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Muistio 20.2.2018

Ympäristöpoliittinen neuvottelukunta, kokous 1/2018
Aika:
Paikka:

Torstai 8.2.2018 klo. 13-15.20
Kymenlaakson Liitto, Karhulantie 36 B, 48601 Kotka

Osallistujat:
Anna Kiiski, puheenjohtaja
Kirsi Toivonen, Kymenlaakson museo
Kati Halonen, Kouvolan kaupunki
Jorma Kervinen, Suomen luonnonsuojeluliiton Kymenlaakson piiri ry
Toomas Lybeck, Cursor Oy
Jukka Timperi, Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Ville Räty, Kinno
Kari Niemi, MTK-Kaakkois-Suomi
Timo Hokkanen, Puolustusvoimat
Pekka Vainikka, Suomen metsäkeskus
Hanna Lampinen, Kymenlaakson Liitto
Juhani Pekkola, Kotkan kaupunki
Matti Konttinen, sihteeri, Kymenlaakson Liitto
Frank Hering, Kymenlaakson Liitto
Poissa:
Henrik Jansson, Metsähallitus luontopalvelut
Tapio Glumoff, Haminan kaupunki
Tiina Moberg, Kymen yrittäjät ry
Tiina Lecklin, Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry
Pentti Tiusanen, maakuntahallitus

1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja Anna Kiiski avasi kokouksen klo. 13.05 ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.
2. Läsnäolijoiden toteaminen
Todettiin läsnäolijat (osallistujalista)
3. Ympäristöpoliittisen neuvottelukunnan toiminnan kuvaus ja työtavoista sopiminen
Sovittiin, että muistiot lisätään Kymenlaakson Liiton internetsivuille ja kokouksen liitteet
toimitetaan sähköpostitse. Sovittiin otettavaksi käyttöön mahdollisuus esittää kokoukseen
ulkopuolista asiantuntijaa, mikäli käsiteltävien aiheiden katsotaan sellaista vaativan. Kokouksen
ennakkokutsu lähetetään noin kuukausi etukäteen ja asialista noin 2 viikkoa etukäteen.
Ulkopuolista asiantuntijaa tulee esittää puheenjohtajalle tai sihteerille ennakkokutsun saamisen
jälkeen (liite 1)
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4. Jäsentahojen ajankohtaiskatsaus
Kotkan uusi kaupunkistrategia tulee käsittelemään ympäristöpolitiikkaa. Kotka laatii SYKE:n
johdolla luonnon monimuotoisuutta koskevan mittarin, jossa arvioidaan luonnonympäristön
tilaa. Kouvolassa on hiljattain hyväksytty uusi kaupunkistrategia, jossa on tavoitteena
hiilineutraali kaupunki vuonna 2040 ja useita luontoon liittyviä tavoitteita sekä maksuton
joukkoliikenne. Myös ympäristöohjelma päivitetään strategiaa vastaavaksi.
Suomen luonnonsuojeluliitolla ajankohtaiset huolet liittyvät metsien monimuotoisuuden
häviämiseen, paikallisiin vesistöihin vaelluskalareitteineen sekä turpeen käyttöön.
Puolustusvoimien osalta tuotiin ilmi voimaan astunut RAME-laki, joka säätelee raskaiden
aseiden räjäytystä ja ympäristömelua. Suomen metsäkeskus tiedotti 1.3. voimaan astuvasta
metsätietolaista, joka avaa metsävarajärjestelmän julkiseen käyttöön. Alueelliset
metsäohjelmat ovat päivityksen alla. Metsien monimuotoisuutta ja vesiensuojelua on pyritty
korostamaan. Kinno on saanut valmiiksi vähähiilistä rakentamista käsittelevän NERO-hankkeen.
Meneillään myös KYMBIO-hanke biotaloustoimintaympäristön kehittämiseksi.

5. Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 tilanne, esittelijänä suunnittelujohtaja Frank Hering,
Kymenlaakson Liitto
Käytiin läpi Kymenlaakson maakuntakaavoituksen taustaa ja uudelle kokonaismaakuntakaavalle
asetetut tavoitteet sekä kaavan tilanne. Digitalisaatio ja kaavan strategisuus korostuvat (liite 2).
Maakuntakaavaan liittyen järjestetään erilaisia tilaisuuksia ja työpajoja, joista tiedotetaan
tarkemmin, kun ajankohtaista.

6. Maakuntauudistus: aluesuunnittelu ja luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön
edistämistehtävät maakunnissa sekä
ympäristösuunnittelija Matti Konttinen

vesienhoito

ja

merialuesuunnittelu,

esittelijänä

Katsaus maakuntauudistuksen maakunnille tuomiin uusiin luontoon liittyviin tehtäviin. Näitä
kokonaisuuksia ovat luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön edistämistehtävät
sekä vesien- ja merenhoito. Lisäksi Kymenlaakson Liitto laatii Uudenmaan liiton kanssa
merialuesuunnitelman vuoden 2021 loppuun mennessä (liite 3).
Jorma Kervinen totesi maatalouden vaikutusten korostuvan suhteessa merialuesuunnitteluun.
Frank Hering vastasi, että lähtökohtaisesti merialuesuunnitelmissa käsitellään vain
alueidenkäyttöön liittyviä kysymyksiä, ja aika näyttää millä tarkkuudella asioita halutaan
käsitellä.
7. Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus sekä uudistetut valtakunnalliset
alueidenkäyttötavoitteet, esittelijänä maakuntakaavainsinööri Hanna Lampinen
Hanna Lampinen esitteli 1.5.2017 maankäyttö- ja rakennuslakiin tulleet muutokset.
Valtioneuvosto on tehnyt päätöksen uusista valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista
14.12.2017 ja ne astuvat voimaan 1.4.2018. Aiempien 70 tavoitteen sijaan jäljellä on 17 (liite 4).
8. Kymenlaakso hiilineutraaliksi vuoteen 2040 mennessä (maakuntavaltuuston 4.12.2017 kirjaama
linjaus maakuntaohjelmaan): jatkotoimenpiteet tavoitteen eteen
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Keskusteltiin hiilineutraaliustavoitteesta ja keinoista joilla sen voisi saavuttaa. Kymenlaaksossa
on ilmasto- ja energiastrategia 2011–2020, jossa tulisi huomioida uusi tavoite. Tavoite vaatii
sitoutumista kaikilta kymenlaaksolaisilta. Matti Konttinen esitti mahdollisiksi keinoiksi kestävien
liikkumismuotojen edistämisen, puurakentamisen lisäämisen ja uusiutuvien energialähteiden
käytön lisäämisen (liite 5).
Juhani Pekkola korosti tietoliikenneyhteyksien kehittämisen merkitystä tarpeettoman
liikkumisen välttämiseen. Kari Niemi kertoi, että maatalouspuolella on kasvavaa kiinnostusta
luomutuotantoon, mikä edistäisi hiilineutraaliutta. Jukka Timperi totesi asumisessa merkittäviä
asioita olevan maalämpö ja aurinkoenergia, jotka yleistyvät entisestään jatkossa. Frank Hering
ilmaisi metsäsektorin roolin olevan tärkeä hiilineutraaliustavoitteessa, koska metsäenergian
käyttö on suurta. Todettiin, että hiilineutraalistavoitteen eteen on jatkotyöstettävä
toimenpiteitä.
9. Muut asiat
Jukka Timperi esitteli uutta voimaan astunutta YVA-lakia (liite 6).
Neuvottelukunnan seuraava kokous ajoitetaan toukokuulle.
10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 14.40.

Muistion vakuudeksi

____________________________
pj Anna Kiiski

____________________________
sihteeri Matti Konttinen
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