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Johdanto 

 
Osallistavassa prosessissa valmisteltu Kymenlaakson maakuntaohjelma sisältää alueen mah-
dollisuuksiin ja tarpeisiin, kulttuuriin ja muihin erityispiirteisiin perustuvat kehittämisen ta-
voitteet ja kuvauksen keskeisistä toimenpiteistä niiden saavuttamiseksi. 
 
Maakuntaohjelman ympäristöselostuksen tehtävä on tunnistaa ja kuvata Kymenlaakson 
maakuntaohjelman 2022-2025 toteuttamisen aiheuttamat merkittävät ympäristö- ja suku-
puolten tasa-arvovaikutukset sekä esittää toimenpiteitä kielteisten vaikutusten vähentä-
miseksi tai poistamiseksi. Ympäristöarvioinnin tarkoitus on varmistaa, että ohjelma on laadit-
tu kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti ja että se edistää kansallisella ja maakunnalli-
sella tasolla hyväksyttyjen ympäristötavoitteiden toteuttamista. 
 
Maakuntaohjelman laadinnasta vastaavan maakunnan liiton tulee tehdä maakuntaohjelmas-
ta ns. sova-lain (Laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvi-
oinnista, 200/2005) mukainen ympäristöarviointi. Maakunnan liitto selvittää ja arvioi maa-
kuntaohjelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen todennäköisesti merkittävät 
ympäristövaikutukset ja laatii ympäristöselostuksen. Ympäristöselostus laaditaan osana 
muuta valmistelua ennen ohjelman hyväksymistä. Ympäristöselostuksessa on esitettävä ne 
tiedot, jotka ovat tarpeen, kun otetaan huomioon ohjelman sisältö, tarkoitus ja yksityiskoh-
taisuus. Vaikutusten arviointi lisää myös tiedonsaantia ja läpinäkyvyyttä viranomaisten suun-
nitelmista ja luo entistä paremmin mahdollisuuksia osallistua niiden valmisteluun. 
 
Maakuntaohjelmaluonnos 2022-2025 ja ympäristöselostus oli kuultavana ja lausunnoilla 
1.9.2021-30.9.2021. Annettujen lausuntojen perusteella tehdyt täydennykset ympäris-
töselostukseen on merkitty tähän asiakirjaan vihreällä värillä. 
 

1. Yleinen osa 

 

1.1 Maakuntaohjelma 

 

Mikä on Kymenlaakson maakuntaohjelma? 

Maakuntaohjelmassa esitetään ja kootaan yhteen maakunnan kehittämistyön yhteinen tah-

totila eli keskeiset tavoitteet, toimenpide-ehdotukset ja niiden toteuttamisen voimavarat. 

Maakuntaohjelma perustuu lakiin alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hal-

linnoinnista. Maakuntaohjelmaa laadittaessa otetaan huomioon mm. valtakunnalliset aluei-

den kehittämisen tavoitteet, työ- ja elinkeinoministeriön ohjeet sekä maakuntaohjelmien 

vertaisarvioinnin tulokset. Maakuntaohjelma valmistellaan yhteistyössä kuntien, valtion vi-

ranomaisten ja alueiden kehittämiseen osallistuvien yhteisöjen ja järjestöjen sekä muiden 

vastaavien tahojen kanssa. Kymenlaakson maakuntaohjelmatyöhön on osallistettu laajasti 

myös maakunnan nuoria.  
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Maakuntasuunnitelma on pitkän aikavälin strateginen suunnitelma, joka tulee ottaa huomi-

oon maakuntakaavan ja maakuntaohjelman laatimisessa. Se sisältää maakunnan vision ja ta-

voiteltavan kehityksen seuraaville vuosikymmenille. Maakuntaohjelma kirkastaa lähivuosien 

kehittämislinjat ja esittää mm. konkreettiset toimintalinjat, painopistealueet sekä läpileik-

kaavat teemat.  

Maakuntaohjelma laaditaan maakuntavaltuuston toimikausittain neljäksi vuodeksi ja sitä 

tarkistetaan tarvittaessa. Maakuntahallitus päätti käynnistää maakuntaohjelman 2022-2025 

valmistelun kokouksessaan 30.8.2021. Maakuntaohjelma laaditaan Kymenlaakson liitossa 

omana työnä, laajassa vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa. 

Maakuntavaltuusto on hyväksynyt Kymenlaakson voimassa olevan maakuntaohjelman joulu-

kuussa 2017. Uusi maakuntaohjelma 2022-2025 korvaa edellä mainitun asiakirjan. 

 

Maakuntaohjelma ja -suunnitelma osana maakunnan suunnittelujärjestelmää 

 

Kuva 1. Aluepoliittisen lainsäädännön määrittämä suunnittelujärjestelmä maakunnallista aluekehitystyötä varten. 

 

Maakunnan suunnittelujärjestelmä perustuu aluepoliittiseen lainsäädäntöön. Maakunta-

suunnittelua ohjaavat Laki alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepoli-

tiikan hankkeiden rahoittamisesta (757/2021) sekä maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999). 
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Maakunnan suunnittelujärjestelmään kuuluvat maakuntaohjelman ja maakuntasuunnitelma 

lisäksi myös maakuntakaava. Älykkään erikoistumisen strategia on osa maakuntaohjelmaa.  

 

Kymenlaakson maakuntaohjelman 2022-2025 keskeinen sisältö 

Kymenlaakson maakuntasuunnitelma-osiossa kuvataan maakunnan nykytila, skenaariot, pit-

kän aikavälin tavoitteet, visio sekä aluerakenteen tavoitetila vuoteen 2050.  

Kymenlaakson maakuntaohjelmassa tarkastellaan alueen kehittämiseen keskeisesti vaikutta-

via osa-alueita kuten elinkeinoelämän uudistuminen, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoi-

minnan vauhdittaminen sekä hyvinvoinnin ja osaamisen sekä koulutuksen lisääminen. Saavu-

tettavuuden parantaminen, luonnon monimuotoisuuden turvaaminen sekä kestävä luon-

nonvarojen käyttö parantavat maakunnan elinvoimaisuutta. Hyvinvoinnin lisäämiseksi pa-

nostetaan mm. osallisuuden edistämiseen, eriarvoistumisen ehkäisyyn ja kotouttamisen ke-

hittämiseen sekä kulttuuriin ja liikuntaan. 

Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategia ohjaa kehittämistoimia tunnistettuihin vah-

vuuksiin, joita ovat logistiikka, bio- ja kiertotalous sekä digitalous. Kymenlaakson älykkään 

erikoistumisen strategia päivitettiin vuonna 2020 osana maakuntaohjelman valmistelua. Oh-

jelman läpileikkaavat teemat liittyvät kestävään kehitykseen ja digitalisaatioon. 

Maakuntaohjelma-osiossa kuvataan kolmen eri painopisteen -Innovatiivinen Kymenlaakso, 

Kestävä Kymenlaakso ja Aktiivinen Kymenlaakso- tavoitteet ja esimerkkejä toimenpiteistä, 

läpileikkaavat teemat sekä rahoitus- ja seurantasuunnitelma. 

 

Maakuntaohjelman laadinnassa huomioitavia linjauksia, strategioita ym. 
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Maakuntaohjelman laatimisen aikataulu 

 

 

- Työ- ja elinkeinoministeriön kirje maakuntien liitoille 8.6.2020  

- Valtakunnalliset alueiden kehittämisen painopisteet 2020-2023, val-

tioneuvosto  

- Kymenlaakson kestävän kasvun ohjelma  

- Kymenlaakson selviytymissuunnitelma   

- Kymenlaakson Älykkään erikoistumisen strategia ÄES  

- Kymenlaakson tulevaisuusskenaariot  

- EU:n Itämeri-strategia  

- Kaakkois-Suomen liikennestrategia  

- Kymenlaakson liikennestrategia 2035  

- Kymenlaakson maakuntakaava 2040  

- Suomenlahden merialuesuunnitelma 2030  

- Hiilineutraali Kymenlaakso –tiekartta  

- Kymenlaakson terveysliikuntastrategia 2021-2025  

- Kymenlaakson matkailun roadmap 

- ENI- ohjelma 

- Kaakkois-Suomen alueellinen metsäohjelma 

- Maakuntaohjelmien vertaisarvioinnin tulokset 

- Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelma 2020–2027 
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1.2 Ympäristövaikutusten arviointimenettely 

 

EY:n direktiivi suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (2001/42/EY) 

säätelee suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointia. Direktiivi toteutetaan 

Suomessa lailla viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista. 

Tämä ns. SOVA-laki mahdollistaa ympäristönäkökohtien ottamisen huomioon aiempaa pa-

remmin jo suunnitelmien ja ohjelmien valmistelun alkuvaiheessa.  

SOVA-lain tavoitteet  

”SOVA-lain tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja huomioon ottamista vi-

ranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien valmistelussa ja hyväksymisessä, parantaa yleisön 

tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia sekä edistää kestävää kehitystä.” (SOVA-laki 1 

§).” 

 

Viranomaisella on SOVA-lain mukaan velvollisuus selvittää ja arvioida valmistelemiensa 

suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutukset, jos niiden toteuttaminen voi vaikuttaa 

merkittävästi muun muassa ihmiseen, luontoon ja sen monimuotoisuuteen, rakennettuun 

ympäristöön, maisemaan tai luonnonvaroihin. Maakuntaohjelma on tällainen SOVA-lain mu-

kainen ympäristöarviointia edellyttävä ohjelma. 

Ympäristöarviointi 

Ympäristöarvioinnilla tarkoitetaan lain ”8-11 §:n mukaista suunnitelman tai ohjelman ympä-

ristövaikutusten arviointia ja siihen sisältyvää ympäristöselostuksen laatimista, kuulemisten 

järjestämistä, ympäristöselostuksen ja kuulemisten tulosten huomioon ottamista päätöksen-

teossa sekä päätöksestä tiedottamista.” (SOVA-laki 2 § kohta 3). 

 

Ympäristövaikutus 

 

Ympäristövaikutuksella tarkoitetaan ”suunnitelman tai ohjelman välitöntä ja välillistä  
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vaikutusta Suomessa ja sen alueen ulkopuolella: 

a) ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen; 

b) maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon  

c) monimuotoisuuteen; 

d) yhdyskuntarakenteeseen, rakennettuun ympäristöön, maisemaan, kaupunkikuvaan  

e) ja kulttuuriperintöön; 

f) luonnonvarojen hyödyntämiseen; 

g) a–d alakohdassa mainittujen tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin;”  

(SOVA-laki 2 § kohta 2) 

Ympäristöselostus on arviointiprosessin keskeinen asiakirja. Selostuksessa esitetään tiedot 

ohjelmasta ja arvioidaan ohjelman toteuttamisen todennäköisesti merkittävät ympäristövai-

kutukset. Ympäristövaikutusten arviointi ja arvioinnin raportointi on suhteessa maakuntaoh-

jelman yleispiirteisyyteen.  

Sukupuolivaikutusten arviointi 

Viranomaisten tulee tasa-arvolain (609/1986) mukaan edistää naisten ja miesten välistä tasa-

arvoa kaikessa toiminnassaan tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti sekä luoda ja vakiinnut-

taa sellaiset hallinto- ja toimintatavat, joilla varmistetaan naisten ja miesten tasa-arvon edis-

täminen asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa. 

Sukupuolinäkökulma eli se, miten asia koskee naisia ja miehiä, on yhtenä tarkastelunäkökul-

mana maakuntaohjelman valmistelutyössä. Sukupuolivaikutusten arvioinnin avulla voidaan 

nostaa esille sellaisia näkökohtia, joissa eri sukupuolten tilanteen voidaan arvioida edellyttä-

vän erityishuomiota tai -toimenpiteitä. 

Arvioinnin vaiheet 

Ohjelman laatimis- ja arviointimenettelyn vaiheet ja aikataulut esitetään kootusti tämän 

asiakirjan liitteenä (Liite 1). Arviointia on tehty jatkuvasti ohjelmatyön edetessä. Taulukkoa 

täydennetään arviointiprosessin edettäessä. 

Tarkasteltavan vaikutusalueen rajaus 

Maakuntaohjelman toteuttamisen vaikutukset kohdistuvat pääosin Kymenlaakson alueelle. 

Kehittämistoiminta vaikuttaa mahdollisesti myös muihin Kymenlaaksoon naapurimaakuntiin, 

erityisesti Uudenmaan, Päijät-Hämeen ja Etelä-Karjalan alueille. Logistiikan kehittämistoi-

menpiteet saattavat vaikuttaa laajalla alueella, mm. liikenneväylillä sekä satamien ja rajan 

vaikutuspiirissä. Maakuntaohjelman suunnittelualueena on Kymenlaakson maakunta. 
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Kuva 2.Maakuntaohjelman suunnittelualue.  
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Vaikutusten arvioinnin organisointi  

Maakuntaohjelman vaikutusten arviointi tapahtuu sisäisenä asiantuntija-arviona. Asiantunti-

jatyöryhmät kuten esim. Kymenlaakson ympäristöpoliittinen neuvottelukunta osallistuivat 

tarpeen mukaan ohjelman laadinta- ja arviointiprosessiin. Maakuntaohjelman osallistumis- ja 

arviointisuunnitelmaa ja maakuntaohjelman luonnosta käsiteltiin ympäristöpoliittisen neu-

vottelukunnan työpajassa 18.3.2021. Ympäristöpoliittisen neuvottelukunnan jäseniä on kut-

suttu ja osallistunut myös muihin maakuntaohjelman työpajoihin. Maakuntaohjelman poikki-

leikkaavana teemana on kestävä kehitys, ja kestävän kehityksen näkökulman toteutumista 

on arvioitu ja suunnattu jatkuvasti laatimisprosessin aikana ja järjestetyissä työpajoissa. sekä 

luonnosta ja ympäristöselostusta arvioitiin Kymenlaakson ympäristöpoliittisen neuvottelu-

kunnan kokouksessa 1.9.2021. Vaikutusten arviointi ja maakuntaohjelman laadinta toteutet-

tiin rinnakkain ja vuorovaikutteisesti. Maakuntaohjelman laadintatyöstä vastaa kokonaisuu-

dessaan Kymenlaakson liiton aluekehityspäällikkö ja aluekehitysjohtaja, ja vaikutusten arvi-

oinnista sekä ympäristöselostuksen laadinnasta kehittämispäällikkö.  

Ympäristöselostuksen laadinnasta vastaava osallistuu maakuntaohjelman laadintatyöhön. 

Yhteistyöskentelyn tavoitteena on edistää vuorovaikutusta ja nopeuttaa ympäristönäkökoh-

tien sekä osallistujien mielipiteiden huomioon ottamista. Osallistuminen on ollut säännöllistä 

ohjelmatyön etenemisen mukaan. Kehittämispäällikkö on pitänyt vuorovaikutuksen myötä 

huolen siitä, että olemassa oleviin linjauksiin ja strategioihin liittyvät keskeiset ympäris-

tönäkökulmat sisällytetään maakuntaohjelmaan asianmukaisesti ja riittävällä tasolla. 

Arvioinnissa käytetään yleisen ympäristötietolähteiden (kuten ympäristöhallinnon tiedot) li-

säksi myös Kymenlaakson liiton omia tietoja sekä maakuntasuunnitelman- ja maakuntakaa-

van tausta-aineistoja. Arvioinnin tukena on myös Kymenlaakson ekotehokkuuden seuranta-

järjestelmä ECOREG ja SYKEn HINKU-kasvihuonekaasupäästötiedot. Ohjelmatyössä on paino-

tettu ympäristönäkökulmien huomioonottamista ja kestävää kehitystä. Näiden valintojen 

taustalla on ollut esimerkiksi Hiilineutraali Kymenlaakso -tiekartta, jossa esitetään tärkeim-

mät toimet hiilineutraalin maakunnan saavuttamiseksi kestävällä tavalla.  

Vaihtoehtojen tarkastelu 

Maakuntasuunnitelmassa on tarkasteltu Kymenlaakson tulevaa aluekehitystä, pitkän aikavä-

lin tavoitteita ja kehityskuvioihin liittyviä skenaarioita. Tarkoitus on varautua suunnittelussa 

erilaisiin tulevaisuusvaihtoehtoihin. Taustatyössä on tunnistettu tärkeimmät trendit Kymen-

laakson kannalta, skenaarioista riippumattomat välttämättömät toimenpiteet sekä skenaa-

riokohtaiset varautumissuunnitelmat. Jokaisen skenaarion osalta on tarkasteltu ympäristö- ja 

saavutettavuusnäkökulmaa, hyvinvointia ja osallisuutta ja elinvoimaisuutta, eli samoja tee-

moja, joita vaikutusten arvioinnissakin tarkastellaan. 

Skenaario- ja visiotarkastelun pohjalta on laadittu maakuntaohjelman luonnos, jossa ei esite-

tä enää vaihtoehtoja. Luonnoksessa on kuitenkin huomioitu em. tarkastelun aikana saadut 

näkökohdat. Tavoitteena oli huomioida mahdollisimman kattavasti eri kehityskulkujen mah-

dollisuudet ja välttää kehittämistyössä niihin liittyvät kielteiset vaikutukset. 
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Maakuntaohjelman arvioinnissa tarkastellaan em. syystä vain kaksi vaihtoehtoa:  

VE O: Maakuntaohjelmassa esitettyjä toimenpiteitä ei toteuteta 

VE 1: Maakuntaohjelma toteutetaan kaikilta osin 

 

Oletukset ja epävarmuudet 

Kymenlaakson maakuntaohjelma on joustava suunnitelma. Tästä syystä oletetaan, että oh-

jelma ei ole altis toimintaympäristön pieniin muutoksiin. 

Tulevaisuuden kehitys on vaikeasti ennakoitavissa, joten merkittävät toimintaympäristön 

muutokset ovat mahdollisia. Epävarmuutta liittyy esimerkiksi covid-19 -pandemian vaikutuk-

siin, Itämeren alueen ja Venäjän kehitykseen, maailman talouden kehityksen vaikutuksiin se-

kä ilmastonmuutokseen. Toimintaympäristön muutoksiin liittyy yleisesti sekä mahdollisuuk-

sia että uhkiakin. Em. näkökohdat on käsitelty maakuntaohjelman laadinnassa mm. visio- ja 

skenaariotyön yhteydessä. Maakuntaohjelma on yleispiirteinen ja joustava ohjelma, jossa 

epävarmuustekijät pyritään huomioimaan. Ohjelman oletetaan tarjoavan mahdollisuuksia 

reagoida muuttuneisiin tilanteisiin.  

1.3 Vuorovaikutuksen järjestäminen 

 

Kuulutukset  

Maakuntaohjelman laatimistyön käynnistämisestä, ohjelmaluonnoksen ja sen ympäris-

töselostuksen nähtäville asettamisesta sekä ohjelman hyväksymispäätöksestä kuulutetaan 

Kymenlaakson liiton päätösten ja käytännön mukaisesti ja SOVA–lain edellyttämällä tavalla. 

Kuulutukseen liittyvät asiakirjat asetetaan nähtäville Kymenlaakson liiton virastossa sekä lii-

ton internet-sivuilla (www.kymenlaakso.fi ).  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei saatu palautetta. 

Tiedottaminen 

Maakuntahallituksen ja maakuntavaltuuston kokouksista ja päätöksistä tiedotetaan liiton in-

ternetsivuilla. Liiton internetsivuilta löytyvät kokousten aikataulut sekä esityslistat ja pöytä-

kirjat. 

Yleisölle maakuntaohjelman laatimisen käynnistämisestä sekä hyväksymispäätöksestä tiedo-

tetaan liiton internet-sivuilla ja maakuntalehdissä sekä sosiaalisessa mediassa (Facebook ja 

Twitter), uutiskirjeissä ja lehdistötiedottein. Päätös ja maakuntaohjelma ympäristöselostuk-

sineen asetetaan nähtäville liiton virastoon ja internetsivuille. Lisäksi yleisöä tiedotetaan eri 

yleisötapahtumissa.  

http://www.kymenlaakso.fi/
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Tieto maakuntaohjelman hyväksymisestä toimitetaan tiedoksi niille tahoille, joita asiaa käsi-

teltäessä on kuultu tai joilta on saatu lausunto. Päätös ja maakuntaohjelma ympäristöselos-

tuksineen ja palautetaulukkoineen toimitetaan tiedoksi myös Suomen Ympäristökeskukselle 

sekä ao. ministeriöille. 
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Viranomaisneuvottelu 

Viranomaisneuvottelu järjestettiin Kymenlaakson liiton ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen 

kesken ennen OAS:n nähtäville asettamista. Viranomaisneuvottelussa käsiteltiin osallistumis- 

ja arviointisuunnitelmaluonnosta. 

Maakuntaohjelman osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)  

Maakuntaohjelman osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tiedotettiin maakuntaohjelman 

laatimistyön suunnitteluvaiheessa (Kuulutus maakuntaohjelman laatimistyön käynnistämi-

sestä sekä lehdistötiedote). Maakuntaohjelman OAS asetettiin nähtäville 8.11.-11.12.2020 

välisenä aikana Kymenlaakson liiton virastossa ja se julkaistiin Kymenlaakson liiton Internet -

sivuilla. OAS:sta saivat esittää mielipiteensä kaikki asiasta kiinnostuneet nähtävilläoloajan ku-

luessa.  

Maakuntaohjelman Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä Kymenlaakson liiton 

internetsivuilla (https://www.kymenlaakso.fi/maakunnan-

kehittaminen/maakuntaohjelma/maakuntaohjelma-2022-2025 ) 

Maakuntaohjelman luonnos ja sen ympäristöselostus 

Yleisölle järjestetään mahdollisuus tutustua maakuntaohjelmaluonnokseen ja ympäris-

töselostukseen sekä esittää niistä mielipiteensä. Maakuntaohjelmaluonnos ja ympäris-

töselostus pidetään nähtävillä 30 päivän ajan Kymenlaakson liiton virastossa sekä Internet-

sivuilla. Arvioitu nähtävilläoloaika on syyskuu 2021. Mielipide tai lausunto ohjelmasta on esi-

tettävä kirjallisesti nähtävillä oloajan kuluessa. 

Maakuntaohjelman luonnoksesta ja sen ympäristöselostuksesta pyydetään erikseen lausun-

toja alueelliselta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta sekä maakuntaohjelman laa-

dinnan kannalta keskeisiltä viranomaistahoilta, -sidosryhmiltä ja yhteistyökumppanilta. Lau-

suntoja pyydetään mm. seuraavilta tahoilta: 

- Kymenlaakson kaupungit ja kunnat 

- Naapurimaakuntien liitot 

- Maakunnassa toimivat keskeiset viranomaistahot 

- Yhteisöiltä, joiden toimialaa ohjelmassa merkittävästi käsitellään 

- Liikenteen ja teknisen huollon tahot, joiden toimialaa ohjelmassa merkittävästi käsi-

tellään 

- Keskeiset ympäristö ja luonnonvara-alalla toimivat tahot 

- Alueella toimivat tutkimus- ja oppilaitokset 

- Nuorisovaltuustot 

- Muut toimijat, joiden toimialaa ohjelmassa merkittävästi käsitellään sekä puolueiden 

piirijärjestöt 

 

https://www.kymenlaakso.fi/maakunnan-kehittaminen/maakuntaohjelma/maakuntaohjelma-2022-2025
https://www.kymenlaakso.fi/maakunnan-kehittaminen/maakuntaohjelma/maakuntaohjelma-2022-2025
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Tiedotus  

Maakuntaohjelmaluonnoksesta ja ympäristöselostuksesta tiedotetaan laajasti sen nähtävillä 

olon aikana. Varsinaisia tiedotustilaisuuksia ei järjestetä mm. covid-19 -pandemiasta johtuen. 

Sosiaalista mediaa ja Kymenlaakson liiton internetsivuja hyödynnetään tiedottamisessa aktii-

visesti. Lisäksi palautetta voi antaa jatkuvasti prosessin aikana, suoraan Kymenlaakson Liiton 

aluesuunnittelun henkilöstölle puhelimitse, sähköpostitse sekä facebookin kautta. 

Asukaskysely 

Kymenlaakson liitto kartoitti maakuntaohjelman valmisteluun liittyen asukkaiden mielipiteitä 

maakunnan nykytilasta ja tulevaisuudesta kyselyllä, johon kerättiin vastauksia 1.-15.6.2021a. 

Vastauksia saatiin 125 henkilöltä. Kyselyn yhteenveto ja tulosraportti ovat luettavissa Kymen-

laakson liiton internetsivuilta. Kyselyn tulokset huomioitiin maakuntaohjelman sisällössä ja 

tuloksista tiedotettiin internetin, sosiaalisen median ja lehdistötiedotteen avulla.   

Päättäjien osallistaminen 

Maakuntavaltuuston jäsenille järjestettiin maakuntaohjelman laatimiseen liittyvä valtuusto-

seminaari helmikuussa 2021. Myös nuorisovaltuutetuille järjestettiin maakuntaohjelman 

työpaja kesäkuussa 2021.  

Muiden sidosryhmien osallistaminen 

Muille osallisille sidosryhmille, esim. ympäristöpoliittiselle neuvottelukunnalle ja maakunnan 

yhteistyöryhmälle eli MYR:lle on tiedotettu maakuntaohjelman etenemisestä ja annettu-

mahdollisuus osallistua maakuntaohjelman laadintaan em. ryhmien kokousten yhteydessä. 

MYR:lle ja sen sihteeristölle järjestettiin maakuntaohjelman laatimiseen liittyvä työpaja kesä-

kuussa 2021. Maakunnan yläasteikäisille nuorille järjestettiin maakuntaohjelmatyöpajoja 

helmikuussa ja huhtikuussa 2021. Syksyllä 2021, kun maakuntaohjelmaluonnoksesta sekä 

ympäristöselostuksesta on saatu palautteet, ohjelmaluonnos ja ympäristöselostus viedään 

jälleen MYR:n käsittelyyn. 

Palautteen käsittely 

Maakuntaohjelman luonnokseen ja ympäristöselostukseen liittyvä palaute kootaan nähtävil-

läoloajan jälkeen palautetaulukkoon, joka liitetään ympäristöselostuksen liitteeksi. Taulukos-

ta ilmenee, minkälaisia näkökohtia on esitetty ja miten ne ovat vaikuttaneet lopulliseen 

maakuntaohjelmaan.  

Päätökset 

Maakuntahallitus käsittelee maakuntaohjelmaluonnoksesta ja ympäristöselostuksesta saa-

dut mielipiteet ja hyväksyy niiden pohjalta laaditun ehdotuksen maakuntaohjelmaksi. Lopul-

lisesti maakuntaohjelman hyväksyy maakuntavaltuusto.  
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1.4 Ympäristövaikutusten seuranta 

 

Maakuntaohjelman ympäristövaikutusten seuranta kytketään valtakunnallisiin aluekehityk-

sen mittareihin, Kymenlaakson ekotehokkuuden seurantajärjestelmään (ECOREG) ja HINKU-

kasvihuonekaasupäästötietoihin. Maakuntaohjelman seurantaa varten on poimittu ECOREG- 

seurantajärjestelmän indikaattoreiden joukosta maakuntaohjelman toteuttamisen kannalta 

keskeisiä, erityisesti vähähiilistä taloutta ja ympäristön kestävää kehitystä kuvaavia indikaat-

toreita. 

Hiilineutraali Kymenlaakso -tiekartta: https://www.kymenlaakso.fi/maakunnan-

kehittaminen/hiilineutraali-kymenlaakso-2040  

Kymenlaakson kasvihuonekaasupäästöjen kehitys https://paastot.hiilineutraalisuomi.fi/ 

 

 

https://www.kymenlaakso.fi/maakunnan-kehittaminen/hiilineutraali-kymenlaakso-2040
https://www.kymenlaakso.fi/maakunnan-kehittaminen/hiilineutraali-kymenlaakso-2040
https://paastot.hiilineutraalisuomi.fi/
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Kasvihuonekaasupäästöt ovat laskeneet Kymenlaaksossa 44 % vuodesta 2005 vuoteen 2019. 

Suurimmat vähennykset on aikaansaatu energiankulutuksessa.  

Ekotehokkuuskehitys on jatkunut Kymenlaaksossa myönteisesti: Ympäristöindikaattoreista 

58 % kehittyi positiivisesti. Talousindikaattorit kehittyivät positiivisesti väestöntiehyttä ja vä-

kilukua lukuun ottamatta. Sosiaalis-kulttuuristen indikaattoreiden kehitysluvut olivat käänty-

neet laskuun luvun ollessa -0,23 ja indikaattoreista positiivisesti kehittyi 38 %. 

(www.aavistus.fi > ECOREG).  

 

Kuva 3. ECOREG-Aavistusmittariston kehitys. Lähde: ECOREG. 

 

http://www.aavistus.fi/
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Kuva 4. Ekotehokkuusindikaattorien suunnan kehitys Kymenlaaksossa vuosina 1990-2019. Lähde: ECOREG. 

 

1.5 Kymenlaakson ympäristön nykytila 

  

Kymenlaakso on maan tiheimmin asuttuja maakuntia ja se on kaupungistunut useimpia mui-

ta maakuntia selvemmin. Teollisuus, satamat, rautatie ja itärajan läheisyys ovat Kymenlaak-

solle tunnusomaisia piirteitä. Maakunnassa on myös monipuolinen luonto. Pohjois-

Kymenlaakson järviluonto, Kymijoki, Etelä- Kymenlaakson suot, merialue saaristoineen sekä 

rakennettu kulttuuriympäristö kuvastavat maakunnan monipuolisuutta ja ympäristön rik-

kautta. Kymenlaaksossa sijaitsee kolme kansallispuistoa sekä Kotkan kansallinen kaupunki-

puisto. Ne suojelevat erityisesti Kymenlaakson arvokasta saaristo-, suo- ja järviseudun erä-

maaluontoa. 

Teollinen toiminta on muuttanut huomattavasti Kymenlaakson ympäristöä. Kymenlaaksoon 

on keskittynyt runsaasti energiaa käyttävää teollisuutta, mikä nostaa alueen energiaintensi-

teetin maan keskiarvoa huomattavasti korkeammalle. Suurin osa (66,5 %) energiasta on kui-

tenkin tuotettu uusiutuvalla energialla.  

Vesistöjen tila 

Vesistöjen äärelle on keskittynyt kolmannes Suomen puunjalostusteollisuudesta ja runsaasti 

sitä palvelevaa kemianteollisuutta. Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella merkittävin 
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pintavesien tilaan vaikuttava tekijä on vesiin kohdistuva ravinnekuormitus. Vesienhoitoalu-

een ravinnekuormituksesta suurin osa on peräisin maataloudesta, pistekuormituksesta ja ha-

ja-asutuksesta ja se on keskittynyt vesienhoitoalueen eteläosaan Salpausselkien eteläpuoli-

selle rannikkoalueelle. Pistekuormitusta aiheuttavat mm. teollisuuslaitokset ja jäteveden-

puhdistamot. Kymenlaakson pohjoisosassa sijaitsevat laajat järvialueet, jotka ovat valtakun-

nallisen käyttökelpoisuusluokituksen perusteella pääosin erinomaisessa kunnossa. Salpaus-

selkien pohjoispuolella maankäyttö ja ihmistoiminta eivät ole olleet kovin intensiivisiä, mikä 

selittää veden laadun säilymistä. Salpausselkien eteläpuolella taas maankäyttö on paikoin in-

tensiivisempää ja vesistöt muuttuneempia. Eteläpuolen joissa ja merialueella on yleisesti 

puutteita veden laadussa ja rehevöityminen on keskeinen ongelma. Suomenlahti on Itäme-

ren rehevin merialue. Kymijoen ja sen suistojen pohjasedimenttien myrkkypitoisuudet ovat 

korkeita, ja sedimenttien tilaa tarkkaillaan jatkuvasti. Myös saastuneita maa-alueita on tar-

peen kunnostaa monin paikoin.  

 

Kuva 5. PIntavesien ekologinen tila Kaakkois-Suomessa v. 2019. Lähde: Kaakkois-Suomen ELY-keskus. 

Ympäristöriskit ja luontoon kohdistuva kuormitus 

Kymenlaaksossa on erityisesti varauduttava mahdollisiin ympäristöriskeihin. Kymenlaakson 

taajamissa sijaitsee monia Seveso-direktiivin mukaisia kohteita, ''Suuronnettomuuden vaaraa 

aiheuttavia laitoksia”. Lisäksi sijainti EU:n ja Venäjän rajalla tuo mukanaan omat erityispiir-

teensä. Kuljetukset ja sitä kautta liikenteen päästöt ja onnettomuusriskit ovat kasvussa. Itä-
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meren kemikaali- ja öljykuljetukset ovat kasvaneet. Kasvava liikenne on myös keskeinen me-

luhaittoja aiheuttava tekijä.  

Myös yhdyskunnat sekä maa- ja metsätalous kuormittavat ympäristöä. Ongelmaksi nousee 

mm. luonnon monimuotoisuuden säilyminen, luonnon ydinalueiden pirstoutuminen sekä ve-

sistöjen rehevöityminen esim. Suomenlahdella. Suomessa yli puolet vesiä rehevöittävästä ra-

vinnekuormasta on peräisin maataloudesta Typen suhteen yhdyskunnat ovat yhä merkittäviä 

kuormittajia. Fosforikuormitusta tulee merkittävästi haja-asutuksesta. Kaakkois-Suomessa 

teollisuuden osuus ravinne- ja muusta vesistökuormituksesta on muuta maata korkeampi 

runsaan metsäteollisuuden toiminnan vuoksi. Tämä näkyy fosforin ja typen pistekuormituk-

sissa. Muun teollisuuden osuus kuormituksesta on hyvin pieni. Typen ja fosforin hajakuormi-

tuksesta suurimman osan aiheuttaa puolestaan peltoviljely. Itäisen Suomenlahden tila on 

viime vuosina hieman parantunut. Myös Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella jäte-

vedenpuhdistusta on keskitetty tehokkaasti. Toiminnassa on kolme kunnallista jäteveden-

puhdistamoa Kouvolan Mäkikylässä ja Huhdannie messä sekä Kotkan Mussalossa.  

Luonnonsuojelu 

Luonnonsuojeluohjelmien toteuttaminen on edennyt ja etenee jatkossa pääasiassa vapaaeh-

toisin keinoin (esim. METSO- ja Helmi-ohjelmat). Päämääränä on Kymenlaakson luontotyyp-

pien ja lajien suojelutason säilyminen suotuisana sekä maisemien ja luonnonmuodostumien 

suojeleminen. Tärkeimpiä suojelukohteita ovat itäisen Suomenlahden, Valkmusan ja Repo-

veden kansallispuistot, rannikon lintuvedet, suot sekä Kymijoki. Vedenalaisen luonnon- ja 

geologisen monimuotoisuuden arvokohteita on osoitettu maakuntakaavassa. Arvokkaita ve-

denalaisia muodostumia ovat varsinkin merkittävät laajat vedenalaiset harjujaksot, hiek-

kasärkät ja harjusaarten vedenalaiset jatkeet, jotka ovat myös luontodirektiivissä määritelty 

arvokkaiksi vedenalaisiksi luontotyypeiksi. Suojelualueiden lisäksi on tärkeää ylläpitää moni-

muotoista ja ekologisesti rikasta luontoa ja sini-viheryhteyksiä suojelualueiden ulkopuolella, 

esimerkiksi talousmetsissä, lähivirkistysalueilla ja kulttuuriympäristössä. Suojelualueiden 

monimuotoisuuden tilan kehitykseen vaikuttaa myös niiden koko. Laajat, yhtenäiset alueet, 

jotka ovat riittävästi kytkeytyneet toisiin suojelualueisiin ja muihin monimuotoisuuskeskitty-

miin sietävät häiriöitä paremmin kuin pienemmät, joiden kytkeytyneisyys on heikkoa. 

Luonnon monimuotoisuuden tilasta tai kehityksestä Kymenlaaksossa ei ole saatavilla tarkkaa 

tietoa. 

Merialuesuunnittelu 

Merialuesuunnittelusta säännellään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Ympäristöministeriö vas-

taa merialuesuunnittelun yleisestä kehittämisestä ja ohjauksesta ohjauksesta ja rannikko-

maakuntien liitot merialuesuunnitelmien laadinnasta. Suunnittelun avulla halutaan edistää 

merialueen eri käyttömuotojen kestävää kehitystä ja kasvua, meriympäristön hyvän tilan 

saavuttamista ja luonnonvarojen kestävää käyttöä. Tarkasteltavina käyttömuotoina ovat eri-

tyisesti energia-alat, kalastus- ja vesiviljely, meriliikenne, virkistyskäyttö, matkailu sekä ympä-

ristön ja luonnon säilyttäminen, suojelu ja parantaminen. On tärkeää kiinnittää huomiota 

merialueen ominaispiirteisiin sekä maan ja veden vuorovaikutukseen. Ensimmäiset merialue-
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suunnitelmat laadittiin maakunnan liittojen ja ympäristöministeriön yhteistyönä vuonna 

2020. Kymenlaakson liitto laati suunnitelman yhdessä Uudenmaan liiton kanssa.  

Suomenlahden merialusuunnitelmassa korostuu resurssitehokkuuden ja hiilineutraalisuu-

den edistäminen, jotka merkittäviä kehittämiskohteita sekä rannikkokaupunkien että koko 

merialueen osalta. Suomenlahdella merialuesuunnitelmassa korostuvat merilogistiikka, mat-

kailu ja virkistys, kulttuuriperintö sekä meriympäristö. Merialueen toimintoja toteutetaan 

edistäen meren hyvää tilaa ja vedenalaisen luonnon monimuotoisuutta. Luonto- ja kulttuu-

riarvot nähdään pääomana. 

 

 

Liikenteen ja teollisuuden haittavaikutukset 

Liikenne ja teollisuustoiminta aiheuttavat ilma-, haju- ja meluhaittoja. Ilmanlaatu on paran-

tunut melko tasaisesti seurantajaksolla, joka käsittää vuodet 2000-2018. Esimerkiksi vuonna 

2000 sallitun PM10-raja-arvon ylityspäiviä on ollut 7 ja vuonna 2018 enää 1,4 (kuva 5). Myös 

haisevien rikkiyhdisteiden (TRS) pitoisuudet ovat laskeneet samalla tarkasteluvälillä. Esimer-

kiksi vuonna 2017 sallittu raja-arvo ei ylittynyt kertaakaan (kuva 6). Teollisuuden ja energian 

tuottamissa rikkidioksidi eli SO2-päästöissä on havaittavissa merkittävää laskua vuosien 1990-

2018 välillä (kuva 7)  
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Kuva 6. Ilmanlaatumittausten ylityspäivät PM10 osalta Kymenlaaksossa vuosien 2000 ja 2018  välillä. Lähde:  

ECOREG. 

 

Kuva 7. Ilmanlaatumittausten ylityspäivät TRS:n osalta Kymenlaaksossa vuosien 2000 ja 2018 välillä.  

Lähde: ECOREG.  
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Kuva 8. Teollisuuden ja energiatuotannon rikkidioksidipäästöjen kehitys Kymenlaaksossa vuosien 1990 ja 2016 vä-

lillä. Lähde: ECOREG.  

Suurin melulähde Kymenlaaksossa on liikenne. Päiväaikaan melua aiheuttaa tieliikenne ja 

yöaikaan rautatieliikenne. Teollisuuden aiheuttama meluhaitta on näitä merkittävästi pie-

nempää. Lisääntyvä valosaaste vaikuttaa monin paikoin kielteisesti ympäristöön.  

Ilmastonmuutoksen vaikutukset 

Myös ilmastonmuutoksen vaikutuksiin tulee varautua: Ilmastonmuutos vaikuttaa merkittä-

västi maa- ja metsätalouteen. Lisäksi Kymenlaakson rannikolla ja Kymijoen rannoilla on tulva-

arkoja teollisuus- ja asuinalueita. Ilmastonmuutos tulee lisäämään sään ääri-ilmiöitä kuten 

pitkiä helle- ja kuivuusjaksoja sekä rankkasateita ja tulvia. Lisääntyvä syyssadanta lisää eroo-

sion ja ravinnehuuhtoumien riskiä. Talviaikaan sateet lisääntyvät ja tulevat yhä useammin ve-

tenä. Etelä-Suomessa lumipeiteaika lyhenee. Lunta on tulevaisuudessa talvella vain ajoittain 

samaan tapaan, kuin nykyään marraskuussa. Talvella sademäärät lisääntyvät 5-30 % ja kesäl-

lä 5-10 %. Lämpötilat kohoavat talvella 4-11 astetta ja kesällä 3-5 astetta. Ilman hiilidioksidi-

pitoisuus nousee eri skenaarioiden mukaan nykyisestä noin 400 ppm:sta tasolle 550-900 

ppm vuosisadan loppuun mennessä. Sen on todettu kiihdyttävän monien puulajien kasvua. 

Metsien puustoon sitoutuvan hiilen määrän ennustetaan kasvavan ilmaston lämpenemisen 

vuoksi. 

Ilmaston lämpeneminen ja sateisuuden muutokset muokkaavat ekosysteemejä. Ne vaikutta-

vat eliöiden elinympäristön laatuun ja sitä kautta esimerkiksi lajien esiintymisalueisiin, esiin-

tymissuhteisiin ja elinkierron vuosittaiseen rytmiin. Muutokset koskevat luonnonympäristöjä 
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ja eri maankäyttömuotoja kuten maanviljelyä, asutusta sekä metsä- ja kalataloutta. Kasvu-

kauden pidentyminen voi parantaa maatalouden mahdollisuuksia, mutta suosia samalla kas-

vitautien ja -tuholaisten ja eläintautien leviämistä. Kymijoen vesistöalueen pienissä latvajär-

vissä tulvat ovat lumen sulamisesta aiheutuvia ja niiden on ennakoitu pahentuvan. Joen ala-

osissa riskien on arvioitu kohdistuvan ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen. Harvinaisessa 

tulvatilanteessa riskikohteeksi on määritelty Kouvolan Inkeroisten alue ja Kotkan asuinalueet 

itähaaran varrella.  

Suurteollisuuden, lähinnä metsäteollisuuden, merkitys biopolttoaineiden käyttäjänä on suuri. 

Metsäteollisuuden tuotanto vaikuttaa suoraan Kymenlaakson ja Suomen bioenergian käytön 

tilastoihin ja kasvihuonekaasupäästöihin.  

Jätehuolto 

Teollisuuden jätevolyymit ovat Kymenlaaksossa varsin suuret. Yksityistalouksissa syntyvä jä-

temäärä on teollisuuden ja maatalouden jätevolyymeihin verrattuna pieni, mutta silti merkit-

tävä. Läjitysmäärä kuvastaa kaatopaikalle sijoitettavien asumisperäisten yhdyskuntajätteiden 

kokonaismäärää, joka on jaettu alueen asukasmäärällä. Loppusijoitettavan jätteen määrä on 

ollut laskusuunnassa jo pitkän aikaa (kuva 8). Sitä on edesauttanut vuonna 2009 käyttöön-

otettu Kotkan Energia Oy:n Korkeakosken Hyötyvoimala.  
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Kuva 9. Jätemäärät Kymenlaaksossa vuosien 2012 ja 2019 välillä. Lähde: Kymenlaakson Jäte Oy, VAHTI. 

 



Kymenlaakson maakuntaohjelma 2022-2025, ympäristöselostus 

25 

 

Kiertotalous perustuu resurssitehokkaasti tuotettujen palveluiden ja tuotteiden hyödyntämi-

seen, jossa tuotteita tai tavaroita voidaan käyttää palveluiden kautta esimerkiksi jakamalla ja 

vuokraamalla. Lisäksi kiertotalouteen liittyy keskeisesti erilaiset korjaamisen ja uudelleen 

käytön toimintamallit, joiden avulla säilytetään mahdollisimman pitkään tuotteiden arvo 

pienin tuotannon panostein. Kiertotaloudessa materiaalien hukkaaminen ja jätteen syntymi-

nen minimoidaan. Resurssien ja materiaalien käyttöä tehostetaan siten, että raaka-aineet ja 

niiden arvo säilyvät kierrossa.  

Kiertotalouden talouskasvu ei ei ole sidoksissa luonnon varojen kulutukseen. Kiertotalouteen 

liittyvät keskeisesti biotalous, cleantech, jakamistalous, kestävä ruokatalous ja teolliset sym-

bioosit. Esimerkiksi Keltakankaan kiertotalousaluetta (Hyötyvirta) on kehitetty kestävän kehi-

tyksen periaatteisiin rakentuvana alueena, josta tavoitellaan modernia jätteenkäsittelyn ja 

kierrätyksen sekä kiertotalouden keskusta. Kotkassa toimii jätteenpolttolaitos. Kymenlaak-

sossa bio- ja jäte-energian hyödyntäminen on valtakunnallisesti korkealla tasolla, jonka mää-

rä tulee kasvamaan tulevina vuosina Kymenlaakson Jäte Oy:n vuonna 2021 investoiman kier-

rätyspuuta käyttävän lämpölaitoksen osalta. 

Vedenhankinta ja jätevesien käsittely  

Alueidenkäytön suunnittelulla vaikutetaan laajassa mittakaavassa talousveden laatuun, saa-

tavuuteen ja johtamiseen sekä jätevesien käsittelyyn ja johtamiseen. Merkittävimmät pohja-

vesivarat ovat I ja II-Salpausselän reunamuodostumissa ja niiden ulkopuolisilla pitkittäishar-

juilla. Kymenlaakson vedenhankinta on keskittynyt Salpausselkä I:n alueelle. Yhdyskuntien 

vedenhankinnan turvaamiseksi pohjavesivarojen hyödyntämisessä siirrytään asteittain II -

Salpausselälle. Kuntien vedenjakelu- ja viemäriverkostoja on yhdistetty toimintavarmuuden 

lisäämiseksi. Pohjavesialueille on laadittu suojelusuunnitelmat. 

Yhdyskuntien jätevesien kokoamista suurempiin yksiköihin on toteutettu mahdollisimman 

korkean puhdistustehon ja mahdollisimman vähäisten jätevesihaittojen saavuttamiseksi. 

Kotkan Mussalon jätevedenpuhdistamolle johdetaan suurin osa Etelä-Kymenlaakson jäteve-

sistä. Kymijokivarresta ja rannikkoalueelta on em. syistä poistunut monta purkupaikkaa. Kou-

volassa toimii Gasum Oy:n biokaasulaitos, joka tuottaa vuosittain biokaasua noin 10-40 GWh 

puhdistamolietteestä sekä yhdyskuntien ja teollisuuden biohajoavista jätteistä. Gasum Oy 

suunnittelee ja selvittää Mäkikylän biokaasulaitoksen toimintakapasiteettin kasvattamista, 

jolla mm. parannettaisiin laitoksen kannattavuutta. Laitoksen tämänhetkinen kapasiteetti on 

20 000 tn/a.  

Maaperä ja rakennettu ympäristö 

Kaakkois-Suomen graniittiset kivilajit ovat luontaisesti uraanipitoisia ja yksi uraanin hajoamis-

tuotteista on radioaktiivinen radon. Kymenlaaksossa rapakivialueilla maaperässä on runsaas-

ti myös fluoridia ja pohjaveden fluoridipitoisuus on epätavallisen korkea. 

Kymenlaaksolla on rikas rakennetun ympäristön perintö. Perinteisesti rakennusmuistomer-

keiksi mielletyistä kirkoista ja kartanoista mainittakoon Pyhtään keskiaikainen kirkko sekä 

maakunnan lukuisat kartanot kuten Summan ja Anjalan kartanot.  
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Kymenlaakson kulttuuriympäristössä näkyy monin paikoin maakunnan merkitys Ruotsin ja 

Venäjän välisessä rajankäynnissä. Rannikon kalastajakylät ovat hyviä esimerkkejä kalastuksen 

ja merenkulun tuottamasta rakennetusta ympäristöstä Itäisellä Suomenlahdella. Sahat ja pa-

peritehtaat ja muut teollisuusrakennukset ja yhdyskunnat kuvastavat teollisuuden vaurautta 

ja vaikutusta. Monet teollisuusympäristöt ovat kulttuurihistoriallisesti kansainvälisestikin ar-

vostettuja. Unescon maailmanperintökohde Verlan puuhiomo ja pahvitehdas on eheä koko-

naisuus Suomen metsäteollisuuden varhaisvuosilta. 

Maakuntaohjelman kannalta merkittävät tiedot Kymenlaakson ympäristön tilasta saadaan 

mm. ympäristöhallinnon verkkosivuilta (www.ymparisto.fi) sekä Kaakkois-Suomen ennakoin-

ti-portaalista (www.aavistus.fi). Rakennetun ympäristön ja arvokkaiden maisema-alueiden 

osalta tiedot saadaan mm. museoviraston nettisivuilta osoitteesta www.rky.fi sekä muinais-

jäännöksistä muinaisjäännösrekisteristä.  

 

2. Arviointiosa 

 

2.1 Ympäristönäkökohtien huomioiminen maakuntaohjelman eri osissa 

 

Ympäristönäkökohdat on huomioitu Kymenlaakson maakuntaohjelman 2022-2025 kaikissa 

osissa (taulukko 1). 

Taulukko 1. Keskeisten ympäristönäkökohtien huomioiminen Kymenlaakson maakuntaohjelman eri 

osissa: 

Ohjelman osa Viittaus ympäristökysymyksiin 

Kymenlaakso tänään Osiossa kuvataan luonnon monimuotoisuuden, luonnonvarojen käytön 

ja kasvihuonekaasupäästöjen nykytilaa monipuolisesti ja nostetaan esiin 

mm. kiertotalouden, maa- ja metsätalouden sekä luontomatkailun mer-

kitystä aluetaloudelle. Maakunnan kehittymisen tunnusluvuissa on mu-

kana mm. ilmastonmuutosta ja luonnonsuojelualueita kuvaavat tunnus-

luvut. 

Maakuntasuunnitelma 2040 

Maakuntasuunnitelma  Osiossa viitataan maankäyttö- ja rakennuslakiin (132/1999, MRL) sekä 

tulevaisuustarkasteluun.  

MRL:n yleisenä tavoitteena on mm. järjestää alueiden käyttö ja raken-

taminen niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle 

sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti 

kestävää kehitystä.  

Tulevaisuustarkastelussa on käsitelty monipuolisesti ympäristöhaasteita 

http://www.aavistus.fi/
http://www.rky.fi/
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kuten ilmastonmuutosta ja luonnonvarojen kestävää käyttöä. Ympäris-

töhaasteet on tulkittu myös aluekehityksen mahdollisuutena (esimer-

kiksi kierto- ja biotalouden mahdollisuudet). 

Skenaariot Ympäristönäkökohtia on käsitelty laajasti skenaarioiden laadintatyössä. 

Skenaarioissa on tarkasteltu esim. kärkialaksi nostettua bio- ja kiertota-

loutta, asukkaiden luontosuhdetta ja sen vaikutuksia lähiluonnon ja 

virkistysalueiden merkitykseen sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksia. 

Aluerakenne 

 

Kymenlaakson aluerakenteen keskeinen tavoite on ekotehokkaan ja 

eheän yhdyskuntarakenteen kehittäminen. Aluerakenteessa koroste-

taan kestävää liikennejärjestelmää ja kestävää liikkumista, luonnon 

arvokohteiden ja luonnon moninaiskäytön turvaamista ja kehittämistä 

sini-viherverkostolla, luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä, uusiutu-

van energian hyödyntämistä sekä kestävän ja toimivan bio- ja kiertota-

louden edellytysten edistämistä. 

Pitkän aikavälin tavoitteet Pitkän aikavälin tavoitteena on elinvoimainen Kymenlaakso. Kymenlaak-

son kilpailuetuna nähdään mm. monipuolinen luonto. Tavoitteena on 

panostaa mm. bio- ja kiertotalouteen ja kestävään logistiikkaan, jota 

ovat älykkään erikoistumisen kärkiä.  

Osion taustatietoina on käytetty väestö- ja työpaikkasuunnitetta, jossa 

nostetaan esille mm. bio- ja metsätaloustuotteiden ja cleantechin ky-

synnän kasvu tulevaisuudessa.  

Visio 2040 VISIO: KYMENLAAKSO - SUOMEN VÄLITTÄVIN MAAKUNTA!” 

• välitämme toisistamme, ympäristöstä ja luonnosta 

• välitämme asukkaista ja vierailijoista 

• välitämme yrittäjistä ja yrityksistä 

• välitämme tuotteita, palveluita ja osaamista 

• välitämme maakunnan tulevaisuudesta!.  

Visioon sisältyy siis ympäristöstä ja luonnosta sekä tulevaisuudesta välit-

täminen. 

Maakuntaohjelma 2022-2025 

Johdanto/tiivistelmä Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen sekä kestävä luonnonvarojen 

käyttö nähdään maakuntaohjelmassa maakunnan elinvoimaisuutta 

parantavina tekijöinä. Bio- ja kiertotalous tunnistetaan maakunnan 

vahvuusalana. 

Maakuntaohjelman kolme painopistettä ovat Innovatiivinen, Kestävä ja 

Aktiivinen Kymenlaakso. Erityisesti Kestävä Kymenlaakso -teemassa on 

huomioitu kestävään kehitykseen liittyviä asioita, mutta kestävä kehitys 
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on huomioitu poikkileikkaavasti myös muualla ohjelmassa.  

Innovatiivinen  

Kymenlaakso 

Uudistuva elinkeinoelämä: 

Maakunnan elinkeinorakenteen monipuolistumisen mahdollistamiseksi 

ohjelmassa nähdään tärkeäksi saada teollisuustoimijat tiiviisti mukaan 

innovaatioekosysteemiin hyödyntämään digitalisaation ja vihreän siir-

tymisen mahdollisuuksia. Osiossa painotetaan Älykkään erikoistumisen 

strategiaa, jonka kärkinä on bio- ja kiertotalous sekä kestävä logistiikka. 

Luonto, saavutettavuus, etätyö ja digitalisaation mahdollisuudet näh-

dään mm. huippuosaajia houkuttelevana vetovoimatekijänä. Toimenpi-

teiksi on ehdotettu mm. luontomatkailun kehittämistä. 

Matkailu:  

Matkailun tavoitteissa korostetaan kestävyyttä ja luontomatkailua. 

Älykäs erikoistuminen ja TKI-toiminnan vauhdittaminen: 

Kestävä kehitys on kirjattu suoraan Kymenlaakson Älykkään erikoistumi-

sen (ÄES) visioon. ÄES:n kärkiä ovat digitalisaatio, bio- ja kiertotalous 

sekä logistiikka. Kaikissa korostuu kestävä kehitys, vihreä siirtymä ja 

kestävien ratkaisujen liiketoimintamahdollisuudet.  

Osaaminen ja koulutus: 

Kymenlaakson osaamisvisio sisältää kestävän kehityksen niin ekologises-

ti, taloudellisesti kuin sosiaalisestikin. 

Kestävä Kymenlaakso Maakunnan saavutettavuus ja kestävä liikkuminen: 

Osiossa korostetaan saavutettavuuden lisäämistä kestävillä ja vähäpääs-

töisillä kulkutavoilla. Osiossa korostetaan myös kasvihuonekaasupäästö-

jen, luonnon monimuotoisuuden heikentymisen ja muiden ympäristö-

haittojen vähentämistä liikennehankkeiden suunnittelussa. Myös digita-

lisaation, etätyön ja -opiskelun liikenteen päästöjä vähentävä potentiaali 

on huomioitu. 

Uusiutuva ja päästötön energia: 

Kymenlaakson tavoitteena on olla hiilineutraali maakunta. Osion tavoit-

teena on edistää uusiutuvan ja päästöttömän energian tuotantoa ja 

käyttöä.  

Tietoliikenneyhteydet:  

Verkkoyhteyksien saatavuudeen, kattavuuden ja parantamisen lisäämi-

nen tukee digitalisaatiota, joka on hyvin usein kytköksissä päästöjen ja 

luonnonvarojen käytön vähentämiseen.  

Vetovoimainen yhdyskuntarakenne: 

Vetovoimaisen yhdyskuntarakenteen tavoitteena on Kymenlaakson 
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taloudellisen, ekologisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden kehit-

täminen. Toimenpiteissä korostuvat esim. eheä yhdyskuntarakenne, 

ympäristön huomioiminen voimavarana kaavoituksessa, virkistys-

alueverkoston kehittäminen ja kestävän luontomatkailun edistäminen.  

Luonnon monimuotoisuus ja kestävä luonnonvarojen käyttö: 

Tavoitteena on, että Kymenlaakson monipuolinen luonto on turvattava 

ja nostettava alueen vetovoimatekijäksi. Kestävän luonnonvarojen käy-

tön keskeisimpänä periaatteena on kiertotalousyhteiskuntaan siirtymi-

nen.  

Aktiivinen Kymenlaakso  Osallisuus ja hyvinvointi:  

Osallisuus ja hyvinvointi ovat osa kestävän kehityksen ulottuvuuksia. 

Ympäristönäkökulma on huomioitu osiossa siten, että asuinympäristön 

viihtyisyyteen, lähiluontoon, turvallisuuteen ja jalankulku- ja pyöräily-

mahdollisuuksiin on kiinnitettävä huomiota. 

 Eriarvoistumisen ehkäisy: 

Eriarvoistumisen ehkäisy on osa kestävän kehityksen ulottuvuuksia. 

Osiossa ei ole selkeää viittausta ympäristöasioihin.  

 Kulttuuri ja liikunta: 

Osiossa korostetaan luontoliikuntaa terveysliikunnan yhtenä kulmakive-

nä sekä ekologista liikkumista lähiluonnossa ja luontomatkailua. 

Läpileikkaavat teemat Ohjelman läpileikkaavia teemoja ovat kestävä kehitys sekä digitalisaatio. 

Kestävä kehitys on huomioitu kaikissa ohjelman osioissa. Digitalisaatio 

edistää usein luonnonvarojen käytön vähentämistä ja kiertotaloutta, ja 

edistää tätä kautta ilmastotavoitteiden toteutumista.  

Rahoitus Lähes kaikissa maakuntaohjelman toteutukseen käytettävissä rahoitus-

ohjelmissa painotetaan vähähiilisyyttä ja kiertotaloutta. 

Seuranta Seurantaindikaattoreihin sisältyvät mm. kasvihuonekaasupäästöt ja 

ECOREG-ekotehokkuusindikaattorit. 
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2.2 Maakuntaohjelman vaikutukset eri osa-alueisiin  

 

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön 

Maakuntaohjelmalla on myönteisiä vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön.  

Kymenlaakson maakuntasuunnitelmassa ja -ohjelmassa kuvataan ja käsitellään alueraken-

teen nykytilaa sekä kehittämisen päätavoitteita. Maakuntasuunnitelman Aluerakenne-osio, 

maakuntaohjelman Kestävä Kymenlaakso -painopisteen Liikenteen toimivuus ja Vetovoimai-

nen yhdyskuntarakenne sekä poikkileikkaava teema Kestävä kehitys ovat kestävän yhdyskun-

tarakenteen kannalta keskeisimmässä asemassa.  

Maakuntaohjelmassa esitetyt tavoitteet ja toimenpiteet ovat sopusoinnussa laajempien kes-

tävään yhteiskuntarakenteeseen tähtäävien tavoitteiden, maakuntakaavan, Kaakkois-

Suomen sekä valtakunnallisen liikennejärjestelmästrategian kuin valtakunnallisten alueiden-

käyttötavoitteiden ja ilmasto- ja energiatavoitteiden kanssa. Maakuntaohjelma ja maakunta-

kaava kytkeytyvät toisiinsa, koska maakuntaohjelmassa määritellyt kehittämistoimet saatta-

vat edellyttää alueidenkäytöllisiä mahdollisuuksia ja toisaalta maakuntakaavaa voidaan to-

teuttaa maakuntaohjelman keinoin. Maakuntakaavassa on osoitettu riittävästi maakuntaoh-

jelman edellyttämiä aluetarpeita yhdyskuntarakenteen kannalta sopivilla paikoilla. Maakun-

takaavan aluevarauksiin liittyy suunnittelumääräyksiä ja muita ohjauskeinoja, joiden tarkoi-

tus on ehkäistä kielteisiä ympäristövaikutuksia. Maakuntaohjelma luo edellytyksiä kestävän 

yhdyskuntarakenteen ja kestävän luonnon moninaiskäytön kehittämiselle, eivätkä sen yh-

dyskuntarakenteeseen tai maankäyttöön liittyvät tavoitteet ole ristiriidassa vastaavien maa-

kunnallisten ja kansallisten tavoitteiden kanssa.  

Maakuntasuunnitelma: 

- Kymenlaakson aluerakenteen 2050 keskeinen tavoite on ekotehokkaan ja eheän 

yhdyskuntarakenteen kehittäminen, eli vaikutukset maankäyttöön ja yhdyskuntara-

kenteeseen ovat myönteisiä. Kymenlaakson aluerakenne 2050 edellyttää tehokasta 

nykyisen rakenteen hyödyntämistä.  

- Pitkän aikavälin tavoitteissa painotetaan tukeutumista olemassa olevaan infraan, 

etätyötä ja luonnon monimuotoisuuden säilymisen voimakkaaseen panostamiseen. 

Tällä on myönteisiä vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön. 

- Visiossa mainitaan mm. ympäristöstä ja luonnosta välittäminen, jolla on myönteisiä 

vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön. 

Maakuntaohjelma: 

- Painopisteen Innovatiivinen Kymenlaakso vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja 

maankäyttöön voivat näkyä mm. bio- ja kiertotalouden, logistiikan ja teollisuuden ja 



Kymenlaakson maakuntaohjelma 2022-2025, ympäristöselostus 

31 

 

yritysten aluetarpeina, liikennejärjestelmän kehittämisenä sekä lähiluonnon, luon-

tomatkailun ja kestävän matkailun kehittämisessä. Painopisteessä edistetään bio- ja 

kiertotaloutta, kestäviä matkailuratkaisuja sekä esim. vihreää logistiikkaa. Tavoitteet 

vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön ovat neutraaleja, ja ne on jo 

ratkaistu suurelta osin Kymenlaakson kokonaismaakuntakaavassa. 

- Painopisteellä Kestävä Kymenlaakso on useita myönteisiä vaikutuksia yhdyskunta-

rakenteeseen ja maankäyttöön: Liikenteen toimivuus -osiossa linjataan, että arjen 

liikkumisessa tavoitteena on parantaa työpaikkojen, palvelukeskittymien ja matkai-

lukohteiden saavutettavuutta erityisesti kestävillä ja vähäpäästöillä kulkutavoilla. 

Seutujen välisessä työ- ja opiskeluliikenteessä edistetään erityisesti joukkoliikenteen 

käyttöä. Tavoitteena on myös edistää jalankulkua, pyöräilyä ja joukkoliikennettä sekä 

kehittää uusia liikenteen palveluita edistäviä toimintatapoja ja toimenpiteitä.  Kasvi-

huonekaasupäästöjen ja muiden ympäristöhaittojen vähentäminen huomioidaan 

valtakunnallisten ja maakunnallisten tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti liiken-

nehankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Kymenlaaksossa pyritään toteutta-

maan toimenpiteitä, joilla voidaan kasvattaa raideliikenteen osuutta pitkämatkaises-

sa liikenteessä ja kaupunkiseutujen välillä sekä niitä täydentävillä liikennepalveluilla. 

Tavaraliikenteessä tavoitellaan huomattavaa energiankäytön tehostumista ja siirty-

mää teiltä raiteille ja vesille. Luonnon monimuotoisuuden säilyminen huomioidaan 

suunnittelussa, ylläpidossa ja hankkeiden toteutuksessa. Toimenpiteillä parannetaan 

liikennehankkeiden resurssitaloutta ja edistetään palveluistumista ja jakamistaloutta. 

Digitalisaation myötä syntyvät uudet palvelut mahdollistavat nykyistä useammalle 

myös siirtymisen yksityisautoilusta julkisen liikenteen ja uusien liikkumispalvelujen 

käyttäjäksi. Etätyön tekemisellä ja etäopiskelulla voi olla merkittävä päästövähen-

nyspotentiaali, mikäli se vähentää henkilöautomatkojen määrää. 

Kestävä Kymenlaakso -painopisteen Vetovoimainen yhdyskuntarakenne -osiossa lin-

jataan, että tavoitteena on Kymenlaakson taloudellisen, ekologisen, sosiaalisen ja 

kulttuurisen kestävyyden kehittäminen. Vetovoimaisella yhdyskuntarakenteella edis-

tetään eheää, ekotehokasta ja tasapainoista yhdyskuntarakennetta. Painopisteellä 

on myönteisiä vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön. Toimenpiteinä 

edistetään esimerkiksi elinvoimaisten palveluiden turvaamista eheän yhdyskuntara-

kenteen kehittämisen avulla, panostamista olemassa olevien alueiden kunnostami-

seen ja uudistamiseen sekä monipaikkaisen asumisen ja työnteon mahdollistavien 

ratkaisuja toteuttamista ja ympäristö-, virkistys- ja rakennusperinnön kulttuuriarvo-

jen huomioimista voimavarana kaavoituksessa ja rakentamisessa.  

- Painopisteen Aktiivinen Kymenlaakso toimenpiteenä esitetään mm. viihtyisän, vi-

rikkeellisen ja turvallisen elinympäristön kehittämistä, jossa korostuvat lähiliikunta-

paikat, harrastusmahdollisuudet, kaupunkirakenteen tiiviys, jalankulku- ja pyöräily-

mahdollisuudet, lähiluonto ja virkistysalueet. Tällä voi olla myönteisiä vaikutuksia 

yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön.  

-  
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Vaikutukset liikenteeseen 

Kymenlaakson maakuntaohjelman vaikutukset liikenteeseen ja liikennejärjestelmään ovat 

jonkin verran myönteisiä.   

Kymenlaakson maakuntaohjelmassa kuvataan ja käsitellään liikennejärjestelmän nykytilaa 

sekä kehittämisen päätavoitteita. Kymenlaakson aluerakenne 2050, Kestävä Kymenlaakso -

painopisteen Aluerakenne-osio, maakuntaohjelman Kestävä Kymenlaakso -painopisteen Lii-

kenteen toimivuus ja Vetovoimainen yhdyskuntarakenne sekä poikkileikkaava teema Kestävä 

kehitys ovat kestävän liikennejärjestelmän kannalta keskeisimmässä asemassa. 

Maakuntaohjelman eheään yhdyskuntarakenteeseen ja kestävään liikennejärjestelmään liit-

tyvät tavoitteet vähentävät liikenteestä aiheutuvia päästöjä ja muita haittoja mm. matkojen 

lyhentymisen, joukkoliikenteen kehittämisen, vähäpäästöisten ajoneuvojen ja etätyön yleis-

tymisen myötä. Jos talous kehittyy myönteiseen suuntaan, liikennemäärät kasvavat toden-

näköisesti riippumatta siitä, toteutetaanko maakuntaohjelmaa tai ei. Tähän vaikuttaa mm. 

yleinen talouskehitys ja covid-19-pandemian muut vaikutukset. Maakuntaohjelman toteut-

taminen on yksi mutta ei ainoa syy liikenteen kasvulle ja ohjelman suhteellinen osuus liiken-

teen kasvun aiheuttajana on vaikeasti arvioittavissa. Liikennemäärien kasvu lisää luonnolli-

sesti myös liikenteen haitallisia vaikutuksia esim. päästöjen kasvun myötä, mutta toisaalta 

nopeasti yleistyvät vähäpäästöiset ajoneuvotekniikat ja käyttövoimat hillitsevät päästöjen 

kasvua. Toisaalta vähäpäästöisten ajoneuvojen yleistyminen on kohtuullisen hidas haittojen 

lieventämiskeino. Kymenlaakson autokanta on perinteisesti ollut iäkästä ja on vaarana, että 

vanhat paljon saastuttavat autot pysyvät liikennekäytössä pitkään. 

Maakuntaohjelmalla pyritään toteuttamaan toimenpiteitä, joilla voidaan kasvattaa raidelii-

kenteen osuutta pitkämatkaisessa liikenteessä ja kaupunkiseutujen välillä sekä niitä täyden-

tävillä liikenne palveluilla. Ohjelman toteutuksessa ja seurannassa tulisi kiinnittää huomiota 

eri liikenne muotojen väliseen kilpailuun. Hankevalinnoilla tulee suosia kevyttä liikennettä, 

joukkoliikennettä sekä raide ja meriliikennettä maantieliikenteen ja henkilöautoilun kustan-

nuksella. Jos keskitytään merkittävästi vain liikenteen sujuvuuteen solmukohtia ja kapeikkoja 

poistamalla, välillinen kokonaisvaikutus ympäristöön voi olla haitallinen, jos liikenne lisään-

tyy.  

Meriliikenteen kasvu lisää kemikaali- ja öljyonnettomuuden riskejä koko rannikkoalueella. 

Suuronnettomuuden vaikutukset luontoon, ihmisiin ja elinkeinoelämälle olisivat erittäin va-

kavia ja pitkäaikaisia. Liikennehaitat (mm. melu- ja tärinähaitat, onnettomuusriskin kasvu se-

kä päästöt) vaikuttavat myös asuinviihtyisyyteen ja turvallisuuteen. Meriliikenteen kasvulla 

on vaikutuksia myös luonnon monimuotoisuuteen. Vaikutukset johtuvat pääasiassa alusten 

aiheuttamista häiriöistä ja eroosiosta. Alusten painolastivesissä tai runkoon kiinnittyneenä 

saapuvat vieraslajit muodostavat uhkaa luonnon monimuotoisuudelle. Liikenteen kasvu on 

keskeinen haaste, jos maakuntaohjelman asuinviihtyisyyteen ja ympäristön puhtauteen ja 

laatuun liittyviä tavoitteita halutaan saavuttaa.  

Maakuntasuunnitelma:  
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- Kymenlaakson aluerakenne 2050 tavoitteena oleva eheä yhdyskuntarakenne antaa 

hyvät toimintaedellytykset kestävälle liikennejärjestelmälle ja parantaa maakunnan 

ekotehokkuutta. Maankäytön keskeisten toimintojen; asumisen, työpaikkojen ja pal-

veluiden, sijoittuminen nykyiseen rakenteeseen tukeutuen on lähtökohta kestävälle 

kaupunki- ja taajamaliikenteelle. Toimiva liikennejärjestelmä edistää eri kulkumuoto-

ja yhdistäviä liikkumispalveluita ja kestävää liikkumista. Vaikutukset liikenteeseen 

ovat myönteisiä. 

- Pitkän aikavälin tavoitteissa korostetaan mm. vientiteollisuutta ja logistiikkaa. Ta-

voitteiden mukaan uusilla digitaalisilla ja kestävillä ratkaisuilla vähennetään logistiik-

kan päästöjä ja parannetaan liikkumisen turvallisuutta, millä on myönteisiä vaikutuk-

sia liikenteeseen.  

- Visiossa korostuu logistiikka mm. tuotteiden välittämisenä. Tämä vaikuttaa liiken-

nemääriä kasvattavasti, mutta maakuntaohjelman Innovatiivinen Kymenlaakso ja 

Kestävä Kymenlaakso -painopisteiden tavoitteena on samalla vihreän ja älykkään lo-

gistiikan lisääminen sekä ympäristöstä ja luonnosta välittäminen, mikä hillitsee lii-

kenteen haitallisten vaikutusten kasvamista. 

Maakuntaohjelma:  

- Innovatiivinen Kymenlaakso-painopisteessä tavoitteena on. mm. vihreän logistiikan 

ja etätyön sekä monipaikkaisuuden edistäminen. Tällä voi olla myönteisiä vaikutuksia 

liikenteeseen.  

- Kestävä Kymenlaakso -painopisteellä on myönteisiä vaikutuksia liikenteeseen. Pai-

nopisteen Vetovoimainen yhdyskuntarakenne -osiossa linjataan, että tavoitteena on 

Kymenlaakson taloudellisen, ekologisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden ke-

hittäminen. Vetovoimaisella yhdyskuntarakenteella edistetään eheää, ekotehokasta 

ja tasapainoista yhdyskuntarakennetta. Toimenpiteinä edistetään esimerkiksi elin-

voimaisten palveluiden turvaamista eheän yhdyskuntarakenteen kehittämisen avul-

la. Tietoliikenneyhteydet mahdollistavat asumisen ja yrittämisen kaikkialla maakun-

nassa. Nopeat tietoliikenneyhteydet myös mahdollistavat etätyön, joka voi vähentää 

työmatkaliikenteen haitallisia vaikutuksia. 

- Kestävä Kymenlaakso -painopisteen Liikenteen toimivuus -osion tavoitteena on mm. 

arjen liikkumisessa parantaa työpaikkojen, palvelukeskittymien ja matkailukohteiden 

saavutettavuutta erityisesti kestävillä ja vähäpäästöillä kulkutavoilla. Seutujen väli-

sessä työ- ja opiskeluliikenteessä edistetään erityisesti joukkoliikenteen käyttöä. Ta-

voitteena on myös edistää jalankulkua, pyöräilyä ja joukkoliikennettä sekä kehittää 

uusia liikenteen palveluita edistäviä toimintatapoja ja toimenpiteitä.  Ilmastopäästö-

jen ja muiden ympäristöhaittojen vähentäminen huomioidaan valtakunnallisten ja 

maakunnallisten tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti liikennehankkeiden suun-

nittelussa ja toteutuksessa. Kymenlaaksossa pyritään toteuttamaan toimenpiteitä, 

joilla voidaan kasvattaa raideliikenteen osuutta pitkämatkaisessa liikenteessä ja kau-

punkiseutujen välillä sekä niitä täydentävillä liikennepalveluilla. Tavaraliikenteessä 



Kymenlaakson maakuntaohjelma 2022-2025, ympäristöselostus 

34 

 

tavoitellaan huomattavaa energiankäytön tehostumista ja siirtymää teiltä raiteille ja 

vesille.   

- Kymenlaakson tärkeimmät väylät ovat osa Euroopan laajuista liikenneverkkoa 

(Trans-European Network -Transport, TEN-T). TEN-T-verkon tavoitteena on kestä-

vämpi EU:n liikennejärjestelmä. Verkosto kattaa kaikki kuljetusmuodot, merten 

moottoritiet ja älykkään liikenteen. Lisääntyvä tavarakuljetusten määrä lisää liiken-

teen määrää maanteillä, rautateillä ja meriväylillä. Vaikka satamien rautatiekuljetus-

ten osuus on merkittävä ja yhteydet ovat toimivia, saattaa maantieliikenteen osuus 

tavarakuljetuksista kasvaa. On todennäköistä, että erityisesti raskaan liikenteen mää-

rä kasvaa entisestään. Ongelmallista on myös se, että vaarallisten aineiden osuus 

kuljetuksista on merkittävä ja riskikuljetusten määrä todennäköisesti kasvaa. Liiken-

teen vaikutukset nousevat tästä syystä tärkeäksi ympäristöhaasteeksi maakuntaoh-

jelman toteuttamisessa. Älykkään ja vihreä logistiikan, kevyen liikenteen ja joukkolii-

kenteen kehittäminen lieventää liikenteen ympäristöhaittoja ja lisää merkittävästi 

myös liikenneturvallisuutta.  

- Painopisteen Aktiivinen Kymenlaakso vaikutukset liikenteeseen voivat olla jonkin 

verran myönteisiä, sillä osiossa korostetaan lähiliikuntapaikkojen lisäämistä, kapunki-

rakenteen eheyttä sekä kävely- ja pyöräilymahdollisuuksien lisäämistä.  

 

Vaikutukset energiankulutukseen, päästöihin, ilmanlaatuun ja  

ilmastoon 

Kaikki maakuntaohjelman kolme painopistettä Innovatiivinen Kymenlaakso, Kestävä Kymen-

laakso ja Aktiivinen Kymenlaakso vaikuttavat energiankulutukseen, päästöihin, ilmanlaatuun 

ja ilmastoon pääosin myönteisesti. Suurimmat myönteiset vaikutukset aikaansaadaan Inno-

vatiivinen ja Kestävä Kymenlaakso -painopisteiden tavoitteiden toteutumisella. 

Maakuntaohjelmassa erityisesti esiin nostettavat bio- ja kiertotalous sekä hiilineutraalisuus 

edistävät niin maakunnallisia, kansallisia kuin kansainvälisiä ilmasto- ja energiatavoitteita se-

kä luonnonvarojen käytön vähentämistä. Ilmastonmuutokseen liittyvistä toimenpiteistä on  

sovittu tarkemmin kaikkia maakunnan toimijoita koskevassa Hiilineutraali Kymenlaakso -

tiekartassa, jonka toimenpiteitä on nostettu soveltuvin osin myös maakuntaohjelmaan. Bio- 

ja kiertotalous, eheä yhdyskuntarakenne ja kestävä liikennejärjestelmä vähentävät tehok-

kaasti kasvihuonekaasupäästöjä. Ristiriitoja voi syntyä luonnonvarojen sekä uusiutuvien 

energialähteiden hyödyntämisen ja luonnon monimuotoisuuden turvaamistavoitteiden välil-

lä mm. hiilinielujen kannalta. Johtuen maakunnan metsäteollisuuden määrästä Kymenlaak-

son metsien käyttöaste on ollut perinteisesti korkea. Puuston poistuma on ajoittain vastan-

nut ja jopa ylittänyt vuotuisen kasvun. Jos puuston poistuma ylittää kasvun, maakunnan 

metsien hiilinielu kääntyy negatiiviseksi. Metsät toimivat hiilen nieluina vain, jos kasvu on 

suurempi kuin poistuma. Muutokset puustopääoman määrässä tarkoittavat hiilen siirtymistä 

metsän ja ilmakehän välillä. Jos ilmastonäkökulmat huomioidaan biotaloutta edistettäessä ja 
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kehitettäessä, on perusteltua suosia hankkeita, joissa puuraaka-ainetta käytetään ensi sijassa 

muuhun kuin energiakäyttöön, jotta puuhun sitoutunut hiili vapautuisi mahdollisimman hi-

taasti ilmakehään. Energiapuun korjuulla voi olla vaikutusta myös maaperään sitoutuneen 

hiilen määrään. Ilmaston muutoksen torjunnassa on oleellista pienentää kasvihuonekaasujen 

päästöjä jo lähivuosikymmeninä. 

Maakuntasuunnitelma:  

- Kymenlaakson Aluerakenne 2050 tavoitteena on ekotehokkaan ja eheän yhdyskun-

tarakenteen kehittäminen. Eheä ja ekotehokas yhdyskuntarakenne vähentää energi-

ankulutusta ja kasvihuonekaasupäästöjä, eli vaikutus on myönteinen.  

- Pitkän aikavälin tavoitteissa korostetaan älykkään erikoistumisen kärkien eli bio- ja 

kiertotalouden, vihreän logistiikan ja digitalisaation vahvistamista. Näillä on myöntei-

siä vaikutuksia kasvihuonekaasupäästöjen ja energiankulutuksen vähenemiseen. 

- Maakunnan kehittämisen tavoitteessa eli visiossa puhutaan välittävästä maakun-

nasta. Tällä tarkoitetaan myös ympäristöstä ja luonnosta välittämistä, mikä sisältää 

myös energiankulutuksen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen. 

Maakuntaohjelma:   

- Painopisteen Innovatiivinen Kymenlaakso vaikutukset energiankulutukseen ja kas-

vihuonekaasupäästöihin ovat myönteisiä. Painopisteen tavoitteissa korostetaan vih-

reän siirtymän tuomia mahdollisuuksia ja älykkään erikoistumisen kärkien eli bio- ja 

kiertotalouden, vihreän logistiikan ja digitalisaation, kuin myös kestävän matkailun 

vahvistamista.  Kaikki edellä mainitut ovat avainasemassa kasvihuonekaasupäästö-

jen, luonnonvarojen ja energiankulutuksen vähentämisessä. Samalla vaikutetaan 

myönteisesti myös ilmanlaatuun.  

- Painopisteen Kestävä Kymenlaakso vaikutukset energiankulutukseen, kasvihuone-

kaasupäästöihin, ilmastoon ja ilmanlaatuun ovat merkittävän myönteisiä. Painopis-

teen Maakunnan saavutettavuus ja kestävä liikkuminen -osion kestävää liikkumista 

ja liikennejärjestelmää, etätyötä, päästöttömän ilmailun kehittämistä, samoin kuin 

kuljetusketjujen ja niihin liittyvien maa- ja vesiliikenteen reittien sujuvuuden, kus-

tannustehokkuuden ja turvallisuuden kehittämiseen liittyvät tavoitteet vähentävät 

energiankulutusta ja päästöjä. Uusiutuva ja päästötön energia -osion kaikki tavoit-

teet ja toimenpiteet vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä ja haitallisia vaikutuksia 

ilmaan ja ilmastoon. Vetovoimainen yhdyskuntarakenne -osion tavoitteena ediste-

tään eheää, ekotehokasta ja tasapainoista yhdyskuntarakennetta, mikä vähentää 

mm. liikenteen energiankulutusta ja päästöjä. Luonnon monimuotoisuus ja kestävä 

luonnonvarojen käyttö -osion kiertotalouteen ja luonnonvarojen käytön vähentämi-

seen liittyvät tavoitteet ja toimet, kuten resurssiviisaan bio- ja kiertotalouden edellä-

kävijyys ja hiilinieluja kasvattavat toimet vähentävät samalla suoraan energiankulu-

tusta ja kasvihuonekaasupäästöjä. 
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- Aktiivinen Kymenlaakso -painopisteen vaikutukset kasvihuonekaasupäästöihin ja 

energiankulutukseen ovat vähäiset mutta myönteiset. Lähiliikuntapaikkojen ja -

virkistysalueiden lisäämiseen ja niiden käyttöön liittyvät tavoitteet vähentävät ener-

giankulutusta ja päästöjä paikallisella tasolla. 

Vaikutukset kulutukseen ja tuotantoon 

Kulutuksen ja tuotannon kannalta maakuntaohjelman tavoitteissa korostuvat mm. maakun-

nan elinvoimaisuus, vetovoimaisuus, vahvoihin kärkialoihin nojaaminen, yhteistyö, inves-

toinnit, TKI, pk-yritykset, resurssiviisas bio- ja kiertotalous, vihreä siirtymä ja digitalisaatio. 

Maakuntaohjelma tähtää talouskasvuun, minkä myötä on erittäin todennäköistä, että kulu-

tus ja tuotanto kasvavat. Jotta kulutuksen ja tuotannon kasvamisen haitallisia ympäristövai-

kutuksia (jätteet, energia, luonnonvarojen kulutus) ehkäistään, on erittäin tärkeää panostaa 

resurssiviisaaseen kiertotalousyhteiskuntaan siirtymiseen, ml. uusiutuvaan, päästöttömään 

energiaan panostaminen. Maakuntaohjelman painopisteissä kilpailukyvyn ja talouskasvun 

perustekijöitä ovat panostukset älykkään erikoistumisen kärkiin, bio- ja kiertotalouteen, 

osaamiseen ja inhimilliseen pääomaan, nopeaan teknologiseen kehitykseen sekä toimivaan 

infrastruktuuri. Tämä tarjoaa työkaluja myös kielteisten vaikutusten ehkäisemiseksi (ekote-

hokkuuden kehittäminen). Jos tavoitteissa onnistutaan, maakuntaohjelman vaikutukset kulu-

tukseen ja tuotantoon ovat neutraalit.  

Maakuntasuunnitelma: 

- Aluerakenteen tavoitteet vaikuttavat tuotantoa lisäävästi mm. liikennejärjestelmä-

suunnittelun sekä logististen yhteyksien ja teollisuuden ja työpaikkojen tarpeiden 

huomioimisen myötä. 

- Pitkän aikavälin tavoitteina on mm. teollisuustoimijoiden ja vientiyritysten kilpailu-

kyvystä huolehtiminen, mikä lisää tuotantoa. Tavoitteissa korostuvat cleantech sekä 

bio- ja kiertotalous, mikä vähentää tuotannon lisäämisen haitallisia vaikutuksia, mi-

käli toiminta on esim. luonnon monimuotoisuuden ja ilmastotavoitteiden kannalta 

kestävällä pohjalla. 

- Visiossa 2040 korostuu toisaalta tuotteiden ja palvelujen välittäminen, mikä vaikut-

taa suoraan kulutukseen ja tuotantoon. Toisaalta visiossa näkyy myös välittäminen 

ympäristöstä ja luonnosta, mikä sisältää resurssiviisaan luonnonvarojen käytön, ja si-

ten lieventää lisääntyneestä kulutuksesta ja tuotannosta aiheutuvia haittavaikutuk-

sia. 

Maakuntaohjelma: 

- Painopisteen Innovatiivinen Kymenlaakso tavoitteena on elinkeinorakenteen moni-

puolistumisen mahdollistamiseksi saada teollisuustoimijat ja muut yritykset hyödyn-

tämään digitalisaation ja vihreän siirtymisen mahdollisuuksia. Menestyksellinen 

osaamisen ja innovaatiotoimintojen kehitys ja investointien kasvu voisivat kasvattaa 

tuotantoa merkittävästi, mutta kehityksen voimakkuus on vaikeasti arvioitavissa. Pa-

nostukset osaamisen tason kehittämiseen ja innovaatioihin voivat vaikuttaa vasta 
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vuosien kuluttua. Painopisteen tavoitteisiin sisältyy älykkään erikoistumisen kärkiin 

panostaminen -näihin liittyvät bio- ja kiertotalous, vihreä logistiikka ja digitalisaatio 

vaikuttavat siten, että tuotanto ja kulutus ovat aiempaa selvästi resurssiviisaampaa, 

eli ekotehokkuus kasvaa. Painopisteen vaikutus tuotantoon ja kulutukseen on siis 

jonkin verran myönteinen: vaikka tuotanto ja kulutus kasvavat, se tapahtuu ekote-

hokkaammin mm. kiertotalousratkaisujen myötä. 

- Painopisteen Kestävä Kymenlaakso merkittävin vaikutus tuotantoon ja kulutukseen 

tapahtuu liikenneinfran, tietoliikenneyhteyksien ja bio- ja kiertotalouden edistämisen 

kautta. Vaikutus kulutukseen ja tuotantoon on myönteistä. 

- Painopisteen Aktiivinen Kymenlaakso vaikutus kulutukseen ja tuotatoon on vähäis-

tä.  

Vaikutukset maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön 

Maakuntaohjelman ja erityisesti maakuntasuunnitelman aluerakenteen tavoitteen toteut-

taminen vaikuttaa myönteisesti maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön. Maakun-

tasuunnitelman aluerakenteen tavoitteena on mm. asumisviihtyvyyden lisääminen ja moni-

puolisen kulttuuriperinnön hyödyntäminen. Ohjelmassa ei esitetä toimenpiteitä, jotka vai-

kuttaisivat välittömästi ja kielteisesti maisemaan tai kulttuuriympäristöön.  Logistiikan ja 

myös matkailun kehittämistoimet voivat välillisesti vaikuttaa maisemakuvaan. Haitat kohdis-

tuvat esim. satamiin ja liikenneympäristöihin ja logistiikkakeskuksiin sekä uusiin matkailukes-

kittymiin. Luonnon- ja maisenarvojen vaaliminen ja ympäristön tilan parantaminen asetetaan 

kuitenkin tärkeäksi kehittämisen tavoitteeksi. Arvokkaiden rakennusten ja ympäristöjen säi-

lyttämiseen ja kehittämiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Kehittämistyön kielteiset 

vaikutukset maisemaan koskevat lähinnä mahdollisia suurhankkeita, kuten logistiikkahank-

keita tai teollisuusinvestointeja. Vaikutukset ovat välillisiä, koska konkreettisia hankkeita ei 

esitetä maakuntaohjelmassa. Merkittävien hankkeiden ympäristövaikutukset tutkitaan mm. 

YVA -menettelyjen yhteydessä.  

Maakuntasuunnitelma:  

- Aluerakenne vaikuttaa myönteisesti maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperin-

töön. Tavoitteen on mm. innovoida Kymenlaaksossa uusia asumisen muotoja, ja pro-

filoida asuinalueita vastaamaan kysyntää. Maakunnan vahvuuksia, kuten metropoli-

alueiden läheisyyttä, Etelä-Kymenlaakson merellisyyttä, Pohjois-Kymenlaakson järvi- 

ja jokiluontoa sekä hyvää saavutettavuutta hyödynnetään tehokkaasti asumisen ve-

tovoimatekijöinä. Asumisessa korostuu kaupunkien urbaani elämäntyyli yhdistettynä 

arjen vaivattomuuteen. Tavoitteena on myös hyödyntää monipuolisia kulttuurihisto-

riallisia alueita. 

- Pitkän aikavälin tavoitteet vaikuttavat myönteisesti maisemaan, kaupunkikuvaan ja 

kulttuuriperintöön. Tavoitteena on mm. vaalia Kymenlaakson omaa personaallisuut-

ta sekä viihtyisiä kaupunkikeskustoja. 

- Visiossa painotetaan asukkaista ja vierailijoista välittämistä. 
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Maakuntaohjelma:  

- Painopisteen Innovatiivinen Kymenlaakso vaikutukset maisemaan, kaupunkikuvaan 

ja kulttuuriperintöön ovat vähäisiä mutta myönteisiä. Tavoitteissa painotetaan alu-

een persoonallisuuden vaalimista. 

- Painopisteen Kestävä Kymenlaakso vaikutukset maisemaan, kaupunkikuvaan ja 

kulttuuriperintöön ovat myönteisiä. Tavoitteisiin sisältyvä vetovoimainen yhdyskun-

tarakenne merkitsee mm. ympäristö-, virkistys- ja rakennusperinnön kulttuuriarvojen 

huomioimista voimavarana kaavoituksessa ja rakentamisessa. Myös lähiluontoon ja 

virkistysalueverkostoon liittyvät tavoitteet luovat myönteisiä vaikutuksia maisemaan 

ja kaupunkikuvaan.  

- Painopisteellä Aktiivinen Kymenlaakso on myönteisiä vaikutuksia maisemaan, kau-

punkikuvaan ja kulttuuriperintöön. Tavoitteissa todetaan, että kulttuuri on kilpailu-

tekijä ja tuloerä, jota tulee tukea, sillä se monipuolistaa alueen elinkeinoelämää, tuo 

työpaikkoja, vahvistaa yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja hyvinvointia. Maakuntaohjel-

massa todetaan, että kulttuuriympäristö ja kulttuuriperintö (aineellinen ja aineeton, 

esim. tarinat ja muistot) tulee huomioida kulttuurialan toimenpiteissä, ja kulttuurin 

tekijöitä tulee arvostaa harrastajista ammattilaisiin. Kulttuurin nähdään luovan mo-

nialaisia ekosysteemejä maakuntaan. Toimenpiteisiin sisältyy mm. yhteisöllisyyttä 

tukevien investointien toteuttaminen, yhteisöllisten tilojen, harrastusmahdollisuuk-

sien ja kohtaamispaikkojen kehittäminen ja tapahtumatarjonnan kehittäminen. Nä-

mä vaikuttavat myönteisesti kulttuuriperintöön. Toimenpiteisiin sisältyvät kestävän 

liikkumisen mahdollisuuksien parantaminen sekä lähiluonnon ja luontomatkailun ke-

hittäminen voivat vaikuttaa myönteisesti maisemaan ja kaupunkikuvaan.  

Vaikutukset luonnonoloihin ja luonnonvaroihin 

Luonnonoloihin ja -varoihin vaikuttavat pääosin myönteisesti maakuntasuunnitelman alue-

rakenne, pitkän aikavälin tavoitteet ja visio, kaikki maakuntaohjelman painopisteet sekä 

poikkileikkaavat teemat. Talouskasvun myötä tuotannon ja kulutuksen kasvaessa on kuiten-

kin olemassa riski luonnonvarojen käytön kestämättömästä kasvusta sekä luonnon arvoalu-

eiden ja sini-viheryhteyksien pirstoutumisesta. Maakuntaohjelman kaikissa osioissa on pyrit-

ty huomioimaan luonnonvarojen kestävän käytön näkökulma sekä luonnonympäristön vaa-

liminen, ja maakuntaohjelman leikkaava teema on kestävä kehitys. Keskeisessä asemassa 

luonnonolojen ja luonnonvarojen käytön kannalta on maakuntaohjelman tavoitteet kestä-

västä bio- ja kiertotalouden edistämisestä sekä eheästä ja ekotehokkaasta alueiden käytön 

suunnittelusta.  

Ympäristöstä ja luonnosta välittäminen on nostettu maakunnan visiossa keskeiseksi kehittä-

misen tavoitteeksi. Tämä vaikuttaa myös luonnonoloihin ja luonnonvaroihin myönteisesti. 

Esimerkiksi bio- ja kiertotalous, cleantech, päästötön ja uusiutuva energia, digitalisaatio, lii-

kennejärjestelmäsuunnittelu, aluesuunnittelu sekä osaamisen kehittäminen luovat mahdolli-

suuksia luonnonolojen parantamiseen ja uusiutumattomien luonnonvarojen käytön vähen-
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tämiseen. ympäristön tilan parantamiseksi. Ilmastonmuutokseen liitetyistä toimenpiteistä on 

sovittu tarkemmin Hiilineutraali Kymenlaakso-tiekartassa. 

Ristiriitoja voi syntyä biotalouden edistämisen ja luonnon monimuotoisuuden sekä vesien-

suojelun turvaamistavoitteiden välillä. Metsätalouden tehostaminen biotalouden raaka-

aineiden saatavuuden vuoksi voi aiheuttaa myös vesistökuormituksen lisääntymistä. Merkit-

tävä osa hakkuusäästöistä sijaitsee suometsissä. Suometsätalouden merkitys vesistöjen 

kuormittajana on noussut viime aikoina esille mm. uusimmissa tutkimustuloksissa. 

Maakuntaohjelmassa ei esitetä sellaisia toimenpiteitä, jotka vaikuttaisivat suoraan kielteises-

ti maakunnan luontoarvoihin tai esim. Natura 2000 -alueiden luontoarvoihin. Maakuntaoh-

jelmassa esitetään sen sijaan lukuisia toimenpiteitä ehkäistä kielteisiä vaikutuksia luonnon-

oloihin ja luonnonvaroihin ja parantaa ympäristön tilaa. Ilmastonmuutos vaikuttaa luonnon-

olosuhteisiin merkittävästi. Useat maakuntaohjelman toimenpiteet hillitsevät samalla kasvi-

huonekaasupäästöjä ja tätä kautta hillitsevät osaltaan ilmastonmuutosta. 

Maakuntaohjelman toteuttaminen tehostaa luonnonvarojen käyttöä. Bio- ja kiertotalousta-

voitteissa on kuitenkin riskinä luonnon moninaiskäytön mahdollisuuksien heikentyminen. Lii-

kennemäärien kasvaessa liikenteen aiheuttama luonnonvarojen kulutus saattaa kasvaa. 

Maakuntasuunnitelma: 

- Aluerakenne vaikuttaa myönteisesti luonnonoloihin ja luonnonvaroihin. Alueraken-

teen tavoitteena on, että toimiva aluerakenne luo puitteet arvokkaiden luonnonalu-

eiden virkistys-, matkailu- ja suojelualueverkoston kehittämiselle ja hyödyntämiselle. 

Aluerakenteen tavoitteissa nostetaan erityisesti esiin merialueen luonnonvarojen 

kestävä käyttö. Tavoitteena on myös luoda aluerakenteella edellytykset kestävälle 

bio- ja kiertotaloudelle, mukaan lukien uusiutuvan energian tuotannon ja käytön 

mahdollistaminen.  

- Pitkän aikavälin tavoitteissa linjataan, että bio- ja metsätaloustuotteiden kysyntä 

kasvaa globaalisti 2020-luvulla. Cleantech-sektori luo jalansijaa maakunnassa. Alueen 

vahvan metsäsektorin valmiina oleva infrastruktuuri houkuttelee lisää investointeja 

alueelle. Luontokohteiden saavutettavuuteen ja monipuolisen luonnon säilymiseen 

panostetaan voimakkaasti. Maakunnassa panostetaan älykkään erikoistumisen kär-

kiin, vahvistetaan elinkeinorakenteen muutosta ja luodaan fokusaloille uusia inno-

vaatioita ja yritystoimintaa.  Tutkimus- ja kehittämistoimintaa vahvistetaan, ja tki-

menoissa pyritään saavuttamaan vähintään kansallinen keskiarvo. Palveluelinkeinot 

ovat entistä suuremmassa roolissa, ja etenkin matkailualan työllistävä vaikutus kas-

vaa. Teollisuustoimijoiden ja vientiyritysten kilpailukyvystä huolehditaan mahdollis-

tamalla tulevaisuuteen tähtäävät investoinnit. Luonnonvarojen kulutuksen kestävyy-

teen tulee kiinnittää huomiota etenkin luonnon monimuotoisuuden ja hiilinielujen 

kannalta. 
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- Visiossa painotetaan luonnosta ja ympäristöstä huolehtimista sekä toisaalta tuottei-

den ja palvelujen välittämistä. Vision vaikutukset luonnonoloihin ja luonnonvaroihin 

ovat neutraalit. 

Maakuntaohjelma  

- Painopisteen Innovatiivinen Kymenlaakso tavoitteena on, että maakunnan elinkei-

norakenteen monipuolistumisen mahdollistamiseksi saadaan teollisuustoimijat tii-

viisti mukaan innovaatioekosysteemiin hyödyntämään digitalisaation ja vihreän siir-

tymisen mahdollisuuksia. Älykkään erikoistumisen kärkiin kuuluu älykäs ja vihreä lo-

gistiikka sekä uusiutuvat materiaalit ja energia (bio- ja kiertotalouskärki). Tavoitteet 

vaikuttavat myönteisesti luonnonvarojen käyttöön. Painopisteessä nähdään luonto 

alueen matkailun vetovoimatekijänä. Tämä voi vaikuttaa myönteisesti luonnonoloi-

hin, koska luontoarvoja osataan arvostaa vetovoimatekijänä, mutta toisaalta riskinä 

voi olla luontoalueiden kuluminen ja luontoarvojen heikentyminen lisääntyneen 

luontomatkailun myötä. 

- Painopisteen Kestävä Kymenlaakso vaikutukset luonnonoloihin ja luonnonvaroihin 

ovat myönteiset. Painopisteen kaikissa osioissa on huomioitu luonnonvarojen kulu-

tuksen vähentäminen ja/tai luonnonolojen huomiointi ja luonnon monimuotoisuu-

den edistäminen kattavasti. Kestävä kehitys näkyy painopisteen tavoitteissa ja toi-

menpiteissä vahvasti. Toimiva liikennejärjestelmä, uusiutuva ja päästötön energia, 

tietoliikenneyhteydet, vetovoimainen ja eheä yhdyskuntarakenne, luonnon moni-

muotoisuus ja kestävä käyttö ovat osioita, joista jokainen edistää maakuntaohjelman 

myönteisiä vaikutuksia kestävään luonnonvarojen käyttöön tai luonnonoloihin. 

- Painopisteen aktiivinen Kymenlaakso vaikutukset luonnonvarojen käyttöön ja luon-

nonoloihin ovat myönteisiä. Painopisteen tavoitteisiin kuuluu lähiluonnon ja virkis-

tysalueiden sekä  asukkaiden kestävien liikkumistapojen edistäminen. 

 

Vaikutukset ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin 

Maakuntaohjelmalla on myönteisiä vaikutuksia ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Visiossa 

korostuu asukkaista välittäminen. Suurimmat hyvinvointivaikutukset on maakuntaohjelman 

Aktiivinen Kymenlaakso -painopisteellä, jossa korostuu osallisuus, yhteisöllisyys ja aktiivisuus 

sekä eriarvoistumisen ehkäisy. Myös mm. yhdyskuntarakenteen, liikenteen ja liikkumisen, 

päästöttömän ja uusiutuvan energia sekä luonnon monimuotoisuuden turvaamisen tavoit-

teet vaikuttavat terveyteen ja hyvinvointiin myönteisesti.  

Maakuntasuunnitelma:  

- Aluerakenteen tavoitteet vaikuttavat myönteisesti ihmisten terveyteen ja hyvinvoin-

tiin. Eheä yhdyskuntarakenne mahdollistaa liikkumisen kävellen ja pyörällä sekä hel-

pon pääsyn lähiluontoon. Tavoitteisiin sisältyvällä asuinympäristön viihtyisyydellä on 

myönteisiä terveys- ja hyvinvointivaikutuksia. 
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- Pitkän aikavälin tavoitteet vaikuttavat myönteisesti ihmisten terveyteen ja hyvin-

vointiin: Tavoitteena on luoda hyvinvointia osallisuudella ja yhteisöllisyydellä. Osaa-

misella ja koulutuksella haetaan vastuullista ja tasa-arvoista hyvinvointia. Hyvinvoin-

nin, terveyden ja osallisuuden lisäämiseen panostetaan uusilla ja innovatiivisilla ta-

voilla. Lapset, nuoret ja erityisryhmät huomioidaan, ja ne otetaan vahvemmin mu-

kaan päätöksentekoon. Sosiaali- ja terveydenhuollossa panostetaan ennakointiky-

vykkyyksiin ja korostetaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin periaatetta.  

- Visiossa korostetaan asukkaista välittämistä sekä yhteisöllisyyttä. 

Maakuntaohjelma:  

- Painopisteen Innovatiivinen Kymenlaakso vaikutukset ihmisten terveyteen ja hyvin-

vointiin ovat välillisiä mutta myönteisiä. Painopisteen hyvinvointivaikutukset synty-

vät mm. työpaikkavaikutusten kautta. 

Painopisteen Kestävä Kymenlaakso vaikutukset ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin 

ovat monin tavoin myönteisiä. Myönteiset vaikutukset syntyvät arjen sujuvan ja kes-

tävän liikkumisen tavoitteista, eheän ja vetovoimaisen yhdyskuntarakenteen myötä, 

päästöttömän ja uusiutuvan energian vaikutuksista ilmanlaatuun sekä luonnon mo-

nimuotoisuuden ja saavutettavien luontoalueiden hyvinvointivaikutuksista. Moni-

muotoinen luonto ja puhtaat vedet luovat mahdollisuuksia tarjota virkistyskäyttöpal-

veluita, joilla on myönteisiä vaikutuksia asukkaiden hyvinvoinnille ja terveydelle. Kes-

tävyyteen perustuvan luontomatkailun mahdollisuuksia lisätään. Lähiluontoon pää-

syn turvaaminen kaikille asukkaille auttaa lapsesta asti hyvän luontosuhteen luomi-

sessa. Liikenneyhteyksien kehitys voi johtaa lisääntyviin päästö-, melu ja tärinähait-

toihin sekä onnettomuusriskeihin, mikäli liikennemäärät lisääntyvät vaikuttaen siten 

negatiivisesti ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen. Toimintalinjan tavoitteet kuiten-

kin myös edistävät ihmisten hyvinvointia ja terveyttä luomalla parempia mahdolli-

suuksia liikkua jalan, pyörällä ja joukkoliikenteellä. 

- Painopisteen Aktiinen Kymenlaakso vaikutukset ihmisten terveyteen ja hyvinvoin-

tiin ovat merkittävän myönteisiä. Tavoitteissa painotetaan alueellisen hyvinvointiker-

tomuksen ja kuntien osallisuusohjelman toimenpiteitä. Osallisuudella, yhteisöllisyy-

dellä ja aktiivisuudella on myönteinen vaikutus ihmisten hyvinvointiin. Tavoitteena 

on myös eriarvoistumisen ehkäisy. Painopisteen kulttuuriin ja liikuntaan liittyvät ta-

voitteet ja toimet lisäävät myös ihmisten terveyttä ja hyvinvointia.  

 

Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen 

Maakuntaohjelman vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen ovat myönteisiä. Erityis-

tä huomiota tulee kiinnittää liikenneinfran ja aluerakenteen ratkaisuihin sekä suurten inves-

tointien toteuttamiseen. Haitalliset vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen ehkäis-

tään edellä mainituissa tapauksissa YVA-menettelyn kautta. Kymenlaakson aluerakenteen 

tavoitteena on ekotehokkaan ja eheän yhdyskuntarakenteen kehittäminen. Viheralueet ja 
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vesistöt muodostavat toimivan sini-viherverkoston, joka turvaa luonnon arvokohteet ja luo 

edellytyksiä luonnon moninaiskäytölle. Aluerakenteen eheyttäminen ja kestävä maankäyttö 

luovat puitteet arvokkaiden luonnonalueiden virkistys-, matkailu ja suojeluverkoston kehit-

tämiselle ja hyödyntämiselle. Tavoitteilla on myönteinen vaikutus ihmisten elinoloihin ja viih-

tyvyyteen, koska ihmisillä on niiden mukaisesti mahdollisuus esimerkiksi lähivirkistäytymi-

seen.  

 Maakuntasuunnitelma:  

- Aluerakenteen tavoitteet vaikuttavat suoraan myönteisesti ihmisten elinoloihin ja 

viihtyvyyteen. Tavoitteena on mm. kasvattaa maakunnan houkuttelevuutta, asumis-

viihtyisyyttä ja vetovoimaa.  

- Pitkän aikavälin tavoitteissa tavoitellaan vetovoimaa saavutettavuudesta ja moni-

puolisesta luonnosta. Sujuva arki, palveluiden saavutettavuus, turvalliset asuinympä-

ristöt ja hyvät liikenneyhteydet houkuttelevat uusia asukkaita ja työntekijöitä maa-

kuntaan. Luontokohteiden saavutettavuuteen ja monipuolisen luonnon säilymiseen 

panostetaan voimakkaasti.  Kymenlaakson viihtyisät kaupunkikeskustat ja monipuo-

linen luonto lisäävät maakunnan veto- ja lumovoimaa. 

- Visiossa korostuu ympäristöstä ja luonnosta välittäminen, mikä lisää viihtyisyyttä. 

 

 

Maakuntaohjelma:  

- Painopisteen Innovatiivinen Kymenlaakso vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihty-

vyyteen ovat neutraalit.  

- Painopisteen Kestävä Kymenlaakso vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen 

ovat myönteiset. Arjen liikkumisen sujuvoittaminen, päästöttömien ja uusiutuvien 

energialähteiden käytön edistäminen, vetovoimainen yhdyskuntarakenne ja moni-

puolinen luonto sekä virkistysalueverkosto lisäävät asukkaiden elinoloja ja viihtyi-

syyttä. Jalankulun, pyöräilyn, muun arkiliikunnan ja joukkoliikenteen edellytyksien 

parantamistavoitteet luovat laadukasta ja viihtyisää elinympäristöä, jossa autonkäy-

tön tarve pienentyy.  

- Painopisteen Aktiivinen Kymenlaakso vaikutukset elinoloihin ja viihtyisyyteen ovat 

myönteiset. Painopisteen toimenpiteisiin kuuluu mm. viihtyisän, virikkeellisen ja tur-

vallisen elinympäristön kehittäminen, yhteisöllisyyttä tukevien investointien toteut-

taminen, yhteisöllisten tilojen, harrastusmahdollisuuksien ja kohtaamispaikkojen ke-

hittäminen sekä tapahtumatarjonnan kehittäminen. Myös eriarvoistumisen ehkäisy, 

kulttuuriin ja liikuntaan panostaminen parantavat ihmisten elinoloja ja lisäävät viih-

tyisyyttä. Monimuotoinen kulttuuri on tärkeää Kymenlaakson maakunnan sekä kun-

tien pito-, veto- ja lumovoimalle. Maakuntaohjelman tavoitteena on, että kymen-
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laaksolaiset kokevat merkityksellisyyttä ja osallisuutta monimuotoisen liikkumisen 

kautta elämänkulun eri vaiheissa. Tavoitteena on saada kymenlaaksolainen liikku-

maan vastuullisesti ja ekologisesti lähiluonnossa ja maakunnan upeissa metsissä, po-

luilla, laduilla ja liikuntapaikoilla luoden hyvinvointia arkeen. 

 

Vaikutukset tutkimukseen ja koulutukseen 

Maakuntaohjelman vaikutukset tutkimukseen ja koulutukseen ovat myönteisiä. Maakunta-

ohjelman painopiste Innovatiivinen Kymenlaakso vaikuttaa keskeisimmin myönteisesti tut-

kimukseen ja koulutukseen. TKI-toiminnan ja innovaatioekosysteemin myönteisen kehityk-

sen tukeminen ja kiihdyttäminen nähdään ensiarvoisen tärkeänä Kymenlaakson elinvoimai-

suuden varmistamiseksi ja elinkeinorakenteen monipuolistamiseksi. Kymenlaaksolaiset yri-

tykset pyritään saamaan mahdollisimman laajasti mukaan yhteisille kehittämisalustoille. 

Maakuntasuunnitelma:  

- Aluerakenteen vaikutukset tutkimukseen ja koulutukseen ovat neutraalit. Aluera-

kenteen tavoitteet vaikuttavat tutkimukseen ja koulutukseen välillisesti, mahdollis-

taen elinkeinoelämän kasvua ja tätä kautta lisääntyvää TKI-toimintaa.  

- Pitkän aikavälin tavoitteet vaikuttavat tutkimukseen ja koulutukseen myönteisesti. 

Maakunnassa panostetaan älykkään erikoistumisen kärkiin, vahvistetaan elinkeino-

rakenteen muutosta ja luodaan fokusaloille uusia innovaatioita ja yritystoimintaa.  

Tutkimus- ja kehittämistoimintaa vahvistetaan, ja tki-menoissa pyritään saavutta-

maan vähintään kansallinen keskiarvo.  

- Visiossa korostuu osaaminen, jonka lisääminen vaikuttaa tutkimukseen ja koulutuk-

seen myönteisesti. 

Maakuntaohjelma:  

- Painopisteen Innovatiivinen Kymenlaakso vaikutukset tutkimukseen ja koulutuk-

seen ovat merkittävän myönteiset. TKI-toiminnan ja innovaatioekosysteemin myön-

teisen kehityksen tukeminen ja kiihdyttäminen on ensiarvoisen tärkeää Kymenlaak-

son elinvoimaisuuden varmistamiseksi ja elinkeinorakenteen monipuolistamiseksi. 

Kymenlaaksolaiset yritykset pyritään saamaan mahdollisimman laajasti mukaan yh-

teisille kehittämisalustoille. Tavoitteissa ja toimenpiteissä mahdollistetaan uusien in-

novaatioiden syntyminen. Kymenlaakson innovaatioekosysteemi tuottaa kestäviä tu-

levaisuuden ratkaisuja, tuotteita ja palveluita, jotka perustuvat korkeatasoiseen 

osaamiseen ja eri alojen rajapintoja läpileikkaaviin teknologioihin. Älykkään erikois-

tumisen ytimessä on aktiiviset kehittämishakuiset yritykset ja tutkimus- ja koulutus-

sektorin toimijat. Kokeilukulttuurin ja neloskierteen periaatteet on omaksuttu luon-

tevaksi osaksi innovaatio- ja kehittämistoimintaa. Toimenpiteet innovaatioekosys-

teemin kehittämiseksi ovat Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategiassa. 
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- Painopisteen Kestävä Kymenlaakso toteutuminen vaikuttaa välillisesti myönteisesti 

tutkimukseen ja koulutukseen mm. tietoliikenneyhteyksien kautta. Nopeat tietolii-

kenneyhteydet sekä teknologiakehitys vaikuttavat myönteisesti monipaikkaiseeen 

elämiseen ja sekä yritysten perustamiseen ja kehittymiseen. Aluerakenteen ja liiken-

teen ratkaisut lisäävät maakunnan vetovoimaa ja houkuttelevat osaajia alueelle ja 

parantavat yritysten toimintaedellytyksiä. 

- Painopisteen Aktiivinen Kymenlaakso vaikutukset tutkimukseen ja koulutukseen 

ovat välillisiä ja vähäisiä mutta myönteisiä. Osaamisen lisääntymiseen vaikuttavat 

painopisteen eriarvoistumisen ehkäisyyn liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet.  

 

Vaikutukset kansainväliseen yhteistyöhön 

Maakuntaohjelma lisää kansainvälistä yhteistyötä. Kansainvälisen yhteistyön edistäminen 

nähdään tärkeänä osana Kymenlaakson kehittämistä. Kansainvälisyys on Kymenlaaksolle 

erittäin tärkeää mm. teollisuuden, osaajien, matkailun ja rahoituksen kannalta. TEN-T-

verkoston solmukohdat yhdistävät maakunnan Euroopan ja Aasian markkina-alueisiin. Ky-

menlaakson sijainti Helsingin ja Pietarin metropolialueiden välissä korostaa itä-

länsisuuntaisten kehityskäytävien merkitystä. 

Kymenlaakson tulee hyödyntää sijaintiaan EU:n ja Venäjän rajalla ja tehdä maakuntaa tunne-

tuksi kansainvälisillä areenoilla uusien yritysten, investointien ja osaajien houkuttelemiseksi. 

Globaalissa toimintaympäristössä ei ole tarvetta tehdä rajauksia kansainvälisen yhteistyön 

toiminta-alueeksi, vaan tulee hakea parhaita kumppanuuksia kansallisuuteen katsomatta. 

Maakuntaohjelman vaikutusalue ulottuu Venäjälle asti, ehkä myös Viroon. Tämä johtuu lä-

hinnä logistiikan ja Venäjän kaupan sekä matkailun kehityksestä. Maakuntaohjelman toteut-

taminen voi vaikuttaa kansainvälisen yhteistyötarpeen lisääntymiseen erityisesti teollisuu-

teen, kauppaan, liikenteeseen ja matkailuun liittyvässä kehittämisessä. 

Maakuntasuunnitelma:  

- Aluerakenne tukee kansainvälistä yhteistyötä. Toiminnalliset yhteydet tukevat TEN-

T-verkoston solmukohtia, jotka yhdistävät maakunnan Euroopan ja Aasian markkina-

alueisiin. Kymenlaakson sijainti Helsingin ja Pietarin metropolialueiden välissä koros-

taa itä-länsisuuntaisten kehityskäytävien merkitystä. Myös matkailun ja merilogistii-

kan edistämiseen liittyvät aluerakenteen tavoitteet lisäävät kansainvälistä yhteistyö-

tä. 

- Pitkän aikavälin tavoitteet lisäävät kansainvälistä yhteistyötä monin tavoin. Työpe-

räiseen maahanmuuttoon tullaan panostamaan. Lisäksi tavoitteissa nähdään, että 

kilpailu asukkaista, yrityksistä ja investoinneista kovenee ja se tulee jatkossa olemaan 

hyvinkin globaalia. Tavoitteena on pitää Kymenlaakson asema sekä Suomen sisäises-

sä että Euroopan ja Aasian välisessä logistiikassa vahvana ja korostaa Kymenlaakson 

vahvuuksia, kuten monipuolista luontoa matkailumarkkinoinnissa. 
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- Visiossa korostuu vierailijoista ja yrityksistä välittäminen. Tämä vaatii kansainvälisen 

yhteistyön lisäämistä. 

Maakuntaohjelma:  

- Painopisteen Innovatiivinen Kymenlaakso vaikutukset kansainväliseen yhteistyöhön 

ovat merkittävän myönteisiä. Kehittämistoimissa panostetaan yritysten välisen yh-

teistyön lisäämiseen, jotta luodaan lisäarvoa ja yritykset kukoistavat. Se voi tapahtua 

luomalla ja mahdollistamalla erilaisia yhteistyöverkostoja sekä panostamalla voimak-

kaasti tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan, sillä työpaikat syntyvät juuri pk-

yrityksiin. Panostus tutkimus‐, kehitys‐ ja innovaatiotoimintaan ja koulutusvientiin 

edellyttää paitsi rahoitusta, myös kansainvälisiä kontakteja sekä kansainvälisten 

markkinoiden tuntemusta, jotta päästään hyvään yhteistyöhön kotimaisten ja ulko-

maisten TKI‐partnerien kanssa. Yhteistyön tuloksena voidaan käynnistää 

EU‐rahoitteisia kansainvälisiä TKI‐hankkeita, joiden konsortioissa yhdistyy kansainvä-

linen huippuosaaminen. Osaamisen kansainvälisestä kilpailukyvystä tulee huolehtia 

kaikkien älykkään erikoistumisen kärkien osalta. Kilpailu asukkaista, yrityksistä ja in-

vestoinneista kovenee ja on hyvinkin globaalia. Osaajien houkuttelu Kymenlaaksoon 

lisää kansainvälistä yhteistyötä. Matkailun kehittämisessä hyödynnetään alueen si-

jaintia ja luodaan palvelukokonaisuuksia, jotka houkuttelevat turisteja niin pääkau-

punkiseudulta kuin Venäjältä, Saksasta, Ruotsista tai Aasiasta.   

- Painopisteen Kestävä Kymenlaakso vaikutukset kansainväliseen yhteistyöhön ovat 

merkittävän myönteisiä. Merkittävimmät painopisteen vaikutukset syntyvät liikenne-

järjestelmäsuunnittelun ja aluesuunnittelun kautta. Laajalla yhteistyöllä kasvatetaan 

Kymenlaakson vaikuttavuutta ja vahvistetaan Kymenlaakson asemaa vahvana logis-

tiikan keskittymänä. Kymenlaakso on myös osa Pohjoista Kasvuvyöhykettä, jossa 

Kymenlaakso kytkeytyy TEN-T-verkon kautta laajaan kansainväliseen alueeseen ja 

yhteistyöverkostoon. Satamien, terminaalien ja raja-asemien saavutettavuus varmis-

tetaan. Kansainvälisten yhteyksien ja rajatoimintojen sujuvuutta ja luotettavuutta 

parannetaan ottaen huomioon myös Suomen ulkopuolella tapahtuvat liikennejärjes-

telmän muutokset.  

- Painopisteen Aktiivinen Kymenlaakso vaikutukset kansainväliseen yhteistyöhön 

ovat myönteisiä. Painopisteen toimenpiteissä korostetaan mm. maahanmuuttajien 

kotoutumista.  

Poikkileikkaavat teemat 

Poikkileikkaava teema kestävä kehitys vaikuttaa myönteisesti erityisesti yhdyskuntaraken-

teeseen ja maankäyttöön, luonnonoloihin, luonnonvarojen käyttöön, ihmisten terveyteen ja 

hyvinvointiin, liikenteeseen ja liikkumiseen sekä elinoloihin ja viihtyvyyten.  

Poikkileikkaava teema digitaalisuus vaikuttaa myönteisesti erityisesti tuotantoon ja kulutuk-

seen, tutkimukseen ja koulutukseen, luonnonvarojen käyttöön sekä liikenteeseen.  
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Poikkileikkaavilla teemoilla ei ole kielteisiä ympäristö- tai sukupuolten tasa-arvoon liittyviä 

vaikutuksia. 

Rajat ylittävät ympäristövaikutukset 

Maakuntaohjelmalla ei ole SOVA-lain 10 §:ssä tarkoitettuja valtioiden rajoja ylittäviä vaiku-

tuksia, joista olisi kuultava kyseisiä valtioita. 

Kansainvälisen yhteistyön toiminta-aluetta ei ole rajattu, joten selkeitä alueita, joille kohdis-

tuu rajat ylittäviä ympäristövaikutuksia, ei ole määriteltävissä. Rajoja ylittäviä ympäristövai-

kutuksia voivat aiheuttaa maakuntaohjelman liikennejärjestelmään (TEN-T) tai teollisuusin-

vestointeihin liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet. Kymenlaakson tärkeimmät väylät ovat osa 

Euroopan laajuista liikenneverkkoa (Trans-European Transport Networks, TEN-T), joka muo-

dostuu ydinverkkokäytävistä, ydinverkosta ja kattavasta verkosta. TEN-T-verkon tavoitteena 

on kestävämpi EU:n liikennejärjestelmä. Merkittävien hankkeiden vaikutukset arvioidaan 

tarkemmin YVA-prosessissa.  

Maakuntaohjelman tavoitteena on kansainvälisen yhteistyön kehittäminen. Kymenlaaksossa 

tarve kansainväliselle yhteistyölle korostuu erityisesti johtuen maakunnan asemasta raja- ja 

Itämeren rannikkomaakuntana, jossa on vahvat ulkomaankaupan perinteet. Kymenlaakso on 

osa Itämeren makroaluetta, joten EU:n Itämeristrategian tavoitteet meren pelastamisesta, 

alueen yhdistämisestä ja hyvinvoinnin lisäämisestä ovat myös osa Kymenlaakson maakunnan 

tavoitteita. Kymenlaakson sijainti rajaseutuna sisältää vaikeasti ennustettavissa olevia epä-

varmuustekijöitä esim. Itämeren ja Venäjän tilanteeseen liittyen. On mahdollista, että Suo-

men ja Venäjän välinen tavara- ja henkilöliikenne kasvaa entisestään ja liikenteen haitat sekä 

riskit voivat lisääntyä rajan molemmin puolin. Osa liikenteestä suoritetaan ympäristön kan-

nalta edullisella tavalla esim. rautateitse ja meriteitse. Liikenteen kasvu liittyy kiinteästi myös 

yleiseen kansallisen ja kansainvälisen kauppan kehitykseen. Kehitys ei ole riippuvainen maa-

kuntaohjelman toteuttamisesta. Merkittäviä kuljetusmääriä suoritetaan myös muualta Suo-

mesta Kymenlaakson kautta Venäjälle. 

Suomenlahden merialuesuunnitelma edistää merialueen eri käyttömuotojen kestävää kehi-

tystä ja kasvua, merialueen luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä meriympäristön hyvän ti-

lan saavuttamista. Merialuesuunnitelman laadinnassa korostuu myös ylimaakunnallinen ja 

kansainvälinen yhteistyö. Merialuesuunnitelmien laatimisella on todennäköisesti myönteisiä 

rajat ylittäviä ympäristövaikutuksia. 

Maakuntaohjelman toteuttamisella ei ole todennäköisesti merkittäviä kielteisiä rajat ylittäviä 

ympäristövaikutuksia. Maakuntaohjelman toteuttamisen ympäristöhaitat kohdistuvat ensisi-

jaisesti Kymenlaakson alueelle, poislukien kasvihuonekaasupäästöt, joilla on globaaleja vai-

kutuksia. Maakuntaohjelman toteuttaminen kuitenkin todennäköisesti vähentää kasvihuo-

nekaasupäästöjä. Maakuntaohjelman toteuttamista ei ole kytketty toisen valtion kehittämis-

hankkeisiin. Globaalissa toimintaympäristössä ei ole tarvetta tehdä rajauksia kansainvälisen 

yhteistyön toiminta-alueeksi, vaan tulee hakea parhaita kumppanuuksia kansallisuuteen kat-

somatta. 
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 Sukupuolivaikutusten arviointi 

Sukupuolten tasapuoliseen edustukseen ja tasa-arvoisiin mahdollisuuksiin maakuntaoh-

jelma vaikuttaa myönteisesti. Sukupuolten tasa-arvon toteutumisen tilanteesta Kymenlaak-

sossa ei ole saatavilla tarkkaa tai koottua tilastoitua tietoa. Kymenlaaksossa miesten työttö-

myyys ja syrjäytymyminen on suurempaa kuin naisten, ja maakuntaohjelman Innovatiivinen 

Kymenlaakso -painopisteen toimet lisäävät työllisyyttä ja Aktiivinen Kymenlaakso -

painopisteen toimet ehkäisevät syrjäytymistä. Painopisteen Aktiivinen Kymenlaakso tavoit-

teena on mm. palvelurakenteiden uudistuminen ja eriarvoistumisen ehkäisy sekä lähiluon-

non ja lähiharrastusmahdollisuuksien lisääminen. Edellä mainitut tavoitteet lisäävät yhden-

vertaisuuden lisäksi maakuntaohjelman myönteisiä sukupuolivaikutuksia: palvelurakenteiden 

uudistaminen mahdollistaa aiempaa helpommin perheen ja työelämän yhdistämisen, mikä 

vaikuttaa erityisesti naisiin.  Lähellä asuinpaikkaa olevat virkistys- ja harrastusmahdollisuudet 

lisäävät todennäköisesti enemmän juuri naisten hyvinvointia. Lapsiperheiden varhainen ja 

monipuolinen palvelu- ja tukiverkosto on tärkeässä roolissa maakuntaohjelman tavoitteissa 

ja toimissa. Tällä on suurimmat vaikutukset naisten tasa-arvoon. Innovatiivinen Kymenlaakso 

ja Kestävä Kymenlaakso -painopisteiden etätyön lisäämiseen ja etätyön edellytysten tukemi-

see liittyvät tavoitteet tukevat myös perheen ja työelämän yhdistämistä ja lisäävät tätä kaut-

ta sukupuolten tasa-arvoa. 

Resurssien jakautumisessa on olemassa riski, että esim. TKI-panostukset keskittyvät älyk-

kään erikoistumisen strategian mukaisille miesvaltaisille aloille. Kyseisillä aloillakin kuitenkin 

naisten osuus kasvaa jatkuvasti. Aluekehitysrahoituksessa edellytetään usein myös arviota 

kunkin hankkeen tasa-arvovaikutuksista.  

 

 

 

2.3 Arviointi sitä, miten maakuntaohjelma tukee valtakunnallisia ja maakunnal-

lisia ympäristötavoitteita ja selvitys mahdollisista ristiriidoista 

 

Maakuntaohjelman arviointityötä varten on tarkistettu tärkeimpien Kymenlaaksoa koskevien 

suunnitelmien, strategioiden ja ohjelmien ympäristötavoitteita. Keskeiset ympäristötavoit-

teet liittyvät maankäyttöön sekä energia- ja ilmastokysymyksiin.  

Maakuntaohjelmassa on myös huomioitu ohjelman kannalta merkitykselliset kansainväliset, 

Euroopan unionissa tai kansallisesti vahvistetut ympäristönsuojelutavoitteet (esim. ilmasto-

tavoitteet, rakennerahastojen ympäristötavoitteet, EU:n itämeristrategia, bio- ja kiertota-

loustavoitteet, kansalliset ja kansainväliset ilmastotavoitteet sekä valtakunnalliset alueiden-

käyttötavoitteet). 
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Maakuntaohjelman kehittämisen lähtökohta on yleisesti olemassa olevien rakenteiden vah-

vistaminen ja toiminnan tehokkuuden edistäminen.  Aluerakenteen eheyttäminen ja kestävä 

maankäyttö luovat puitteet arvokkaiden luonnonalueiden virkistys-, matkailu- ja suojeluver-

koston kehittämiselle ja hyödyntämiselle. 

Maakuntaohjelmassa tuetaan myös mm. EU:n vesipuitedirektiiviin ja jätedirektiiviin liittyviä 

tavoitteita, kestävän aluerakenteen tavoitteita ja Itämeren suojelutavoitteita. 

Valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet asetetaan myös maakuntaohjelman tavoitteiksi. 

Maakuntaohjelma tukee EU: Itämeristrategian ja merialuesuunnittelutavoitteiden toteutta-

mista. 

Maakuntaohjelman toteuttaminen ei ole ristinriidassa tutkittujen tai yleisesti tiedossa ole-

vien kansallisten tai kansainvälisten ohjelmien ympäristötavoitteiden kanssa. Maakuntaoh-

jelman vaikutus tutkittujen ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi on myönteinen.  

Ekotehokkuuden kehitystä seurataan seurantaohjelmalla (ECOREG) ja kasvihuonekaasupääs-

töjä Syken Hiilineutraali Suomi (Hinku) -seurantajärjestelmällä. 

 

2.4 Yhteisarviointi 

 

Luonnonvarojen kestävä käyttö (resurssiviisaus) on bio- ja kiertotalouden keskeinen päämää-

rä. Biotalous perustuu uusiutuvien luonnonvarojen älykkääseen ja vastuulliseen käyttöön, ja 

se on avain kamppailussa ilmastonmuutosta ja niukkenevia luonnonvaroja vastaan. Bio- ja 

kiertotaloudella on suuri tulevaisuuden potentiaali Kymenlaaksossa. Kestävästi toteutettu 

bio- ja kiertotalous vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja luonnonvaroista, edis-

tää innovaatiotoimintaa ja vahvistaa siten maakunnan kilpailukykyä. Liiketoimintana bio- ja 

kiertotalous nähdään usein pelkistetysti biomassan tuotantoon ja jalostukseen tai biotekno-

logiaan perustuvana liiketoimintasektorina. Myös esimerkiksi puurakentaminen, uusiutuva 

energia ja luontoympäristön hyvinvointivaikutusten tuotteistaminen ovat osa biotalouden 

liiketoimintaa, ja siksi Kymenlaaksossa korostuvat metsien kestävään monikäyttöön liittyvät 

haasteet. Metsien käytön lisääminen voi johtaa metsäluonnon monimuotoisuuden heik-

kenemiseen ja hiilinielun vähenemiseen, ellei asiaa oteta huomioon riittävästi metsän-

hoidon käytäntöjen sekä suojeluverkoston ja alueidenkäytön toteutuksessa. 

Maakuntaohjelman yhteisarviointia varten on koottu painopisteiden arviointi- ja vertailutau-

lukko (taulukko 2). Arviointi perustuu edellisten kappaleiden teemakohtaisen vaikutusana-

lyysin tuloksiin. Ympäristövaikutusten arviointi rinnakkain maakuntaohjelman laatimispro-

sessin yhteydessä on vaikuttanut siihen, että ympäristönäkökohdat on huomioitu varhain ja 

maakuntaohjelman kokonaisvaikutukset ovat myönteisiä tai neutraaleja. 
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 Taulukko 2. Maakuntaohjelman ympäristövaikutusten yhteisarviointi 

Vaikutukset (vihreä= myöntei-

set vaikutukset, keltainen: neut-

raali, punainen= kielteiset vai-

kutukset (- kielteiset vaikutuk-

set paikallisesti mahdollisia) 

Innovatii-

vinen  

Kymen-

laakso 

Kestävä  

Kymen-

laakso 

Aktiivinen  

Kymen-

laakso 

kokonais- 

vaikutukset 

Sosiaaliset vaikutukset     

ihmisten terveyteen      

elinoloihin ja virkistykseen      

koulutukseen ja osaamiseen      

työllisyyteen      

hyvinvointiin      

turvallisuuteen      

viihtyvyyteen      

tasa-arvoon      

paikallisidentiteettiin     

Ekologiset vaikutukset      

luonnon monimuotoisuuteen      

yhtenäisiin luontoalueisiin ja 

yhteyksiin 

    

maaperään      

veteen     

ilmaan     

ilmastoon /ilmastonmuutoksen 

torjuntatyöhön 

    

ympäristöriskien ehkäisyyn     

Kulttuuriset vaikutukset     

yhdyskuntarakenteeseen      

rakennettuun ympäristöön      

liikenteen ympäristöhaittoihin     

maisemaan      

kaupunkikuvaan     

kulttuuriperintöön     

Taloudelliset vaikutukset     

tuotantoon ja kulutukseen      

energian ja luonnonvarojen 

kulutukseen (ymp. vaik.)  

    

talouskehitykseen      

kilpailukykyyn      

maakunnan imagoon      

matkailuun     

 

Kymenlaakson todennäköinen kehitys, jos suunnitelmaa tai ohjelmaa ei toteuteta 

Maakuntaohjelmassa tavoitellaan talouskasvua, joka huomioi kestävän kehityksen tavoittei-

ta. Maakuntaohjelman toteuttamatta jättäminen voisi vaikuttaa siihen, että maakunnan ke-
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hittäminen ja kasvu perustuisi ainoastaan markkinavoimiin. Kielteisiä vaikutuksia olisi silloin 

odotettavissa esimerkiksi aluerakenteen ja ympäristön tilan osalta sekä asuinviihtyisyyden ja 

maakunnan houkuttelevuuden osalta. 

Maakuntaohjelma mm. edistää ympäristöosaamisen ja bio- ja kiertotalouden kehittämistä, 

asettaa tavoitteeksi ympäristöstä ja luonnosta välittämisen, edistää luonnon moninaiskäyt-

töä ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä. Maakuntaohjelman toteuttamatta jättämi-

nen voisi johtaa siihen, että kyseisiä aihealueita ei omaksuttaisi riittävästi maakuntatason yh-

teisiin kehittämistavoitteisiin. 

Monet maakuntaohjelman kehittämistoimet mahdollisesti parantavat Kymenlaakson ympä-

ristön tilaa ja vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä. Maakuntaohjelman toteuttamatta jät-

täminen voisi aiheuttaa se, että ympäristöinnovaatioille (esim. uusiutuvan ja päästöttömän 

energian, cleantechin ja vihreän logistiikan osalta) ei löytyisi riittävästi tukea. 

Liikenteeseen liittyvät ympäristöpaineet todennäköisesti kasvavat. On todennäköistä, että 

taloudellisen tilanteen parantuessa liikenne kasvaa merkittävästi riippumatta siitä, toteute-

taanko maakuntaohjelma tai ei. Maakuntaohjelman toteuttaminen edistäisi sen sijaan toi-

menpiteitä asiaan liittyvien riskien ehkäisemiseksi ja haittojen lieventämiseksi. 

Myönteinen vaikutus on arvioitavissa mm. palvelurakenteen ja talouden osalta ja erityisesti 

osaamisen kehittämisen osalta. 

Ympäristön ominaispiirteet sellaisilla alueilla Kymenlaaksossa, joihin todennäköisesti koh-

distuu merkittäviä vaikutuksia 

Maakuntaohjelman yleispiirteisyyden ja joustavuuden vuoksi ei ole mahdollista tunnistaa sel-

laisia alueita, joihin kohdistuisi merkittäviä ympäristövaikutuksia. Maakuntaohjelman kieltei-

set vaikutukset ympäristöön koskevat mahdollisesti Kymenlaakson liikenneväylien ympäris-

töjä tai luontomatkailun alueita. Myös Kymenlaakson sijainti rannikolla lisää ympäristöpai-

neita sekä meriympäristöön että saaristoon. Satama- ja logistiikkatoimintojen tai matkai-

lualojen keskittymät rannalla vaikuttavat mahdollisesti rannikko- ja saaristoympäristöön.  

Kaikille ohjelmassa esitetyille kehittämistoiminnoille voidaan löytää maakuntakaavassa riit-

tävän laajoja ja käyttötarkoitukseen hyvin soveltuvia alueita. Maakuntakaavan ratkaisut on 

tehty kestävän yhdyskuntarakenteen tavoitteet huomioiden ja maankäyttö- ja rakennuslakia 

noudattaen. 

Maakuntaohjelmassa ei esitetä suoraan sellaisia toimenpiteitä, joilla olisi välitön ja merkittä-

vä kielteinen vaikutus em. alueiden asukkaille tai ympäristöön (esim. Natura 2000 -ohjelman 

kohteisiin). 
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2.5 Toimenpide-ehdotukset, seuranta ja haitallisten vaikutusten ehkäiseminen 

 

Hankkeita toteuttaessa ja rahoitettaessa tulee pääsääntönä pitää, että ympäristövaikutukset 

on selvitetty ennen hankkeita koskevien päätösten tekemistä. Merkittävästi vaikutuksiltaan 

negatiivisia hankkeita ei tule tukea julkisin varoin. Julkisen rahoituksen tai muiden ohjauskei-

nojen käytössä tulee varmistaa, että vaikutuksiltaan merkittävissä hankkeissa sovelletaan 

ympäristön kannalta parhaita käyttökelpoisia menetelmiä, jotka ovat tulleet esiin esim. YVA -

menettelyissä. EU:n alue- ja rakennepolitiikan kansallisessa ohjelmaehdotuksessa, Uudistuva 

ja osaava Suomi 2021–2027 EAKR-toimien avulla kehitettäisiin alueiden ja yritysten elinkei-

no- ja työelämälähtöisiä tutkimus- ja innovointivalmiuksia, digitalisaatiota, pk-yritysten kes-

tävää kasvua ja kilpailukykyä, energiatehokkuutta, ilmastonmuutokseen sopeutumista, kier-

totaloutta ja paikallisen saavutettavuuden lisäämistä. Yksi ohjelman toimintalinjoista on ’Hii-

lineutraali Suomi’. Lisäksi oikeudenmukasen siirtymän rahasto tukee turpeen energiakäytös-

tä luopumisesta aiheutuvien haittavaikutusten ratkaisemista ja turvetuotantoalueiden kun-

nostamista, do no significant harm -periaatetta noudattaen. Hankerahoituksen hakian tulee 

tarkastella hankkeensa ympäristövaikutuksia esim. ympäristövaikutusten arviointilomakkeen 

avulla. Rahoittajaviranomainen tarkistaa hakijan arvioinnin ja ilmoittaa mahdollisista kieltei-

sistä ympäristövaikutuksista tai merkittävistä ympäristönäkökohdista rahoituspäätöksen te-

kijöille.  

Ilmastopäästöjen ja muiden ympäristöhaittojen vähentäminen huomioidaan valtakun-

nallisten ja maakunnallisten tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti liikennehankkeiden 

suunnittelussa ja toteutuksessa. Kymenlaaksossa pyritään toteuttamaan toimenpiteitä, 

joilla voidaan kasvattaa raideliikenteen osuutta pitkämatkaisessa liikenteessä ja kaupun-

kiseutujen välillä sekä niitä täydentävillä liikennepalveluilla. Tavaraliikenteessä tavoitel-

laan huomattavaa energiankäytön tehostumista ja siirtymää teiltä raiteille ja vesille.  

Luonnon monimuotoisuuden säilyminen huomioidaan suunnittelussa, ylläpidossa ja 

hankkeiden toteutuksessa. 

Mikäli ohjelman toteuttamisessa syntyy epävarmuutta tietyn hankkeen ympäristövaikutuk-

sista ja hanke on vaikutuksiltaan erittäin merkittävä, voidaan pyytää mielipiteitä tai lausunto 

Kymenlaakson ympäristöpoliittiselta neuvottelukunnalta. 

Ehdotus seurantaohjelmaksi 

Maakuntaohjelman tunnuslukuihin on sisällytetty mm. hyvinvointia, sosiaalista osallisuutta,  

vähähiilistä taloutta ja ympäristön kestävää kehitystä kuvaavat tunnusluvut. Maakuntaoh-

jelman toteutumista seurataan Kymenlaakson aluekehityksen tilannekuvassa, joka laaditaan 

vuosittain.  

Maakunnallisessa kehittämistyössä pyritään kestävän kehityksen lisäämiseen ja hiilineutraa-

lisuuteen. Ympäristön tilaa ja ekotehokkuuden kehittymistä seurataan vuosittain ECOREG-

seurantajärjestelmän indikaattoreilla. ECOREG-indikaattorit kuvaavat kestävää kehitystä ja 

ekotehokkuutta sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristön kannalta tarkasteltuna. ECOREG-
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raportit julkaistaan vuosittain osoitteessa www.aavistus.fi/ecoreg. Lisäksi Hiilineutraali Ky-

menlaakso -tiekartan toteutumista seurataan säännöllisesti.  

Maakuntaohjelmaa toteuttavissa hankkeissa tarkistetaan ennen rahoituspäätöstä hankeha-

kemukset niiden ympäristövaikutusten osalta. Tarkastuksen tietoja voidaan hyväksikäyttää 

hanketoiminnan seurannassa. Rakennerahastohankkeiden osalta hankkeet, jotka toteuttavat 

hiilineutraalisuutta, ovat merkittävässä roolissa ohjelman toteuttamisessa.  

Toimenpiteet ja tapahtumat arviointityön päätyttyä 

Maakuntaohjelman toteuttamisessa tarkastellaan ympäristövaikutuksia hankekohtaisesti. 

Maakuntaohjelman toteuttamisessa ja seurannassa huomioidaan aikaisemmin esitetyt toi-

menpide-ehdotukset haitallisten vaikutusten ehkäisemiseksi sekä ympäristöselostuksessa 

esitetyt ympäristönäkökohdat. 

SOVA-lain 11§:n mukaan valmis ohjelma, ohjelman hyväksymispäätös ja ympäristöselostus 

tulee toimittaa tiedoksi Suomen ympäristökeskukselle. 

http://www.aavistus.fi/ecoreg
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3. Yhteenveto 

 

Ympäristönäkökohdat on huomioitu kattavasti ja läpileikkaavasti Kymenlaakson maakunta-

suunnitelmassa sekä maakuntaohjelmassa 2022-2025. Maakuntaohjelman ja -suunnitelman 

vaikutukset ovat pääosin myönteisiä ja osin neutraaleja (taulukko x). Myös maakuntaohjel-

man vaikutukset sukupuolten tasa-arvoon ovat myönteisiä tai neutraaleja. 

Kymenlaakson visiossa korostuu luonnosta ja ympäristöstä välittäminen, ja ympäristönäkö-

kohdat on sisällytetty myös aluerakenteen ja maakuntasuunnitelman pitkäna aikavälin ta-

voitteisiin. Maakuntaohjelman tavoitteissa, painopisteissä ja toimenpiteissä nousevat vah-

vasti esiin mm. kestävä, resurssiviisas bio- ja kiertotalous; päästötön, uusiutuva energia; 

cleantech; vihreä logistiikka; digitalisaation mahdollisuudet; kestävä liikennejärjestelmä; 

eheä ja ekotehokas yhdyskuntarakenne; lähiluonto ja luonnon monimuotoisuuden turvaa-

minen sekä kestävä matkailu. Kestävä kehitys on yksi maakuntaohjelman poikkileikkaavista 

teemoista. 

Maakuntaohjelmassa ei esitetä sellaisia toimenpiteitä tai hankkeita, jotka vaikuttaisivat välit-

tömästi merkittävän kielteisesti maakunnan ympäristön tilaan. Ohjelma ei myöskään ole ris-

tiriidassa kansainvälisten, EU:n, valtakunnallisten tai maakunnallisten ympäristötavoitteiden 

kanssa. 

Painopisteen Innovatiivinen Kymenlaakso tavoitteiden toteutuminen aiheuttaa suurimmat 

ympäristövaikutukset liikennemäärien sekä tuotannon kasvaessa, mikä vaikuttaa luonnonva-

rojen kulutukseen ja voi aiheuttaa kielteisiä vaikutuksia mm. asuinviihtyisyydelle. Haittavai-

kutuksia ehkäisevät mm. kestävä liikennejärjestelmä, eheä ja vetovoimainen yhdyskuntara-

kenne, bio- ja kiertotalouteen siirtyminen sekä luonnon kestävän moninaiskäytön edistämi-

nen. Nämä ratkaisut ovatkin keskeisenä tavoitteena maakuntaohjelman painopisteissä. Eri 

painopisteiden mahdollisia kielteisiä vaikutuksia voidaan lieventää tai ehkäistä toisen paino-

pisteen ympäristömyönteisillä toimenpiteillä.  

Maakuntaohjelma mahdollistaa lukuisia keinoja ympäristökuormituksen vähentämiseksi ja 

elinympäristön ja ympäristön tilan parantamiseksi. Myönteisiä vaikutuksia on odotettavissa 

erityisesti bio- ja kiertotalouden tukemisen, luonnon monimuotoisuuteen, päästöttömään ja 

uusiutuvaan energiaan, kestävään liikennejärjestelmään ja kestävään yhdyskuntarakentee-

seen liittyvien tavoitteiden ja toimenpiteiden myötä. Moniin ympäristöongelmiin ei kuiten-

kaan voida vaikuttaa merkittävällä tavalla suoraan maakuntaohjelman keinoin. 

Maakuntaohjelman kokonaisvaikutukset ja yhteisvaikutukset ovat sekä lyhyellä että pitkällä 

aikavälillä myönteisiä tai neutraaleja. Jokainen painopiste täyttää myös erikseen tarkastel-

tuina kestävän kehityksen keskeiset vaatimukset. Liikenteeseen ja luonnonvarojen käyttöön 

liittyvät ympäristökysymykset ja riskit vaativat tarkastelua maakuntaohjelman toteutuessa. 
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Liite 1 

Arvioinnin ja vuorovaikutuksen eteneminen ja aikataulu: 

 

Vaihe 

Maakunta-

ohjelman laatimis-

prosessi 

Arviointiprosessi 

Suunnittelu-

vaihe  

10-12/2020  

 

Ohjelman laatimistyön 

käynnistäminen 

• Viranomaisneuvottelu 9.10.2020: Kymenlaakson maakuntaoh-
jelma 2018-2021 käynnistäminen, SOVA-lain mukaisen ympäris-
tövaikutusten arviointiprosessin suunnittelu (SOVAL 2005/200; 8 
§ / SOVAA, 5 §, Kymenlaakson Liitto ja Kaakkois-Suomen ELY-
keskus) 

• Maakuntahallituksen päätös ohjelman laadintatyön käynnis-
tämisestä 19.10.2020 

• Osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatiminen sekä siitä 
tiedottaminen 8.11.-11.12.2020 (SOVAL 8§): 
Maakuntaohjelman valmistelun lähtökohdat sekä ohjelman laa-
timisprosessiin ja arviointiin liittyvät asiat esitettiin maakuntaoh-
jelman osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS), joka oli 
nähtävillä 8.11.–11.12.2020 välisenä aikana Kymenlaakson liiton 
virastossa ja internetsivuilla. OAS:sta ja maakuntaohjelman val-
mistelun käynnistämisestä tiedotettiin lisäksi Twitterissä ja Fa-
cebookissa sekä Kymen Sanomissa ja Kouvolan Sanomissa. An-
nettiin yleisölle mahdollisuus saada tietoja ohjelman ja ympäris-
töselostuksen aiotusta sisällöstä, lähtökohdista, tavoitteista ja 
valmistelusta sekä esittää mielipiteensä asiasta. OAS:sta ei saatu 
lausuntoja tai palautteita määräaikaan mennessä. 
 

Ohjelman valmistelu • Huom. työpajat ovat sisältäneet myös kestävän kehityksen 
näkökulman, eli vaikutusten arviointia on tehty jatkuvasti laa-
timisprosessin aikana. Ympäristöpoliittisen neuvottelukunnan 
jäseniä on kutsuttu ja osallistunut myös muihin kuin vain pel-
kästään ympäristöpoliittiselle neuvottelukunnalle järjestettyi-
hin tilaisuuksiin. 

• Tilannekuvan päivitys -työpaja 23.9.2020 (ÄES) 

• Kuntajohtajien työpaja 1.10.2020 (ÄES) 

• Uudet valinnat -työpaja 29.10.2020 (ÄES) 

• Toimijoiden sitouttaminen -työpaja 18.11.2020 (ÄES) 

• Maakuntaohjelman seminaari ja työpaja 10.2.2021 maakunnan 
yhteistyöryhmälle ja sihteeristölle sekä maakuntavaltuutetuille 
Työpajassa päivitettiin maakuntaohjelman skenaarioita. Tulokset 
huomioitiin maakuntaohjelman laatimisessa. 

• Maakuntaohjelman työpajoja Kouvolan yläasteikäisille yhteis-
työssä SYKEn URGENT-tutkimushankkeen kanssa, helmikuu 
2021. Tulokset huomioitiin maakuntaohjelman laatimisessa. 

• Maakuntaohjelman työpaja ympäristöpoliittiselle neuvottelu-
kunnalle 18.3.2021. Tulokset huomioitiin maakuntaohjelman 
laatimisessa. 

• Kymenlaakson terveyttä edistävän liikunnan asiantuntijaryhmä 
26.3 

• Maakuntohjelman kaksi työpajaa Haminan yläasteikäisille, 
15.4.2021. Tulokset huomioitiin maakuntaohjelman laatimises-
sa. 
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• Kymenlaakson kulttuuritoimijoiden työpaja 7.5 

• Kymenlaakson Ennakointinyrkki 12.5 

• Kymenlaakson Ennakointiryhmä 21.5 

• Kymenlaakson matkailun tiekartta-työpaja 3.6 

• Maakuntaohjelman työpaja nuorisovaltuutetuille 3.6.2021. 
Tulokset huomioitiin maakuntaohjelman laatimisessa. 

• Maakunnan yhteistyöryhmän työpaja 10.6.2021 

• Asukaskysely 1.6.-15.6.2021 ja kyselytulosten raportointi sekä 
tiedotus (Twitter, Facebook, Kymenlaakson liiton internetsivut). 
Kyselyyn saatiin 125 vastausta, ja vastauksista laadittiin raportti, 
joka on nähtävillä Kymenlaakson liiton internetsivuilla. Tulokset 
huomioitiin maakuntaohjelman laatimisessa. 

• 1-8/2021 Maakuntaohjelmaluonnoksen ja ympäristöselostuk-
sen laatiminen 

Arviointi-

vaihe 

 9-11/2021 

 

Ohjelman luonnos, 

luonnoksesta ja ympä-

ristöselostuksesta saa-

tu palaute, ohjelman 

ehdotus 

• Maakuntaohjelmaluonnos ja ympäristöselostus maakuntahalli-
tuksessa 31.8.2021 

• Ohjelmaluonnoksesta sekä ympäristöselostuksesta kuuleminen 
(SOVAL 9§). (Ohjelmaluonnos ja selostus on julkisesti nähtävillä 
vähintään 30 päivää, lisäksi lausuntopyynnöt)  

• Lehti-ilmoitus / Internet, Facebook, Twitter 

• Yleisötilaisuudet 

• Ympäristöpoliittinen neuvottelukunta 1.9.2021, maakuntaoh-
jelman luonnos ja ympäristöselostus 

• MYR, maakuntaohjelman luonnoksesta ja ympäristöselostukses-
ta saadun palautteen käsittely 

• Ohjelmaluonnoksen tarkistaminen saadun palautteen perus-
teella. Dokumentoidaan, miten ohjelman valmistelun aikana 
saadut mielipiteet ja lausunnot on otettu huomioon ja esitetään, 
miten ne ovat vaikuttaneet ohjelman sisältöön ja vaihtoehtojen 
valintaan. 

• Maakuntaohjelmaluonnos-työpaja 12.10.2021 maakuntahalli-
tukselle, maakuntavaltuustolle ja MYR:lle, osallistujia 82 hlö 

Hyväksymis- 

vaihe 

11/2021 

Valmis ohjelma  

 

• Ohjelman ja ympäristöselostuksen hyväksyminen MYR:ssä, 
maakuntahallituksessa ja -valtuustossa ja päätöksestä tiedot-
taminen (SOVAL 11§) 

• Lehti-ilmoitus / Internet, Twitter, Facebook 

Seuranta-

vaihe 

12/2021- 

Valmis ohjelma  

 

• Ympäristövaikutusten seuranta (ECOREG-järjestelmä ja Hinku-
seuranta) 

• Aluekehityskatsaukset 

• Ulkopuolinen arviointi ohjelmakauden aikana 
 

 


