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KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN KESKEISET 

STRATEGISET PAINOTUKSET VUOTEEN 2015 OVAT 

RAKENNEMUUTOKSEN HALLINTA JA ELINKEINO-

RAKENTEEN MONIPUOLISTAMINEN, SIJAINTIEDUN 

HYÖDYNTÄMINEN PIETARIN JA PÄÄKAUPUNKISEU-

DUN METROPOLIAKSELILLA SEKÄ VESIEN TILAN 

PARANTAMINEN 

Kaakkois-Suomen ympäristön tila 
– metsäteollisuuden strategiaa ja Suomenlahden kirkastumista

ELY-keskuksen strategiset painotukset pohjautu-
vat alueen erityispiirteisiin ja vahvuuksiin. Niissä 
on vahva rooli myös alueen ympäristön tilalla. 

Kaakkois-Suomen metsäteollisuuskeskittymä 
on Euroopan laajuisestikin merkittävä pitkään 
vaivanneesta rakennemuutoksesta huolimat-
ta. Osaltaan myönteistä kehitystä tukemaan on 
hallinnon ja teollisuuden yhteistyönä Kaakkois-
Suomessa valmistunut metsäteollisuuden ympä-
ristöstrategia. Sen tavoitteena on muun ohella 
päästöjen maltillinen vähentäminen, häiriötilantei-
den hallinta sekä energia- ja materiaalitehokkuu-
den parantaminen. Venäjän läheisyys on luonut Kaakkois-Suomeen uusia 

mahdollisuuksia elinkeinojen kehittämiseen. Sijaintiedun 
hyödyntämisessä ovat viime vuosina korostuneet Venä-
jältä tuleva, kasvava matkailu ja kaupan sijoittumistar-
peet. 

Kaakkois-Suomen alue ulottuu Saimaalta Suomenlah-
delle. Pintavesien tilan iso kuva on selkeä. Alueen poh-
joisosissa ovat enimmillään hyvät tai erinomaiset vedet. 
Vesien tilan parantamisessa keskeisiä painopisteitä ovat 
itäinen Suomenlahti, Pien-Saimaa ja Venäjän rajavedet. 
Vaikka pieniä ilopilkkuja on havaittavissa – Kymijoen ve-
den laatua on saatu parannettua, Suomenlahti kirkastuu 
idästä käsin ja Saimaa ja Vuoksi on pystytty pitämään 
hyvässä tilassa – tavoite kaikkien sisävesien saamisesta 
hyvään tilaan vuonna 2015 karkaa käsistä. Hitaasti sai-
rastuneet potilaat eivät hetkessä tervehdykään.

Muina aihepiireinä tässä katsauksessa ovat alueen yh-
dyskuntarakenne ja luonnonvarojen käyttö, ilman laatu ja 
energiakysymykset sekä pohjavesien tila, luonnonsuojelu 
ja Saimaan juoksutukset.
 

HYVIÄ LUKUHETKIÄ!
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Päivittäinen liikkuminen yhä kasvanut

Yhdyskuntarakennetta ja liikennejärjestelmiä yhteenso-
vittamisella pyritään vähentämään liikkumisen tarvetta ja 
lisäämään kuljetusten tehokkuutta. Yleisen trendin mukai-
sesti yhdyskuntarakenne on edelleen laajentunut useim-
missa taajamissa. Keskimääräinen työmatka on piden-
tynyt ja muukin liikkuminen on kasvanut. Henkilöautojen 
määrä on pienessä kasvussa molemmissa maakunnissa. 
Toisaalta uusien autojen parantunut tekniikka vähentää 
liikenteen päästöjä. Myös kauttakulkuliikenne Venäjälle 
on muuttanut luonnettaan. Kaikki nämä tekijät vähentävät 
ilmaan kulkeutuvia hiukkaspäästöjä.

Keskimääräinen yhdensuuntaisen työmatkan pituus
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Yhdyskuntarakenteen 
kestävyys ja liikenteen määrä  

Yleis- ja asemakaavoituksesta vastaavat kunnat ja maa-
kuntakaavoituksesta maakuntien liitot. ELY-keskukset 
edistävät ja ohjaavat kuntien maankäyttöä ja rakentamis-
ta maankäyttö ja rakennuslain mukaisesti. ELY-keskusten 
vaikutuskeinoja ovat  asiantuntijayhteistyö, lausunnot, 
vuosittaiset kuntien kanssa käytävät kehittämiskeskus-
telut ja oikaisumenettelyt. Lisäksi ELY-keskus osallistuu 
maakuntien rahoitus- ja suunnitteluyhteistyöhön. Näin 
kehitämme omalta osaltamme alueen terveellisyyttä, tur-
vallisuutta ja vetovoimaisuutta. Maankäyttö ja rakennus-
lain työkaluilla on asumisen, elinkeinojen ja palveluiden 
sijoittamista ohjattu ympäristöhallinnon tavoitteiden mu-
kaiseen kestävään suuntaan.

Lähivuosina alueidenkäytön ohjaus painottuu erityises-
ti ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumi-
seen. Useilla kaupunkiseuduilla on lähtenyt käyntiin yh-
dyskuntarakenteen ohjaus laaja-alaisten, osittain kuntien 
yhteistenkin yleiskaavojen avulla. Rakentamisen ohjauk-
sessa huomioidaan tulvariskialueet ja keskeiset ympäris-
töarvot.

Kaupan suuryksiköt ja matkailu

Venäläisten ostosmatkailu on noussut merkittäväksi ta-
louden piristäjäksi toimialueen molemmissa maakunnis-
sa. Maakuntakaavoissa ja yleiskaavoituksessa on esillä 
kasvava tarve kehittää kaupan palveluita, myös keskus-
tan ulkopuolisina suuryksikköinä. Kaakkois-Suomen ELY-
keskuksen keskeisiä alueidenkäytön tehtäviä ovatkin 
olleet osallistuminen kaupan suuryksiköiden ja tuulivoi-
maloiden sijainnin ohjaukseen sekä kestävän yhdyskun-
tarakenteen, luontoarvojen sekä pohja- että pintavesien 
suojelun edistäminen. 

Liikennemäärät eivät entisellään 
Kaakkois-Suomessa
Kaikista Suomen transitokuljetuseristä ja tavaratonneis-
ta noin puolet saapuu Suomeen HaminaKotkan sataman 
kautta. HaminaKotkan satama on Suomen tärkein transi-
tokuljetusten saapumistullitoimipaikka. Liikennepalvelui-
den (satamat, huolinta yms.) liikevaihdon kasvu hidastui 
vuoden 2008 lopussa ja vuonna 2009. Liikevaihto supistui 
erittäin voimakkaasti maailman talouskriisin seurauksena. 
Satama toipui kriisistä odotettua nopeammin. HaminaKot-
kan sataman rahtimäärä nousi 2009–2010 voimakkaas-
ti. Koko Kymenlaakson talous elpyi 2009–2010. Nousu-
käänne ja sitä edeltänyt pudotus perustui vientiin, jonka 
osuus on erittäin suuri Kymenlaaksossa. 

Merkittävä osa satamaan saapuvista tavaroista kulje-
tetaan Venäjälle rekoilla. Transitotavaraa kuljettaneiden 
rekkojen lukumäärä kasvoi lähes koko tarkastelujakson 
ajan, mutta laski selvästi talouskriisin seurauksena 2008–
2009. Maantietransitossa kulkeva tavarakirjo vaihtelee. 
Esimerkiksi autotransiton merkitys on muutamassa vuo-
dessa romahtanut. HaminaKotkan sataman kautta vietiin 
Venäjälle noin 350 000 autoa vuodessa eli kaksi kertaa 
sen verran kuin Suomessa myydään autoja vuodessa. 

Kaakkoisrajan yli tapahtuva tuotteiden ja tavaroiden 
sekä myös ihmisten liikkuminen on voimakkaassa kas-
vussa. Henkilöliikenne oli vuonna 2011 selvästi kaikki-
en aikojen vilkkainta. Myös tavaraliikenne on elpymässä 
huippuvuoteen 2008 ja sitä seuranneeseen taantumaan 
verrattuna.  
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kimäärin nykyisellä tasolla, mikäli taloudessa, yhdyskun-
tarakenteessa ja energiapolitiikassa ei tapahdu merkit-
täviä muutoksia. Laadukkaiden soravarojen vähetessä 
kuitenkin yhä suurempi määrä kiviaineksista tuotetaan 
jatkossa kalliomuodostumista.

Rakennuskivilouhinnassa syntyvä ns. sivukivi on 
Kaakkois-Suomessa merkittävä haaste. Sivukiven hyö-
tykäytön tehostamista on selvitetty alueella laajassa yh-
teistyöprojektissa. Sen mukaan (GTK  2007) alueella on 
n. 10 miljoonan m3:n sivukivivaranto, joka kasvaa noin 
400 000 m3:n vuosivauhdilla. POSKI-projektien yhteydes-
sä inventoitujen kalliokiviainesten kokonaismäärä Kaak-
kois-Suomessa on 1479 milj. m³. Rakennuskivilouhin-
nassa syntyneen sivukiven osuus vastaa laskennallisesti 
noin 0,7 prosenttia kalliokiviainesten kokonais määrästä.

Sivukivivarantojen merkittävimpiä potentiaalisia hyöty-
käyttökohteita ovat maa- ja vesirakentamiseen tarvittavat 
kiviainekset. Muita kohteita ovat esimerkiksi ympäristöra-
kentamiseen käytetyt kivituotteet. Toistaiseksi sivukivien 
hyötykäyttö on ollut vielä melko vähäistä lähinnä logis-
tisten kustannusten ja kannattavien liiketoimintamallien 
puuttumisen johdosta. Taajamien lähistöllä sijaitsevat 
sivukivivarannot ovat helpommin hyödynnettävissä. Kot-
kan Rajavuoren alueella sivukiven hyödyntäminen on jo 
osa kiviaineshuoltoa Palin Granit Oy:n ja Rudus Oy:n yh-
teistyön tuloksena.

Maantieliikenne Etelä-Karjalan raja-asemilla (Imatra ja 
Nuijamaa) on kevyen liikenteen osalta lähtenyt kasvuun 
vuonna 2006 ja siitä lähtien kasvanut vuosia 2008–2009 
lukuun ottamatta. 2010–2011 olivat voimakkaan kasvun 
aikaa ja kasvun odotetaan vielä jatkuvan mahdollisen vii-
sumivapauden myötä sekä Venäjän talouskehitystä mu-
kaellen.  

Luonnonvarojen käyttö - 
Sivukivet uusiokäyttöön

Luonnonvarojen kestävää käyttöä edistetään Kaakkois-
Suomessa tehtyjen alueellisten selvitysten pohjalta 
(Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan POSKI-projektit, Ra-
kennuskivilouhinnassa syntyvän sivukiven hyötykäyttö 
Kaakkois-Suomessa). Lisäksi keskeisessä asemassa 
ovat maa-aineslain mukaiset lausunnot sekä neuvottelut 
kuntien ja kiviainesalan yrittäjien kanssa. 

Maa-ainesten suurimmat käyttökohteet ovat yhdyskun-
ta- ja teollisuusrakentaminen sekä tieverkoston rakenta-
minen ja ylläpito, betoniteollisuus ja kunnallistekniikka. 

Maa- ja kiviaineksia otettiin Kaakkois-Suomessa 
v. 2012 yhteensä noin 2,6 milj. m³ (soraa ja hiekkaa 
1,0 milj. m³ ja kalliokiviaineksia 1,6 milj.m3; lähde NOT-
TO-rekisteri). 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen 
aikana vuotuinen kokonaisottomäärä on vaihdellut vä-
lillä 3 milj. m³–4,3 milj. m³. Kulutusennusteen mukaan 
kivi ainesten käyttö pysynee lähitulevaisuudessakin kes-
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Ilman epäpuhtaudet kulkevat  
ilman rajoja 

Kaakkois-Suomen ilman laadussa on metsäteollisuuden 
ja kauttakulkuliikenteen päästöjä, kaukokulkeumia Viros-
ta ja Venäjältä sekä lounaistuulten mukana aina Keski-
Euroopasta saakka. Kaakkois-Suomi on happamoittavi-
en typpi- ja rikkilaskeumien osalta maan kuormitetuinta 
aluetta. Myös Suomenlahden typpikuormituksesta noin 
20 % tulee laskeumina ilmasta. 

Alueen teollisuuden omat päästöt heikentävät ilman-
laatua paikallisesti teollisuusalueiden lähellä. Näistä kes-
keisiä haitta-aineita ovat typen oksidit, rikkiyhdisteet ja 
pöly. Myös liikenteen päästöt varsinkin valtateiden ja kau-
punkien keskusta-alueilla heikentävät tuntuvasti ilmanlaa-
tua. 

Päästöjä teollisuudesta ja liikenteestä 

Kaakkois-Suomen ilmaan suurin kuormitus tulee Kotkan, 
Lappeenrannan, Kuusankosken ja Imatran puunjalostus-
teollisuudesta ja energiantuotannosta. Selluteollisuuden 
merkittävimpiä ilmapäästöjä ovat energiantuotannossa 
syntyvät typen ja rikin oksidit sekä prosesseista peräisin 
olevat pelkistyneet rikkiyhdisteet. Lisäksi sellutehtailta 
kulkeutuu ilmaan hiukkasia, kuten natriumsulfaattia sekä 
kalsiumoksidia ja -karbonaattia. 

Suurin osa päästöistä on peräisin soodakattiloista ja 
meesauuneista. Erilaisten prosessimuutosten ja puhdis-
tuslaiteinvestointien ansiosta on sellutehtaiden ilmakuor-
mitus viime vuosina vähentynyt. Rikkiyhdisteet vaikuttavat 
ilmanlaatuun nykyisin lähinnä teollisuuden häiriötilanteis-
sa, jotka ovat nekin vähentyneet prosessiuudistusten 
myötä. Rikkipäästöt ovat puolittuneet vuoden 2000 tilan-
teesta ja ovat 1980-lukuun verrattuna vain murto-osan sil-
loisesta tilanteesta. 

Liikenteen osuus päästöistä on merkittävä etenkin taa-
jamissa, joissa niiden haitallisuutta lisää päästöjen syn-
tyminen lähellä hengityskorkeutta ja päästöjen hitaampi 
laimeneminen rakennetussa ympäristössä. Haitat ovat 
pahimpia talvella. Merkittävimpiä epäpuhtauksia ovat ty-
pen oksidit, hiilimonoksidi (häkä), polyaromaattiset hiili-
vedyt (PAH) ja hiukkaset. Päästöjen määrään vaikuttavat 
ajoneuvojen lukumäärän lisäksi niiden ikä ja kunto, käy-
tetyn polttoaineen laatu sekä liikenteen määrä ja yleinen 
sujuvuus.  

Tieliikenteen lisäksi päästöjä tulee lento-, laiva- ja rau-
tatieliikenteestä, mutta niiden osuus liikenteen kokonais-
päästöistä on pieni. Vaikka liikenteen päästöjä on voitu 
vähentää erilaisin muutoksin, kuten siirtymällä lyijyttö-
mään polttoaineeseen, hiilidioksidipäästöt ovat kuitenkin 
suorassa suhteessa polttoaineen kulutukseen. 

Happamoittavat yhdisteet Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella
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Rakennemuutos näkyy 
energiankulutuksessa 

2000-luvun lopulla alkaneen laman seurauksena metsä-
teollisuuden tuotanto väheni ja teollisuuslaitosten toimin-
taa supistettiin.  Energiantuotantomuodot vaikuttavat suo-
raan hiilidioksidipäästöihin. Kun sähkön kokonaiskulutus 
on pikkuhiljaa vähenemässä molemmissa maakunnissa 
myös hiilidioksidipäästöt pienenevät. 

Puupolttoaineen käyttö on eri vuosina heilahdellut 
3000–2500 000 kuution välillä. Vuonna 2009 puupolt-
toaineen käyttö on ollut noin 2 250 000 m3. Siitä suurin 
osa on teollisuuden puupolttoainetta, mukaan laskettuna 
myös kuorihake, jonka osuus 2001–2011 vaihteli Kaak-
kois-Suomessa välillä 66,6–86,8 % suoraan kuutiomää-
rästä laskettuna. 

Metsähakkeen käyttöön kunnallisissa kaukolämpöjär-
jestelmissä on investoitu viime vuosina varsinkin pienem-
missä taajamissa. Samoin on tehty mm. pelletin käytön 
suhteen. Turpeen satavuusongelmat ovat lisänneet puu-
pohjaisten polttoaineiden kysyntää. Puulla on korvattu 
kevyttä ja raskasta polttoöljyä kaukolämpölaitosten läm-
mönlähteenä. Maakaasua pyritään edelleen korvaamaan 
puupolttoaineen käytöllä.

Vuonna 2009 massantuotanto laski kaikilla tehtailla. 
Suurin vaikutus oli Sunilan sellutehtaan alas ajolla, joka 
kesti yhdeksän kuukautta. Lama näkyy kaikissa käyris-
sä notkahduksena vuonna 2009. Graafeista näkyy, miten 

Tuulivoiman tuotanto on kymmenkertaistunut Kaak-
kois-Suomessa kolmessa vuodessa Summan tuulivoima-
puiston aloitettua toimintansa vuonna 2010. 
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suuri merkitys yhden metsäteollisuusyrityksen alasajolla 
on koko alueelle sekä ympäristön että talouden näkökul-
masta. Samainen Sunilan alasajo näkyy lähes kautta lin-
jan ympäristön tilaa kuvaavissa graafeissa. 

Viimeisen viiden vuoden aikana Kymenlaakson fos-
siilisen hiilidioksidin päästöt ovat laskeneet voimakkaas-
ti. Päästökehitykseen on vaikuttanut Mussalon voima-
laitoksen käytön loppuminen; ko. voimalaitoksen osuus 
energian tuotannon hiilidioksidipäästöistä vaihteli v. 2000–
2006 välillä 40,6–70,6 %. Hiilidioksidipäästöjen taso on 
pudonnut kahden viime vuoden aikana melkein kolman-
nekseen.

Ympäristönsuojelun tietojärjestelmä VAHTI. 2013 
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Ihmistoiminnan vaikutukset 
näkyvät Kaakkois-Suomen 
pohjavesissä

Pohjavesien alustavat tilan luokittelut on nyt päivitet-
ty toisen vesienhoitokauden 2016–2021 toimenpiteiden 
suunnittelua varten. Uuden valmistuneen arvion mukaan 
Kaakkois-Suomessa on 42 riskialueeksi nimettyä pohja-
vesialuetta, joissa ihmistoiminta uhkaa pohjaveden tilaa. 

Riskialttiimpia alueita Kaakkois-Suomessa ovat ensim-
mäisen Salpausselän vyöhykkeen pohjavesialueet, joille 
on keskittynyt paljon erilaista ihmistoimintaa. Suuri osa 
riskipohjavesialueista on aktiivisessa vedenhankintakäy-
tössä.

Pohjavesien laatu arvioidaan sekä kemiallisen että 
määrällisen tilan perusteella. Kokonaistila määräytyy aina 
huonoimman mukaan. 

Kaikkien Kaakkois-Suomen pohjavesialueiden määräl-
linen tila on hyvä. Pohjaveden laadussa on kuitenkin mo-
nin paikoin näkyvissä ihmistoiminnan vaikutuksia.  Kuu-
della pohjavesialueella pohjaveden kemiallinen tila on 
luokiteltu huonoksi. Pohjavettä ovat pilanneet teollisessa 
ja muussa toiminnassa käytetyt haitalliset aineet, rikka-
kasvien torjunta-aineet, tiesuola sekä lannoitteet. 

Kaakkois-Suomessa vesihuoltolaitosten jakamasta 
vedestä 94 % on pohjavettä. Vesilaitosten jakama talo-
usvesi täyttää sille asetetut laatuvaatimukset. Kaksi ve-
denottamoa on jouduttu kuitenkin sulkemaan pohjaveden 
pilaantumisen johdosta ja ainakin yhdellä vedenottamol-
la käsittelyä jouduttaneen lähitulevaisuudessa tehosta-
maan. 

Tuumasta toimeen pohjavesien 
suojelussakin

Ennaltaehkäisevä suojelu on pohjavesissäkin tärkeää, 
sillä likaantuneen pohjaveden puhdistaminen on erittäin 
vaikeaa ja kallista. Ennakoivaa suojelutyötä tehdään mm. 
maankäytön suunnittelulla, pohjavesialueiden suojelu-
suunnitelmilla ja ohjaamalla uusia riskitoimintoja pohja-
vesialueiden ulkopuolelle. Kaakkois-Suomessa tehdään 
monia pohjavesienhoidon toimenpideohjelman mukaisia 
suojelutoimenpiteitä, jotta olemassa olevia riskejä voi-
daan vähentää ja pohjavesien hyvä tila turvata.
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Vesistöjen hyvän tilan tavoitetta 
ei saavuteta vuoteen 2015 
mennessä

Koko EU:n alueella on yhteinen vesienhoidon tavoite 
”kaikki vesistöt hyvään tilaan vuoteen 2015 mennessä”. 
Kaakkois-Suomessa ei kokonaistavoitetta saavuteta, sillä 
noin 30 % alueemme järvistä ja 65 % joista sekä koko 
Suomenlahti ovat edelleen hyvää huonommassa tilassa. 
Vesien tilaa heikentävät sekä haja- että pistekuormitus 
ja erityisesti vaelluskalakantojen elinvoimaisuutta hei-
kentävät padot ja vanhat perkaukset. Hajakuormituksen 
suhteellinen merkitys on kasvanut, koska teollisuuden ja 
yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoiden suuret ympäris-
töinvestoinnit viime vuosikymmeninä ovat vähentäneet 
merkittävästi pistekuormitusta. Suurin osa hajakuormituk-
sesta on peräisin alueemme maataloudesta.

Nykyisin pintavesiä luokitellaan niiden ekologisten 
muutosten perusteella – mitä vähäisempi ihmisen vaiku-
tus on, sitä parempi on vesistön ekologinen tila. Luokittelu 
ottaakin vedenlaadun lisäksi huomioon myös vesieliöstön. 
Vesistöjen ravinnepitoisuuksia, kalastoa ja esim. vesikas-
villisuutta verrataan luonnontilaan. Myös vaellusesteiden 
tai säännöstelyn vaikutukset huomioidaan.

Muutokset vesien tilassa näkyvät 
viiveellä

Etelä-Karjalan osalta huomio kiinnittyy Pien-Saimaan 
länsiosaan, jossa oli voimakas sinileväesiintymä keskital-
vella 2008–2009. Kyseinen alue on vedenlaatumittareilla 
tyydyttävässä kunnossa, mutta tila näyttää olevan huo-
nonemassa. Pien-Saimaan ongelmia on pyritty torjumaan 
PISA-hankkeen avulla. Hankkeessa on toteutettu lukui-
sia toimenpiteitä vedenlaadun parantamiseksi. Selviä toi-
menpiteiden vaikutuksia ei voida vielä havaita, sillä muu-
tokset vesien tilassa näkyvät viiveellä.

Valkealan reitillä vesistöt ovat pääosin hyvässä tai erin-
omaisessa tilassa, mutta ihmistoiminnan vaikutukset nä-
kyvät monilla reitin sivuvesillä ja Kivijärven pohjoisosalla. 
Pohjois-Kymenlaakson vesistä tarvetta tilan parantami-
seen on edelleen mm. Pyhäjärvellä, Urajärvellä ja useilla 
alueen pienemmillä järvillä. 

Salpausselkien eteläpuoliset pienet jokivesistöt ja jär-
vet ovat pääosin tyydyttävässä tai välttävässä tilassa. 
Kuormituksen vähentämisen lisäksi jokivesien tila-arvi-
ota on monin paikoin mahdollista parantaa mm. kalojen 
vaellusmahdollisuuksia parantamalla ja lisääntymisalu-
eita kunnostamalla. Vaelluskalojen elinmahdollisuuksien 
parantaminen on tärkeää jokivesistöissä – Hiitolanjoen 
ja Kymijoen merkitys vaelluskalavesistöinä korostuu enti-
sestään, kun kalatiet toteutuvat. Metsäteollisuuden kuor-
mituksen vähennyttyä Kymijoen vedenlaatu ja useimmat 
joen tilaa kuvaavat mittarit ilmentävät hyvää. Kalaston ja 
pohjasedimenttien haitallisten aineiden takia hyvää tilaa 
ei kuitenkaan vielä ole saavutettu. Joen järvilaajentumat 
ovat lisäksi rehevöityneet. 
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Itäisen Suomenlahden saariston tila 
paranemaan päin 
Itäisen Suomenlahden rannikkovesien tila on rehevyys-
mittareiden perusteella lievästi parantunut, mutta Pyhtää-
Kotka-Hamina -sisäsaariston eri osa-alueilla ollaan edel-
leen tyydyttävä–välttävä-tasolla. 

Vuosien 2006–2012 tuloksissa merkittävin muutos 
positiiviseen suuntaan näyttäisi tapahtuneen Kotka-Ha-
mina-Virolahti-ulkosaaristossa. Siellä rehevyyttä kuvaa-
vat mittarit kertovat selvästä parantumisesta 2000-luvun 
alkuvuosiin verrattuna. Taustalla saattaa vaikuttaa Ve-
näjältä peräisin olevan kuormituksen lasku mm. Pietarin 
jätevesien puhdistuksen tehostuttua. Syvänteiden hap-
pitilanne ja pohjaeliöstön elinolot ovat kuitenkin edelleen 
tila-arvion ”heikoin lenkki”. 

Tila on parantunut välttävästä tyydyttävään myös Ha-
minan itäisemmällä sisäsaariston osalla Uolion-Tam-
mionselän alueella. Lännempänä Suomenlahdella tilan 
paraneminen ei ole ollut yhtä selvää ja esimerkiksi Lo-
viisa-Porvoo-Helsinki-ulkosaaristoalueella tila-arviota on 
tietojen tarkentuessa jopa heikennetty edellisestä luokit-
telujaksosta.  

Monet suuret vesistöt edelleen 
hyvässä tai erinomaisessa tilassa

Kaakkois-Suomessa on edelleen suuriakin vesistöjä, jot-
ka ovat erinomaisessa tilassa eli lähellä luonnontilaa. Täl-
laisia maakunnallisesti ja valtakunnankin tasolla merkit-
täviä vesistöjä ovat mm. Mäntyharjun reitin järvet, kuten 
Vuohijärvi ja Repovesi sekä Etelä-Karjalassa Kuolimo, 
Suur-Saimaa, Simpelejärven eteläosa ja Torsa. Nämä 
kaikki ovat Salpausselkien pohjoispuolisilla alueilla, mut-
ta muutamia pienempikokoisia helmiä löytyy myös niiden 
eteläpuolelta. Erityisesti valuma-alueen latvoilla olevat 
karut vesistöt ovat herkkiä ihmistoiminnan aiheuttamille 
muutoksille. 
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Luonnon monimuotoisuuden 
säilyttäminen tavoitteena

Niin EU:n kuin Suomenkin tavoitteena on pysäyttää luon-
non monimuotoisuuden köyhtyminen vuoteen 2020 men-
nessä. Kaakkois-Suomen luonto on monipuolinen. Täältä 
löytyvät mm. itäisen Suomenlahden laaja merialue saaris-
toineen, Salpausselkien upeat harjualueet, Etelä-Suomen 
suurin joki, Kymijoki sekä eteläisen Saimaan ja Repove-
den laajat järvialueet. Vaikka suojelualueita on jo melkoi-
sesti, luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyt-
täminen edellyttää määrätietoisia toimia niin vesi- kuin 
maa-alueillakin.

Metsien monimuotoisuuden suotuisa 
kehitys vapaaehtoisen suojelun 
varassa

Kaakkois-Suomen luonnonsuojelualueiden verkosto pe-
rustuu pääosin valtioneuvoston hyväksymiin suojeluohjel-
miin ja Natura 2000 -verkostoon. Em. ohjelmiin kuuluvat 
alueet, noin 16 000 hehtaaria, ovat Kaakkois-Suomessa 
lähes kokonaan toteutettu hankkimalla kohteita valtiolle ja 
perustamalla yksityisiä suojelualueita. 

Suojelualueverkoston kehittämisen painopiste on ollut 
viime vuosina Metsien monimuotoisuuden toimintaohjel-
man (METSO) toteutuksessa. Ohjelman tavoitteena on 
pysäyttää metsäisten luontotyyppien ja metsälajien taan-
tuminen ja vakiinnuttaa luonnon monimuotoisuuden suo-
tuisa kehitys vuoteen 2020 mennessä lisäämällä  suojelu-
alueiden määrää sekä huolehtimalla monimuotoisuuden 
turvaamisesta talousmetsissä. Ohjelma tarjoaa metsän-
omistajalle mahdollisuuden suojella metsää vapaaehtoi-
sesti korvausta vastaan.

Suojelukohteiksi haetaan erityisesti lehtoja, lahopuus-
toisia metsiä, pienvesien lähimetsiä, puustoisia soita, 
metsäluhtia ja tulvametsiä, harjujen paahdeympäristöjä, 
maankohoamisrannikon metsiä, puustoisia perinneym-
päristöjä, kalkkikallioita sekä muita kalliota, jyrkänteitä ja 
louhikoita.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on tehnyt vuosina 
2005–2012 METSO-suojelupäätöksen 134 kohteelle, yh-
teensä 1600 hehtaarille. ELY-keskuksen tavoitteena on 
vuoteen 2020 mennessä saada pysyvään METSO-suoje-
luun 5000 hehtaaria. Lisäksi Suomen metsäkeskus pyrkii 
turvaamaan luonnon monimuotoisuutta talousmetsissä 
samalla pinta-alalla KEMERA-ympäristötukisopimuksin 
ja luonnonhoitotoimin.

Tavoitteiden saavuttaminen ja METSO-ohjelman to-
teutus etenee vain, jos maanomistajat tarjoavat metsiään 
suojeluun tai hakevat ympäristötukea ja luonnonhoito-
hankkeita. Siksi luonnon monimuotoisuuden suojelussa 
panostetaan yhä enemmän metsänomistajien neuvon-
taan, metsäammattilaisten koulutukseen sekä ohjelmien 
markkinointiin. 

Suoluonnon tila Kaakkois-Suomessa

Soidensuojeluohjelman täydennys on parhaillaan käyn-
nissä. Arvokkaiden kohteiden kartoitus saadaan pää-
tökseen vuoden 2014 aikana. Kaakkois-Suomen 
132 000 ha:n suoalasta on luonnontilaista tai lähes luon-
nontilaista 22 900 ha (17,3 %) ja ojitettua 105 000 ha 
(79,5 %). Lisäksi turvetuotantoon on otettu  reilut 4300 ha 
(3,2 %). Suojeltuja soita on tällä hetkellä saman verran, 
noin 4250 ha.

Ojitusten seurauksena ovat Kaakkois-Suomen suo-
tyyppien alueelliset erot korostuneet ja ojituskelvottomien 
tyyppien osuudet kasvaneet. Harvinaisimpia ja äärimmäi-
sen uhanalaisia ovat letot ja lähteiköt. Puustoisista soista 
kaikki korvet, mukaan lukien neva- ja lettokorvet ovat alu-
eella uhanalaisia. Rämesoiden tilanne on hieman parem-
pi, mutta neva- ja lettorämeistä ravinteisimmat tyypit ovat 
uhanalaisia. Keidassoiden laiteiden nevat ovat uhanalai-
sia, samalla kun paksuturpeisimpien ja ravinneköyhim-
pien nevojen suhteelliset osuudet ojittamattomasta suo-
alasta ovat kasvaneet. Luhtien tilanne on kaksijakoinen: 
puustoisten metsäluhtien tila on kriittinen, kun taas ran-
tojen pensaikko- ja avoluhdat ovat yleisyytensä johdosta 
vähiten uhattuja. 

Kaakkois-Suomen luonnontilaisten suotyyppien va-
likoima kuvastaa hyvin Suomen keidassuoalueen kas-
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villisuudessa tapahtunutta muutosta, mikä näkyy myös 
eläimistössä.  Esimerkiksi usein eristyneinä yhdyskunti-
na esiintyvien suoperhoslajien häviämisriski on huonojen 
sääolosuhteiden tai muiden satunnaisten tekijöiden sekä 
ilmaston muutoksen johdosta kasvanut. Metsäojituksen 
seurauksena on sekä suokasvi- että suoperhospopulaa-
tioita hävinnyt ojitetuilta soilta korvautuen metsäympäris-
töjen lajeilla. Rämekylmänperhonen (Oeneis jutta) on esi-
merkki Etelä-Suomen keidassuoalueella taantuneesta ja 
laajoilta alueelta kadonneesta suoperhoslajista. 

Suojelun lisäksi tarvitaan hoitoa

Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen edellyttää suo-
jelun ohella myös hoitoa. Hoitoa vaativia tai siitä hyötyviä 
kohteita ovat metsäympäristössä lehdot sekä joidenkin 
uhanalaisten lajien, mm. valkoselkätikan, elinympäristöt.  
Metsähallitus on tehnyt puustoisten alueiden luonnonhoi-
toa METSO-ohjelman rahoituksella sekä valtion että yksi-
tyisillä suojelualueilla.

Kiireellisimmin ja jatkuvaa hoitoa vaativia kohteita 
ovat erilaiset perinteisen maatalouden avoimina pitämät 
elinympäristöt kuten niityt, kedot ja laitumet. Kaakkois-
Suomessa arvokkaista, hoitoa kaipaavista perinnebio-
toopeista pääosan hoitavat viljelijät maatalouden ympä-
ristönsuojelun erityistuen avulla. Lajistollisesti tärkeitä 
kohteita ovat myös harjujen paahderinteet sekä muut 
paahdeympäristöt, jotka aiemmin säilyivät avoimina mm. 
metsäpalojen avulla. Kaakkois-Suomessa paahdeympä-
ristöjen hoitoa on tehty sekä talkoilla että erilaisten hank-
keiden yhteydessä mm. palosirkan, muurahaissinisiiven, 
kalliosinisiiven ja monen muun uhanalaisen perhosen 
elinalueilla sekä harjujen paahderinteillä. Tiehankkeiden 
yhteydessä pyritään nykyisin myös tarkoituksella luo-
maan paahdealueiden lajeille elinympäristöjä maastol-
taan sopiville paikoille. 

Arvokkaita lintukosteikkoja on hoidettu laiduntamalla 
ja niittämäällä mm. Pyhtään Heinlahdella, Haminan Kirk-
kojärvellä, Jaalan Pyhäjärvellä sekä Virolahden Kirkon-
Vilkkilänturalla. Hoito estää kosteikkojen pensoittumista 
ja monipuolistaa lajistoa.

Kuva Markku Suoknuuti: Äärimmäisen uhanalainen muu-
rahaissinisiipi (Glaucopsyche arion) elää Taipalsaarella 
kangasajuruohoa kasvavilla paahteisilla hiekka-alueilla.

Rämekylmänperhonen Kuva Heikki Hyttinen

Luonnon monimuotoisuus 
maaseudulla

Maatalousympäristöillä on suuri merkitys luonnon moni-
muotoisuudelle. Erityisesti pitkään laidunnetut perinne-
biotoopit ovat sekä kasvi- että hyönteislajiston kannalta 
erittäin tärkeitä. Kaakkois-Suomessa perinnebiotoopeja 
on melko vähän, joten kaikki peltoalueet ja niillä tehtävät 
toimenpiteet vaikuttavat luonnon monimuotoisuuteen. 

Maataloustoiminnan jatkuminen on usean eri eliölajin 
elinympäristön säilymisen kannalta ratkaisevaa. Kosteik-
kojen, luonnon monimuotoisuuden ja suojavyöhykkeiden 
suunnittelulla on mahdollista ohjata viljely- ja karjankas-
vatustoimenpiteitä niin, että luonnon monimuotoisuus 
huomioidaan. Suunnitelma-alueilta selvitetään kasvistol-
taan ja linnustoltaan arvokkaimmat alueet, mahdolliset 
suojavyöhyke- sekä kosteikkoalueet ja esitetään niille 
hoitosuosituksia ja erilaisten maatalouskorvausten hyö-
dyntämismahdollisuuksia. 

Kaakkois-Suomessa on laadittu maa- ja metsätalous-
ministeriön rahoittamia luonnon ja maiseman monimuo-
toisuusraportteja 2000-luvulla 14 kpl. Päävastuu on ollut 
ProAgrialla, mutta ELY-keskus on myös osallistunut ra-
porttien kirjoittamiseen sekä yleisötilaisuuksiin.  
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Metsäteollisuuden 
ympäristökäytäntöjä 
kehitetään

Hallinnon ja teollisuuden yhteistyönä tehdyssä metsäte-
ollisuuden ympäristöstrategiassa on listattu painopisteitä 
ja toimia kuten päästöjen maltillinen vähentäminen, häi-
riöpäästöjen ja muiden ympäristöriskien vähentäminen 
sekä energia- ja ekotehokkuuden parantaminen. Strate-
giatyön lähtökohtina olivat lisäksi mm. toimiminen ympä-
ristönsuojelulain tarkoittamien ympäristön kannalta par-
haiden käytäntöjen, parhaan käyttökelpoisen tekniikan 
(BAT) ja teollisuuden päästödirektiivin (IED) mukaan sekä 
vesienhoitosuunnitelmien ja toimenpideohjelmien huomi-
oiminen. 

Muuttuva lainsäädäntö ja osin työläiksi koetut hallin-
nolliset prosessit tuovat haasteita, kuten myös teollisessa 
toiminnassa häiriötilanteiden ehkäiseminen sekä uuden-
laisten prosessien mahdollisten riskien tunnistaminen. 
Viranomaisen ja teollisuuden keskinäisen tiedonkulun ja 
tietämyksen parantaminen nähtiin tärkeäksi. 

Uusia menetelmiä ja 
täsmätoimenpiteitä vesienhoitoon

Uusien tuotantomuotojen, kuten biojalostamojen sekä 
mikro- ja nanoselluloosan valmistuksen asettamiin ym-
päristöhaasteisiin pyritään vastaamaan luomalla mene-
telmä, jolla uuden prosessin käynnistyessä toimintaa val-
votaan tehostetusti, kunnes prosessi saadaan toimimaan 
päästöiltään halutulla tasolla. Samalla edistetään tutki-
musta ja kehitystä, joka tähtää uusiutumattomien materi-
aalien ja kemikaalien korvaamiseen uusiutuvilla puuperäi-

sillä tuotteilla. Lisäksi uudet prosessit on suunniteltava ja 
nykyisiä kehitettävä niin, että syntyvän jätteen määrä on 
mahdollisimman pieni tai siitä voidaan hyödyntää mah-
dollisimman suuri osa.

Nykyisen toiminnan ympäristövaikutusten minimoimi-
seksi on olennaista ottaa vesienhoitosuunnitelmien ja 
toimenpideohjelmien tavoitteet huomioon lupamääräyk-
sissä. Tarvittavat määräykset tulee antaa myös vesistölle 
vaarallisten ja haitallisten aineiden aiheuttamien riskien 
vähentämiseksi. 

Vihreää taloutta

Omalta osaltaan vihreää taloutta edustaa metsäteollisuu-
den suuntautuminen uusien biopolttoaineiden tuotantoon. 
Tällä hetkellä rakenteilla on biojalostamo jossa selluteh-
taalta saatavasta mäntyöljystä tehdään liikenteessä käy-
tettävää biodieseliä UPM-Kymmenen Kaukaan tehtaille 
Lappeenrantaan. Metsä Fibren Joutsenon sellutehtaan 
yhteyteen suunnitellaan biojalostamoa, jossa metsähak-
keesta tuotettaisiin energiantuotantoon biokaasua. Lisäk-
si Stora Enson Sunilan sellutehtaalle Kotkaan aiotaan 
rakentaa biojalostamo, jossa polttoaineena fossiilista 
maakaasua voidaan korvata mustalipeästä erotettavalla 
ligniinillä. Biotuotteiden avulla uskotaan tulevaisuudessa 
korvattavan uusiutumattomia raaka-aineita ja kemikaaleja 
laajemmassakin mittakaavassa. Lisäksi olemassa olevi-
en tuotantolaitosten yhteyteen rakennettavilla biojalosta-
moilla voidaan parantaa toiminnan kokonaistehokkuutta. 
Haasteena on vielä puutteellinen tieto raaka-aineen han-
kinnan ympäristövaikutuksista 

Uusiutuvan energian tuotantoa on lisätty myös tuulivoi-
maan investoimalla. Isoja tuulipuistoja on otettu käyttöön, 
mm. Etelä-Karjalassa Muukon tuulipuisto ja Etelä Kymen-
laaksossa Summan tuulipuisto. Kummallakin  alueella on 
vireillä mittavia uusia tuulipuistohankkeita, joilla monin-
kertaistetaan kapasiteetti. 
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Aurinkopaneelit sähkön ja lämmön tuotantoon ovat 
lisääntymässä nopeasti teollisissa, julkisissa kuin myös 
yksityisissä kiinteistöissä. Lappeenrannan teknillinen yli-
opisto ottaa parhaillaan käyttöön Suomen suurinta au-
rinkovoimalaa. Maalämmön käyttö lämmönlähteenä on 
yleistynyt kotitalouksissa hämmästyttävän nopeasti il-
malämpöpumppujen rinnalla. Teollisuuden ja erityisesti 
kaupan suuryksiköiden rakennushankkeissa on investoi-
tu myös maalämpöön sen korkeammista kustannuksista 
huolimatta. 
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Saimaata juoksutetaan 
luonnonmukaisesti – sateet 
määräävät vedenkorkeuden 

Juoksutukset käytännössä

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen yksi valtakunnallisista 
tehtävistä on Saimaan juoksutusten toteuttaminen. ELY-
keskus vastaa 1.3.2011 alkaen juoksutussäännön mukai-
sen viikottaisen juoksutuksen määrittämisestä. Juoksutus 

tehdään juoksutussäännön mukaan niin, että Saimaan 
vedenkorkeus pysyy koko ajan luonnontilaista vastaaval-
la vedenkorkeudella.

Vesi juoksutetaan Saimaasta Tainionkosken voimalai-
toksen kautta Vuokseen  Fortum Oyj:n toimesta ELY-kes-
kuksen ohjeen mukaisesti.  

Poikkeustilanteet

Jos ennusteissa vedenkorkeus uhkaa nousta tai laskea 
normaalivyöhykkeen ulkopuolelle, voidaan käynnistää 
luonnontilaisesta poikkeava juoksutus. Viime vuosina 
(2010–2013) Saimaan vedenkorkeudet ovat olleet säi-
den mukaiset, eli vettä on ollut ajoittain vähän tai paljon. 
Niinpä poikkeusjuoksutuksia on jouduttu tekemään vii-
me vuosina niin kuivissa kuin märissä vesitilanteessa. 
Juoksutusta hoidetaan Suomen ja Venäjän välillä sovitun  
juoksutussäännön mukaisesti. Juoksutuksissa otetaan 
mahdollisuuksien mukaan huomioon vesistön eri käyttö-
muodot Suomessa ja Venäjällä. Nykyisin myös saimaan-
norpan pesintä pyritään turvaamaan juoksutusten avulla.  
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