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Muistio 30.4.2019 

 

Ympäristöpoliittinen neuvottelukunta, kokous 1/2019 
 
Aika: Maanantai 15.4.2019 klo 13-15 
Paikka: Kymenlaakson Muutostoimisto, neuvottelutila Repovesi, Karhulantie 30, 2. kerros, 

Karhula 
 
Kutsuttu:  
 

Riiko Ritvanen, Haminan kaupunki 
Anna-Riikka Karhunen, sihteeri, Kymenlaakson Liitto 
Anna Kiiski, Merikotka ry, puheenjohtaja 
Minna Ollikainen, Kymen yrittäjät ry 
Mika Penttilä, Kouvola Innovation Oy 
Riku Rinnekangas, Suomen luonnonsuojeluliiton Kymenlaakson piiri ry 
Jukka Timperi, Kaakkois-Suomen ELY-keskus 
Jouni Väkevä, Suomen Metsäkeskus 
Hannu Friman, Kouvolan kaupunki 
Juhani Pekkola, Kotkan kaupunki 
Esa Partanen, Cursor Oy 
Eeva Rautamaa, maakuntahallitus 
Kirsi Toivonen, Kymenlaakson museo 
Eeva Saarikorpi, MTK Kaakkois-Suomi 
 
 
Poissa 
 
Timo Hokkanen, Puolustusvoimat 
Maiju Lanki, Metsähallitus luontopalvelut 
Tiina Lecklin, Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry 
 
 

 
1. Kokouksen avaaminen 

 
 

Puhenjohtaja avasi kokouksen klo 13:05 ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. 
 
2. Läsnäolijoiden toteaminen 

 
Osallistujat esittäytyivät. 

 
3. Jäsentahojen ajankohtaiskatsaus 

 
Käytiin läpi jäsentahojen ajankohtaiskatsaus, esiin nostettiin mm: 
 
- Kaakkois-Suomen ELY:ssä alkaa syksyllä uuden vesiensuojeluohjelman valmistelu kaudelle 2019-

2021. Biokaasun käyttöä pyritään edistämään mm. osallistumalla kansallisen, epävirallisen biokaasu-
verkoston toimintaan. 

- Kinnossa edistetään Hyötyvirta-alueen toteutusta, meneillään myös Kiertotaloushankintoja edistävä 
hanke 

- Kouvolan kaupunki on liittynyt HINKU-kunnaksi. Uuden, valmisteilla olevan ympäristöohjelman pää-
teemat ovat kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen, luonnon monimuotoisuus ja kiertotalous 
sekä liikkuminen. Ympäristöohjelma viedään elokuussa kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. 
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- Kymenlaakson luonnonsuojelupiiri on antanut lausuntoja ja kommentteja ympäristöluvista ja YVA-
selostuksista ja ohjelmista sekä tehnyt suojelualoitteita maanomistajille. 

- Kotkan kaupungin osalta Juhani Pekkola toi esille, että Kotkasta puuttuu ympäristöasioiden keskuste-
lufoorumi. Luonnon monimuotoisuus on hyvin tärkeää. 

- Cursor on ollut mukana mm. Kotkan ja Haminan HINKU-työssä, Etelä-Kymenlaakson kuntien joukko-
liikenteen kehittämisessä sekä liikenteen pilottikokeiluissa 

- Haminassa HINKU-asiat ajankohtaisia. Lisäksi Riiko Ritvanen kertoi, että Virolahden kunnan autot 
kulkevat biokaasulla. 

- Metsäkeskus valmistelee maakunnallisen metsäohjelman päivityksen käynnistämistä. Päivitetty 
Kaakkois-Suomen metsäohjelma valmistuu vuonna 2020. Metsiin liittyvän luontotiedon portaalissa 
voidaan mm. analysoida ja tunnistaa potentiaalisia METSO-kohteita. Metsäkeskuksen tavoitteena on 
mm. edistää METSO-varojen käyttöä. Kaakkois-Suomen METSO -varoja on lisätty edellisvuosiin näh-
den. 

- Kymenlaakson Liiton ajankohtaisia asioita ovat mm. maakuntakaavaehdotuksen valmistelu, junalii-
kenteen kehittäminen välillä Kotka-Kouvola, merialuesuunnittelun kuuleminen, Fennoskandian Vih-
reän Vyöhykkeen seminaari, Euroopan alueiden väliseen ENCORE-ympäristöyhteistyöverkostoon 
liittyminen 

- Merikotka ry:ssä ajankohtaisia asioita ovat mm. meriturvallisuus, kyberturvallisuus, digitalisaation 
mahdollisuuksien tutkiminen, laivaliikenteen energiatehokkuus (esim. laivan runkoon kiinnittyneet 
vieraslajit, niiden vaikutus energiatehokkuuteen sekä puhdistusaineiden vaikutus luontoon), Itämeri-
kylän valmistelu Kotkan Meripäivien yhteyteen. Tuolloin teemana mm. vieraslajit, jätevesien käsit-
tely ja rehevöityminen 

 
4. Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 -ajankohtaiskatsaus ja ympäristöpoliittisen neuvottelukunnan kom-

mentit jatkotyöskentelyyn (Liitteet 1 ja 2) 
 

Anna-Riikka Karhunen esitteli Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 -tiekarttatyön tilanteen (Liite 1).  
 
Tämän jälkeen ympäristöpoliittinen neuvottelukunta kommentoi aiemmissa työpajoissa ja muissa yh-
teyksissä esille nousseita mahdollisia toimenpiteitä, jotka edistävät Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 -ta-
voitteen saavuttamista. Käydyn keskustelun tulokset on koottu Liitteeseen 2.  
 
Keskeisiä esiin nostettuja asioita: 
- hukkalämmön parempi hyödyntäminen 
- öljylämmitteisten kiinteistöjen muuttaminen uusiutuvaan energiaan pohjautuvaan lämmitykseen 
- aurinkopaneelien käytön lisääminen 
- sivuvirtojen parempi hyödyntäminen 
- liikkuvat palvelut 
- etätyö 
- tukijärjestelmä tärkeässä roolissa 
- luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä korostettava 
- puun jalostusasteen nosto 

 
5. Muut asiat 

 
Kymenlaakson Liitto, Etelä-Karjalan liitto ja Etelä-Savon maakuntaliitto sekä Kaakkois-Suomen ja Etelä-
Savon ELY-keskukset ja Metsähallitus järjestävät yhteistyössä Fennoskandian Vihreän Vyöhykkeen semi-
naarin 23.5. Imatralla. 
 
Fennoskandian vihreä vyöhyke on rajat ylittävää yhteistyötä luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. 
Vyöhyke on osa Euroopan vihreää vyöhykettä, ja se koostuu luontoalueista Suomen, Venäjän ja Norjan 
rajaseuduilla. Kaakkois-Suomessa Fennoskandian Vihreällä Vyöhykkeellä korostuvat erityisesti vesistöt eli 
"sininen vyöhyke" ja luontomatkailu. Vihreä vyöhyke on Euroopan tärkeimpiä ekologisia käytäviä, jonka 
avulla lajit voivat sopeutua ilmastonmuutokseen. Kolmikantainen yhteistyö Suomen, Venäjän ja Norjan 
välillä vihreän vyöhykkeen kehittämiseksi perustuu vuonna 2010 allekirjoitettuun yhteisymmärryspöytä-
kirjaan. 
Fennoskandian vihreän vyöhykkeen yhteistyön tavoitteena on mm. 
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- Turvata luonnon monimuotoisuutta 
- Kehittää alueen elinkeinoja, kuten luontomatkailua, ja sosiaalista hyvinvointia perustuen alueen ai-

nutlaatuiseen luontoon, geologiseen monimuotoisuuteen sekä kulttuuriperintöön 
- Edistää ympäristöllistä kestävyyttä alueidenkäytön suunnittelussa ja aluekehittämisen koordinoin-

nissa 
- Lisätä ympäristötietoisuutta ja osallistumista kaikilla tasoilla 
 
Ilmoittautuminen 17.5. mennessä:  https://my.surveypal.com/GBF_Kaakkois_Suomi_2019  
 
Lisätietoja: https://www.kymenlaakso.fi/aluesuunnittelu/ymparisto-ja-luonnonvarat/fennoskandian-
vihreae-vyoehyke  

 
 
6. Kokouksen päättäminen 
  
 
Puheenjohtaja kiitti osallistujia aktiivisuudesta ja päätti kokouksen klo 15:05.  
 
 
 
 
 
 
 
Muistion vakuudeksi 
 
 
____________________________  __________________________________ 
 
Anna Kiiski, pj    Anna-Riikka Karhunen, sihteeri 

  
 
 
 
LIITTEET 
 
LIITE 1  Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 -tiekartan tilannekatsaus 
 
LIITE 2 Ympäristöpoliittisen neuvottelukunnan kommentit mahdollisiin tiekartan toimenpi-

teisiin  
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