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Pöytäkirja 8.9.2016 
 
Ympäristöpoliittinen neuvottelukunta, kokous 2/2016 
 
Aika: Torstai 18.8.2016 klo 11.00-13:00 
Paikka: Kymenlaakson Liitto, Karhulantie 36 B, 48601 Kotka 
 
Paikalla:  
 

- Risto Hamari, puheenjohtaja 
- Hannu Friman, Kouvolan kaupunki 
- Tapio Glumoff, Haminan kaupunki 
- Maiju Lanki, Metsähallitus 
- Timo Hokkanen, Puolustusvoimat 
- Kari Niemi, MTK 
- Jorma Kervinen, Kymenlaakson luonnonsuojelupiiri 
- Hannu Ripatti, MTK 
- Jukka Timperi, Kaakkois-Suomen ELY-keskus 
- Pentti Tiusanen, maakuntahallitus, saapui klo 11:35 
- Kirsi Toivonen, Kymenlaakson museo 
- Pekka Vainikka, Suomen Metsäkeskus 
- Anna-Riikka Karhunen, sihteeri, Kymenlaakson Liitto 
- Ulla Silmäri, Kymenlaakson Liitto 
- Lotta Vuorinen, Kymenlaakson Liitto 

 
Poissa:  
 

- Miina Karjalainen, Merikotka  
- Anna Kiiski, Merikotka 
- Heli Ojala, Kotkan kaupunki 
- Ilpo Kinttula, Kaakkois-Suomen ELY-keskus 
- Tiina Lecklin, Luontokoulu Haili 
- Frank Hering, Kymenlaakson Liitto 
- Asta Sarkki, MTK 
- Kirsi Juura, Kauppakamari 

 

 
  

1. Kokouksen avaaminen 

 
Puheenjohtaja Risto Hamari avasi kokouksen klo 11 ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.  

 
2. Läsnäolijoiden toteaminen (Liite 1) 

 
Todettiin läsnäolijat. 
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3. Päätös vuoden 2016 Kymenlaakson kulttuuriympäristöpalkinto Nutikasta  
(Liite 2).  
 
Lotta Vuorinen kertoi Nutikka-esivalmistelutyöryhmän saamista ehdotuksista sekä työryh-
män valitsemista kahdesta palkintoehdokkaasta, Stockforsin ruukista ja Vuohijärven luonto- 
ja kulttuuritalosta. Vuoden 2016 Nutikka-palkinnon teemaksi muotoutui rakennetun kulttuu-
riympäristön uudet käyttötarkoitukset. 
 
Aiheesta käytiin vilkasta keskustelua. Asiasta käydyn keskustelun yhteydessä molemmat eh-
dotukset saivat yhtä paljon perusteltuja puoltoja, joten pj. ehdotti asian ratkaistavan lippuää-
nestyksellä.  
 
Ehdotus hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä Stockfors sai 6 ääntä ja Vuohijärvi 5 
ääntä. Äänestyksen perusteella ympäristöpoliittinen neuvottelukunta valitsi v. 2016 Nutikka-
palkinnon saajaksi Stockforsin alueen. 
 
Ääntenlaskijana toimi Lotta Vuorinen. 
 
 

4. Kymenlaakson kokonaismaakuntakaavan 2040 osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
sekä tavoiteluonnos (Liitteet 3 ja 4) 
 
Lotta Vuorinen kertoi 17.8-30.9.2016 nähtävillä olevasta kokonaismaakuntakaavan osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä työn alla olevasta tavoiteluonnoksesta ja 12.9.2016 
klo 12-16 Höyrypanimolla järjestettävästä tavoitetyöpajasta. Tavoiteluonnos-asiakirja lähe-
tetään noin viikkoa ennen työpajaa. Kymenlaakson maakuntakaava 2040 -internetsivut:  
http://www.kymenlaakso.fi/maakuntakaava/maakuntakaava2040  
 
Päätettiin kirjata, että ympäristöpoliittinen neuvottelukunta haluaa, että maakuntakaavan 
tavoitteissa korostetaan luonnon monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttämistä sekä elin-
keinoelämän toimintaedellytysten tukemista.  
 
Päätettiin myös, että maakuntakaavan tavoitetyöpajan kutsu lähetetään ympäristöpoliitti-
selle neuvottelukunnalle.  
 

5. Suomi 100 -juhlavuoden valmistelut (Liite 5) 
 

Ulla Silmäri kertoi Kymenlaakson Suomi 100 -juhlavuoden valmisteluista. 
 
Suomi 100 -verkkoalusta julkaistaan 30.10.2016. Avustusta tapahtumiin on haettavissa 
31.12.2016 asti. Suomi 100 -päiviin liittyvä Suomen Luonnon Päivät 2017 -tapahtuman val-
mistelu jatkuu 24.11.2016 klo 17 Kymenlaakson Liitossa Karhulassa.  
 

6. Muut asiat 
 

a. Tiedoksi Kymenlaakson ampumarataverkoston kehittämissuunnitelman  
laatiminen 

  
 Anna-Riikka Karhunen kertoi valmisteltavasta Kymenlaakson ampumarataverkoston 
kehittämissuunnitelmasta. Kehittämissuunnitelma perustuu vuonna 2015 voimaan tul-
leeseen ampumaratalakiin. Parhaillaan on meneillään taustatietojen keruuvaihe. Loka-
marraskuussa 2016 järjestetään sidosryhmille aiheeseen liittyvä työpaja, jossa hahmo-

http://www.kymenlaakso.fi/maakuntakaava/maakuntakaava2040
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tellaan kehittämissuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet. Tavoitteena on, että kehittä-
missuunnitelma on valmis vuodenvaihteessa 2016-2017. Kehittämissuunnitelma on 
valmisteltavan Kymenlaakson kokonaismaakuntakaavan taustaselvitys.  

 
 
 

b. Tiedoksi Kajasuo 

 
Jorma Kervinen kertoi Kajasuon ilmoittamattomaan ojitukseen liittyvästä tilanteesta.  
 
Kymenlaakson luonnonsuojelupiiri ry:n tietoon oli 28.11.2013 tullut tieto Kajasuon reu-
nalla tehdystä ojituksesta. Ojituksesta ei oltu tehty ilmoitusta ELY-keskukselle tai haettu 
toimenpiteelle vesilain mukaista lupaa. Ojitusalue sijaitsee Kymenlaakson maakunta-
kaavassa suojelualueeksi merkityn Kajasuon reunalla. Tämän johdosta Kymenlaakson 
luonnonsuojelupiiri ry oli tehnyt asiassa tutkintapyynnön Haminan poliisilaitokselle 
16.12.2013 ja laittanut myöhemmin 17.10.2014 vireille hallintopakkohakemuksen alue-
hallintovirastossa. 
 
Salpausselän syyttäjänvirasto on antanut päätöksen syyttämättä jättämisestä 
26.1.2015.  
 
Kymenlaakson luonnonsuojelupiiri ry on hallintopakkohakemuksessaan vaatinut, että 
aluehallintovirasto vesilain 14 luvun 2 §:n nojalla velvoittaa uhkasakkoa 
tai teettämisuhkaa käyttäen ojittajaa hakemaan alueella tehdylle ojitukselle vesilain mu-
kaisen luvan, tukkimaan tehdyt ojat ja saattamaan alueen mahdollisuuksien mukaan 
aiempaan tilaansa sekä korjaamaan vesistön merkittävän pilaantumisen ja luontova-
hingot. Aluehallintovirasto on hylännyt hallintopakkohakemuksen.  
 
Kymenlaakson luonnonsuojelupiiri ry on vaatinut hallinto-oikeudessa, että aluehallinto-
viraston päätös on kumottava ja palautettava uudelleen käsiteltäväksi siten, että ojittaja 
velvoitetaan hakemaan toimenpiteelleen vesilain mukaisen luvan, tukkimaan tehdyt uu-
disojat sekä saattamaan alueen mahdollisuuksien mukaan aiempaan tilaansa sekä kor-
jaamaan vesistön merkittävän pilaantumisen ja luontovahingot. 
 
Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi luonnonsuojelupiirin valituksen. Hallinto-oikeus katsoo, 
että ojittaja on rikkonut vesilain 5 luvun 6 §:n 1 momentissa säädettyä ilmoitusvelvolli-
suutta, mutta asiassa ei ole muutoin rikottu vesilain 14 luvun 4 §:n 1 momentin tarkoit-
tamalla tavalla vesilakia tai sen nojalla annettua säännöstä tai määräystä. Näin ollen 
aluehallintovirasto on voinut hylätä hallintopakkohakemuksen ja aluehallintoviraston 
päätöstä ei ole syytä muuttaa. 
 
Asian selvittely jatkuu. 
 
Kaakkois-Suomen ELY-keskus on myös halunnut selvittää alueen tilannetta erityisesti 
Nola carelica -yöperhosen osalta. ELY-keskus on palkannut Markku Suoknuutin teke-
mään luontokartoituksen. Tässä yhteydessä on tehty havainto Nola carelicasta v. 2016. 
Työn jatko riippuu määrärahoista, joista vuoden 2017 osalta ei ole tietoa.  
  
Toisena hankkeena asian yhteydessä mainittiin Kymenlaakson soiden arvotushanke, 
johon Kouvola ja Hamina osallistuvat. Sen kohteena on Kajasuon tuntumassa oleva 
Lamminsuo, ja hanke jatkunee vielä 2017.  
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c. Rataverkoston kehittämissuunnitelmat 

 
Pentti Tiusanen ehdotti neuvottelukunnan ottavan kantaa rataverkko- asiaan, erityisesti 
Rantarataan. Koska asiaa ei oltu valmisteltu, siihen palataan jossakin seuraavista ko-
kouksista. 
 

7. Kokouksen päättäminen 

 
 Puheenjohtaja kiitti osallistujia aktiivisuudesta ja päätti kokouksen klo 13.  

 
 
 

____________________________ ____________________________ 
 
 pj Risto Hamari  sihteeri Anna-Riikka Karhunen 
 
 
LIITTEET 
 
Liite 1 Osallistujalista 
Liite 2 Nutikka-palkintoehdokkaiden esittely 
Liite 3 Kokonaismaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma  
Liite 4 Maakuntakaavan tavoiteluonnos 
Liite 5 Suomi 100 -juhlavuoden valmistelu 


