vähenee, niin lyhyet ja voimakkaat lumisateet yleistyvät
Roudan heikkeneminen lisää puiden kaatumisriskiä junaradalle tai ajojohtimelle. Myös lyhytaikaisten, raideliikennettä haittaavien lumisateiden voimakkuus kasvaa. Sulamis-jäätymissyklien muutokset puolestaan lisäävät tarvetta liukkaudentorjunnalle raideliikenteessä
Veneilykausi pitenee ja veneilyn suosio kasvaa. Myrskytuulet ja ukkospuuskat lisäävät veneilyn riskejä. Sateisuuden lisääntyminen aiheuttaa paikallisia tulvia ja virtaamien kasvua, mikä
voi merkitä rajoituksia siltojen alituskorkeuksiin. Kuivien kausien vedenpinnan lasku voi rajoittaa suurempien veneiden kulkua
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