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TYÖPAJAT

• Yhteensä 3 työpajaa eri sektoreille:

• 7.3.2019 Teollisuus, pienteollisuus, työkoneet ja energia (Kouvola)

• Osallistujia 29, lisäksi Kymenlaakson liiton sekä Rambollin edustajat

• 14.3.2019 Liikenne (Kotka)

• Osallistujia 28, lisäksi Kymenlaakson liiton sekä Rambollin edustajat

• 14.3.2019 Maa- ja metsätalous (Kotka)

• Osallistujia 27, lisäksi Kymenlaakson liiton sekä Rambollin edustajat

• Työpajat järjestettiin tiloissa, jonne oli mahdollista saapua julkisilla yhteyksillä

• Tarjoiluissa huomioitiin työpajojen teema tarjoamalla vain kasvisvaihtoehtoja



TYÖPAJOJEN ETENEMINEN me-we-us-menetelmällä

KARTOITUS
Yksittäisen toimijan taso

IDEOINTI
Pienryhmän taso

PRIORISOINTI
Kokonaisen sektorin taso



TYÖPAJOJEN TULOKSET

KARTOITUS
Yksittäisen toimijan taso

IDEOINTI
Pienryhmän taso

PRIORISOINTI
Kokonaisen sektorin taso

Tiekartta

Uusia toimenpiteitä

Lähtötilanne



TEOLLISUUS, PIENTEOLLISUUS, 
TYÖKONEET JA ENERGIA



TEOLLISUUS, PIENTEOLLISUUS, TYÖKONEET JA ENERGIA

• Työpajassa ideoiduissa ja priorisoiduissa toimenpiteissä huomioitu:

• alueellinen osaaminen ja alueelliset erityispiirteet (mm. olemassa oleva kaasuverkko, rakentamisessa 
korostuva korjausrakentaminen uudisrakentamisen sijasta)

• alueellisten toimijoiden potentiaali olla mukana innovaatioissa ja kehittämisessä (mm. paikalliset 
yritykset, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK), Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto 
(LUT))

• laajasti aikajanalle levittyvät toimenpiteet niin, että mukana on nopeasti käynnistettäviä toimenpiteitä, 
mutta myös toimenpiteitä, jotka vaativat investointeja ja lisää tutkimuksen tekemistä ennen niiden 
ottamista käyttöön



2015 2020 2025 2030 2035 2040

Energiatehokkuuden parantaminen 
korjausrakentamisen yhteydessä

Akkutehdas ja energian 
varastointi

Yhdyskunta- ja teollisuuden 
sivuvirrat hyötykäyttöön

Uusiutuvat materiaalit ja energiaratkaisut 
uusio- ja korjausrakentamisessa

Puurakentaminen

Kulutuksen/tuotannon 
tasapaino: kulutusjoustot

Kaasuverkon 
hyödyntäminen

Hukkalämmön 
hyödyntäminen

Vähähiiliset kuljetusketjut 
ja uusiutuvaa energiaa 
hyödyntävä kuljetus

Alueelliset jäähdytysratkaisut,  
kaukojäähdytys

Fossiilisten polttoaineiden 
vähentäminen lämmön- ja sähkön 

tuotannossa

Uudet energiantuotantomuodot / 
-lähteet ja energiavarastot

TEOLLISUUS, PIENTEOLLISUUS, TYÖKONEET JA ENERGIA



LIIKENNE



LIIKENNE

• Työpajassa ideoiduissa ja priorisoiduissa toimenpiteissä huomioitu:

• teknologinen kehitys suhteessa nykytilanteeseen: kehitetään toimintaa vastaamaan teknologian 
mahdollisuuksia

• liikenteen ja liikkumisen eri muodot

• konkreettisia toimia tulevaisuudelle, useat toimenpiteistä aikajanalla jo muutaman vuoden sisällä

• vastuutahoina julkinen sektori, yksityinen sektori ja yksilön valinnat



2015 2020 2025 2030 2035 2040

Liikenteen käyttövoima julkisissa 
kilpailutuksissa

Joukkoliikenteen edistäminen

Pyöräilyn edistäminen

Biokaasun edistäminen

Ajoneuvon tai 
liikkumistavan 
valinnat, ajotavat

Joukkoliikenteen 
kehittäminen

Liikenteen 
konvertoituminen 
tietoliikenteeksi

Päätöksenteon 
johdonmukaisuus

Liikennemuotojen uudelleen 
priorisointi väylähankkeissa

Robottiajoneuvot Vt7:lla: 
Digitie Kymenlaaksoon

LIIKENNE



MAA- JA METSÄTALOUS



MAA- JA METSÄTALOUS

• Työpajassa ideoiduissa ja priorisoiduissa toimenpiteissä huomioitu:

• yleisenä haasteena maaseudun hiljeneminen

• yhteinen tavoite ei ole aina yksilön toiminnalle eduksi

• tarvitaan paljon lisää neuvontaa, koulutusta, ohjausta ja tutkimusta

• toimenpiteistä useat painottuvat aikajanan alkuosaan

• toimenpiteistä useat voidaan aloittaa nopeasti, mutta vaikutukset tapahtuvat hitaasti, jonka vuoksi 
toimenpiteitä on jatkettava ajallisesti kauan



2015 2020 2025 2030 2035 2040

Puuntuotannon kestävä 
tehostaminen ja sitä 
tukevat kannusteet 

metsänomistajille

Metsäpinta-alan 
lisääminen ja 
hiilivaraston 

kasvattaminen

Puun käyttö 
monipuolisemmin 

rakentamiseen

Uusien muihin kuin viljelyyn 
perustuvien elinkeinojen 

kehittäminen

Peltojen 
hiilensidonta

Turvemaiden 
tuhkalannoitus

Peltojen maaperän 
hiilinielun kasvattaminen

Jatkuva kasvatus 
turvemaalle

Metsämaan hiilitaseen 
lisääminen

Uudet kasvihuonepäästöjä 
vähentävät toimenpiteet

Metsäteollisuuden merkittävä rooli 
Kymenlaaksossa

MAA- JA METSÄTALOUS



LOPUKSI



TYÖPAJOISSA TUNNISTETUT JA IDEOIDUT TOIMENPITEET

Hiilineutraalin Kymenlaakson tavoittamiseksi 

• yli 80 tunnistettua jo toteutettua toimenpidettä

• yli 100 ideoitua tulevaisuuden toimenpidettä

Aikajanalle priorisoitujen toimenpiteiden (esitelty tässä koosteessa aiemmin) lisäksi myös 
tunnistetut ja ideoidut toimenpiteet tullaan huomioimaan raporttia kirjoittaessa

Toimenpiteissä on mukana sekä kasvihuonekaasupäästöjä vähentäviä toimenpiteitä että 
päästöjä kompensoivia toimenpiteitä

Tärkeiden ja oleellisten sidosryhmien osallistuminen työpajoihin edesauttaa hiilineutraalin 
Kymenlaakson tiekartan laatimista


