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Pöytäkirja 11.5.2017 
 
Ympäristöpoliittinen neuvottelukunta, kokous 1/2017 
 
Aika: Tiistai 21.3.2017 klo 13-15 
Paikka: Kymenlaakson Liitto, Karhulantie 36 B, 48601 Kotka 
 
Osallistujat: 
 

Risto Hamari, puheenjohtaja 
Hannu Friman, Kouvolan kaupunki 
Tapio Glumoff, Haminan kaupunki 
Maiju Lanki, Metsähallitus 
Anna Kiiski, Merikotka 
Kari Niemi, MTK 
Riku Rinnekangas, Kymenlaakson luonnonsuojelupiiri 
Hannu Ripatti, MTK 
Jukka Timperi, Kaakkois-Suomen ELY-keskus 
Pekka Vainikka, Suomen Metsäkeskus 
Heli Ojala, Kotkan kaupunki 
Tiina Lecklin, Luontokoulu Haili 
Frank Hering, Kymenlaakson Liitto 
Anna-Riikka Karhunen, sihteeri, Kymenlaakson Liitto 
Hanna Lampinen, Kymenlaakson Liitto 

 
poissa:  
 
Kirsi Toivonen, Kymenlaakson museo 
Ilpo Kinttula, Kaakkois-Suomen ELY-keskus 
Asta Sarkki, MTK 
Miina Karjalainen, Merikotka  
Kirsi Juura, Kauppakamari 
Timo Hokkanen, Puolustusvoimat 
Pentti Tiusanen, maakuntahallitus 

 
  
1. Kokouksen avaaminen 

 
Puheenjohtaja Risto Hamari avasi kokouksen klo 13 ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. 

 
2. Läsnäolijoiden toteaminen 

 
Todettiin läsnäolijat (osallistujalista).  

 
3. Maakuntauudistus, suunnittelujohtaja Frank Hering, Kymenlaakson Liitto 

 
Frank Hering kertoi maakuntauudistuksen tilanteesta erityisesti alueidenkäytön ja ympäristön 
näkökulmasta (Liite 1). 
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Hannu Ripatti kysyi, missä vaiheessa sidosryhmiä osallistetaan uudistukseen. Frank Hering to-
tesi, että sidosryhmien aktiivinen osallistaminen alkaa valmistelun seuraavassa vaiheessa.  
 
Puheenjohtaja totesi, että ympäristöasiat ovat pieni osa tulevaa maakuntaorganisaatiota, jol-
loin asioita käsittelevillä on suuri vastuu. Myös sote-asioissa tulisi puheenjohtajan mukaan huo-
mioida ympäristönäkökulma.  
 
Keskusteltiin poliittisen ohjauksen vaikutuksesta virkamiesten työhön sekä ympäristöpoliittisen 
neuvottelukunnan asemasta uudessa maakuntaorganisaatiossa. Todettiin, että neuvottelu-
kunta voi varmasti jatkaa uudessakin maakunnassa, jos siihen löytyy poliittinen tahtotila. 
 
Jukka Timperi totesi, että yhteistyö ja vuorovaikutus ovat avainasemassa uudistuksen onnistu-
misessa.  

 
4. Kokonaismaakuntakaava 2040, maakuntakaavainsinööri Hanna Lampinen, Kymenlaakson 

Liitto 
 

Hanna Lampinen kertoi Kymenlaakson kokonaismaakuntakaavan valmistelusta (Liite 2). Lisäksi 
kerrottiin maakuntakaavan palautepalvelusta (http://kyml.maps.arcgis.com/apps/GeoForm/in-
dex.html?appid=3d30d9b720dd4b47b5d39a913b2896d7 ) ja sivustosta, jonne kootaan maa-
kuntakaavan taustaselvitykset (http://www.kymenlaakso.fi/maakuntakaava/maakunta-
kaava2040/selvitykset-mkk2040).  
 
Keskusteltiin maakuntakaavan taustaselvityksistä ja niiden roolista kaavaratkaisujen valmiste-
lussa. Keskusteltiin myös maakuntakaavan mahdollistavasta, rajoittavasta sekä toimintoja yh-
teensovittavasta roolista. 

 
5. Merialuesuunnittelu, suunnittelujohtaja Frank Hering, Kymenlaakson Liitto 

 
Frank Hering kertoi merialuesuunnittelusta, joka on maakuntien liiton uusi, lakisääteinen teh-
tävä (Liite 3). 
 
Keskusteltiin yhteistyöstä Venäjän ja Baltian maiden kanssa. Todettiin, että useita yhteistyö-
hankkeita on ollut ja on myös meneillään.  

 
6. Maakuntaohjelma 2018-2021 ja SOVA-prosessi, ympäristösuunnittelija Anna-Riikka Karhu-

nen, Kymenlaakson Liitto 
 

Anna-Riikka Karhunen kertoi maakuntaohjelman valmistelusta ja siihen liittyvästä SOVA-proses-
sista (Liite 4).  
 

7. Ympäristöpoliittisen neuvottelukunnan jatkaminen  
 

Puheenjohtaja ilmoitti luopuvansa ympäristöpoliittisen neuvottelukunnan pitkäaikaisesta pu-
heenjohtajuudesta.  
 
Ympäristöpoliittinen neuvottelukunta on toiminut vuodesta 1994 lähtien. Tänä aikana maakun-
nan liitolle on tullut uusia tehtäviä, ja neuvottelukunta on laajentunut.  
 
Päätettiin käydä keskustelu jäsenien halukkuudesta jatkaa ympäristöpoliittisessa neuvottelukun-
nassa. Kaikki paikalla olleet tahot totesivat, että ympäristöpoliittinen neuvottelukunta on ollut 

http://kyml.maps.arcgis.com/apps/GeoForm/index.html?appid=3d30d9b720dd4b47b5d39a913b2896d7
http://kyml.maps.arcgis.com/apps/GeoForm/index.html?appid=3d30d9b720dd4b47b5d39a913b2896d7
http://www.kymenlaakso.fi/maakuntakaava/maakuntakaava2040/selvitykset-mkk2040
http://www.kymenlaakso.fi/maakuntakaava/maakuntakaava2040/selvitykset-mkk2040
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erittäin toimiva ja hedelmällinen yhteistyö- ja mielipiteidenvaihtofoorumi, jolle on varmasti maa-
kuntauudistuksen myötä aiempaa enemmän tarvetta myös tulevaisuudessa. Vaikuttaminen on 
ollut kaksisuuntaista ja neuvottelukunnan aiheet ajankohtaisia. Kaikki osallistujat ilmaisivat ha-
lunsa jatkaa neuvottelukunnassa. Jukka Timperi totesi, että jatkossa olisi hyvä saada myös LUO-
VAn edustaja neuvottelukuntaan. 
 
Päätettiin ehdottaa maakuntahallitukselle, että ympäristöpoliittinen neuvottelukunta jatkaa ja 
että neuvottelukunnalle nimitetään uusi puheenjohtaja sekä sihteeri ja että eri intressiryhmiä 
pyydetään nimeämään edustajansa uuteen neuvottelukuntaan. 
 

 
8. Muut asiat 

 
Anna-Riikka Karhunen kertoi Kymenlaakson ampumarataverkoston nykytilaselvityksestä ja ke-
hittämissuunnitelmasta. Selvitykseen ja kehittämissuunnitelmaan voi tutustua: http://www.ky-
menlaakso.fi/aluesuunnittelu/ymparisto-ja-luonnonvarat/ympariston-tila-ja-ekotehokkuus  

 
9. Kokouksen päättäminen 

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15. Kiitettiin puheenjohtajaa pitkäaikaisesta työstä Kymen-
laakson kestävän kehityksen hyväksi.  
 
 
 

Muistion vakuudeksi  
 
 
 
 
____________________________  ____________________________  

pj Risto Hamari   sihteeri Anna-Riikka Karhunen 
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