Rakennus- ja
ympäristölautakunta

§ 62

12.06.2019

Kouvolan kaupungin ympäristöohjelman vuosiraportti 2018
2198/11.00.00/2018
Rymla § 62
Kouvolan kaupunginvaltuusto hyväksyi päivitetyn ympäristöohjelman kokouksessaan 6.6.2016. Ohjelman avulla tavoitellaan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä, energiatehokkuutta, elinympäristön tilan parantamista ja ympäristövastuullisia toimintatapoja. Ohjelman toteutumista
seurataan vuosiraporteilla ja ympäristötilinpäätöksellä. Jälkimmäisen tiedot
sisältyvät myös vuosiraporttiin.
Ympäristöohjelma toteutus ja vuoden 2018 keskeiset saavutukset
Ympäristöohjelmaa toteutetaan kaupungin organisaatiossa monella tasolla.
Osa tavoitteista näkyy toimialojen talousarviotavoitteissa ja sitä kautta
käyttösuunnitelmissa. Joitain tavoitteita edistetään hankkeiden, tapahtumien tai kampanjoiden kautta. Enimmäkseen on kuitenkin kyse kaupungin
normaalista toiminnasta, johon ympäristöohjelman tavoitteet kytketään.
Tässä suhteessa nousee merkittävään rooliin ekotukitoiminta, joka ulottuu
jo melko kattavasti kaupungin eri työyksiköihin. Koulutetut ekotukihenkilöt
toimivat työpaikoillaan ympäristövastaavina, jotka vievät
ympäristötavoitteet osaksi yksikön toimintaa ja kannustavat kaikkia
ympäristöohjelman mukaiseen vastuullisuuteen. Kaupungin johtoryhmä
hyväksyi kokouksessaan 25.2.2019 ohjeen ekotukityöskentelyn toteuttamisesta kaupungin työyksiköissä. Ohjeessa korostetaan esimiehen tukea
ekotukityölle ja sen asianmukaista resurssointia.
Vuoden 2018 kuluessa saatiin vähennettyä kaupungin toiminnoissa syntyvien jätteiden määrää. Kokonaisjätemäärä pieneni 14 % edellisvuodesta ja
kerrosneliömetriä kohti laskettunakin 13 %. Kartonkia ja pahvia lukuun
ottamatta kaikki seurattavat jätejakeet (biojäte, energiajäte ja loppujäte)
ovat vähentyneet. Keskeisinä keinoina olivat hankintojen ja
toimintatapojen ohjeistus. Etenkin tilapalvelut, joka vastaa kaupungin
kiinteistöjen jätehuollosta, on kiitettävällä tavalla päivittänyt jäteohjeita ja
tiedottanut niistä.
Kouvolan ympäristökasvatus on ollut ansiokasta etenkin varhaiskasvatuksessa, jossa on menestyksellisesti toteutettu mm. kaupunkiviljelyä, edistetty metsäeskaritoimintaa ja Vihreä lippu -ohjelmaan osallistumista sekä
järjestetty erilaisia tapahtumia. Varhaiskasvatuksen oma ympäristökasvattaja on toiminnallaan saanut Kouvolalle positiivista näkyvyyttä ympäristökasvatuksen saralla. Ympäristökasvatusta edistettiin vuoden 2018 aikana
myös perusopetuksessa ja aikuisväestöäkin pyrittiin tavoittamaan eri
keinoin.
Saavutuksista huolimatta Kouvolalla on vielä paljon työtä edessään yhä
huolestuttavampien ympäristöongelmien keskellä. Kasvihuonekaasupäästöjä ei ole saatu alenemaan riittävästi ja kaupungin energiankulutus on
pysytellyt viime vuodet samalla tasolla tai jopa lisääntynyt. Sama koskee

liikkumiseen liittyviä havaintoja joukkoliikenteen käytöstä ja maksetuista
kilometrikorvauksista.
Ympäristöohjelman vuosiraportti 2018 on liitteenä nro 1.
Ympäristöohjelma päivitetään
Kaupunkistrategian uusimisen myötä myös ympäristöohjelma on päivitettävä. Päivitystyö aloitettiin vuonna 2018 ja on jo edennyt luonnosvaiheeseen. "Ympäristö 2030 - Kouvolan ympäristötavoitteet" tulee olemaan
elinvoiman ja hyvinvoinnin kasvun ohjelmia osaltaan toteuttava suunnitelma. Sen painopisteet ovat keskeisissä ympäristökysymyksissä, joita ovat
ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden väheneminen ja
luonnonvarojen kulutus. Tavoitteena on saada suunnitelma valtuuston
käsittelyyn elokuussa 2019.
Lisätietoja: ympäristöasiantuntija Timo Martikainen, p. 020 615 6755
timo.martikainen(a)kouvola.fi
Vs. ympäristöjohtajan ehdotus:
Rakennus- ja ympäristölautakunta merkitsee Kouvolan kaupungin
ympäristöohjelman vuosiraportin 2018 tiedoksi ja lähettää sen edelleen
kaupunginhallitukselle tiedoksi.
Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

