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Pilari 1. Vihreä siirtymä

KYMENLAAKSO



Yhtiö ilmoittanut perussuunnitteluvaihteen käynnistämisestä 28.1.2021 
• Laitoksen YVA on suoritettu
• Valmistaisi noin 500.000 tn kehittyneitä liikenteen polttoaineita ja biopohjaisia raaka-aineita 

kemianteollisuudelle
• Useita raaka-aineita mm. kotimaiset metsätähteet ja Brassica carinata -kasvin öljy
• Kotka varannut 30 ha tontin Mussalon sataman alueelta ja investoinut tontin täyttöön ja valmisteluun 

6 MEUR
• Tontille varaudutaan toteuttamaan rautatie (2MEUR) yhtiön tarvitsemassa aikataulussa

Hankkeen kustannukset arvio: 1 mrd

Pilari 1. VIHREÄ SIIRTYMÄ
1.2 Vihreää ja digitaalista siirtymää tukevat teollisuuden uudistukset ja investoinnit

1.3 Liikenteen vähähiiliset ratkaisut 

UPM – biojalostamoinvestointi Kotkaan



Kestävän kehityksen mukaisten biopohjaisten elintarvikepakkausratkaisujen kiinnostus ja kysyntä on merkittävässä 
kasvussa. Uudet pakkausratkaisut, joiden avulla voidaan elintarvikkeiden säilyvyysaika turvata, mutta samalla 
vähentää merkittävästi muovien käyttöä, tulevat kasvamaan voimakkaasti. 
Esimerkkinä Kotkamillssin kierrätettävä, muoviton kartonki.

Useita hankkeita Kymenlaaksossa: Kotkamills 112,7 milj. €
Pyroll Group 12    milj. €
Package media 1    milj. €

Biopohjaiset ja älykkäät pakkausmateriaalit

Pilari 1. VIHREÄ SIIRTYMÄ
1.2 Vihreää ja digitaalista siirtymää tukevat teollisuuden uudistukset ja investoinnit  



• Raakamäntyöljy on havusellutuotannon sivutuote, jonka tisleiden hiilijalanjälki on jopa 90 prosenttia alhaisempi 
kuin vastaavilla fossiilisilla tuotteilla

• Fintoil aikoo työllistää suoraan 35 ja välillisesti noin 100 henkeä
• Tähtäimessä on noin 140 miljoonan euron liikevaihto
• Jalostamosta tulee maailman neljänneksi suurin omalla sektorillaan. Tislaamon kapasiteetti on yhteensä 200 000 

tonnia vuodessa
• Noin kymmenen prosenttia maailman mäntyöljystä tullaan jalostamaan tässä laitoksessa
• Yhtiö arvioi käynnistävänsä tehtaan Haminan öljysatamassa vuoden 2022 loppupuolella
• Tuotantoon liittyvät raaka-ainekuljetukset ja valmistuotteet lisäävät HaminaKotka sataman liikennettä Haminassa

Hanke käynnistynyt 2/2021 Hankkeen kustannukset arvio: 100 milj. €

Fintoil rakentaa mäntyöljyn tislaamolaitoksen Haminan nestesatamaan 

Pilari 1. Vihreä siirtymä  
1.3. Yhdyskuntien ja liikenteen vähähiiliset ratkaisut  
3.4 kansainvälisen kasvun kärjet



Kymenlaakson 
akkuklusteri

Cursor Oy

Pilari 1. Vihreä siirtymä
1.3 Yhdyskuntien ja liikenteen vähähiiliset ratkaisut

Kokonaisuus yht. 107 MEUR



Kymenlaakson akkuklusteri tukee Suomen akkustrategian tavoitteita

Kymenlaakson akkuklusteri:
Tavoitteena on yhdessä muiden seutujen kanssa
luoda maailman parhaat akkuklusteriedellytykset
Suomeen

Suomen Akkustrategia 2025:
Suomi vastuullisen akkutuotannon ja 
kestävän sähköistymisen kärkimaaksi



• Akkuklusterin sijoittuminen Kotkan-Haminan seudulle; alueen rakennemuutoksen edistäminen ja alueen olemassa olevan 
potentiaalin täysmääräinen hyödyntäminen klusterin mahdollistamiseksi

• Työpaikat rakennusvaiheessa yli 1000, operatiivisessa vaiheessa satoja suoria työpaikkoja + 2-3 x välillisiä työpaikkoja. 
Kokonaisinvestointi satoja miljoonia jo 1. vaiheessa.

• Edistää ilmastotavoitteen saavuttamista, tukee alueen elinkeinoelämän siirtymistä osaamiseen ja digitaaliseen talouteen sekä 
Kymenlaakson älykkään erikoistumiseen perustuvan strategian (RIS3) toteuttamista tukeutuen paikallisen teollisuuden mm. 
Googlen, biotuote-, kemian- ja teknologiateollisuuden osaamiseen.

• Lisää elinkeinoelämän ja korkeakoulutuksen TKI-toimintaa ja opetusta ja kytkee sen entistä laajemmin kansainvälisiin 
toimijaverkostoihin mm. energiavarastointiin keskittyvän Professuurin kautta (LUT).

• Fyysisen laajentumisen mahdollisuudet ovat moninkertaiset niin alueen, energian, logistiikan, prosessi- ja teknologiateollisuuden 
osalta.

• Innovaatioiden skaalattavuutta tukevat useat ympäristön tekijät, kuten vahva TKI-toiminta XAMK:n ja LUT:n kanssa mm. 
energiavarastoinnin professuurin, prosessiteollisuuden eritysosaaminen, Googlen hiilineutraaliustavoitteisiin liittyvä yhteistyö, 
sähköisten ajoneuvojen ja lentolaitteiden tuotekehitys Kymi-Ring radalla Kouvolassa, Raskaan liikenteen osalta HaminaKotkan
satamassa ja Helsinki East lentokentällä Pyhtäällä

Kymenlaakson akkuklusteri tukee elinkeinorakenteen uudistamista

Elinkeinorakenteen uudistuminen Hiilineutraali ja kestävä yhteiskunta 



Akkuklusteri luo lisäarvoa ja uudistaa Suomea kestävällä tavalla

Kehitämme toimialan osaamista ja teemme 
yhteistyötä

Toteutukseen varattujen alueiden saattaminen 
asiakkaiden vaatimalle tasolle ja uusien alueiden 
valmistelu lisälaajentumisen mahdollistamiseksi.

Kymenlaakson akkuklusteria ja sen skaalautuvuutta tukevan T&K- ja 
koulutustarjonnan kasvun tukeminen ja klusterin edelleen kehittäminen 
mm. bioraaka-aineilla ja kierrätyksellä

Luomme investointeja houkuttelevaa 
toimintaympäristöä



Akkukemikaali tuotanto on 
prosessiteollisuutta

Akkuteollisuus voi tukeutua Kaakkois-Suomen prosessiteollisuuteen

• Valmistava teollisuus, kuten paperi- ja sellutehtaat, biotuotetehtaat, kemiantehtaat ja 
yritysten T&K yksiköt

• Stora Enso; “investing EUR 10 million in the making of bio-based carbon materials for energy storage at 
Sunila Mill in Finland”.

• XAMK; ”Tietoa, asiantuntemusta ja innovaatioita Kaakkois-Suomeen ja kansainvälisesti.”

• Teknologiateollisuus, kuten projektikehitysyhtiöt, prosessienn kehittäjät, konepajat, 
korjaus ja kunnossapito yritykset

• Tukevat toiminnat, kuten logistiikka, energian tuotanto, raaka-ainehuolto, vesi ja 
jätevesi ja yritysten infrastruktuurin kehitysinvestoinnit

• Maakaasuverkko kattaa Etelä-Suomen mahdollistaen kilpailukykyisen kaasuenergia 
vaihtoedon. Lisäksi Haminassa LNG terminaali ja biokaasulaitos

• Dataliikennepalvelut tarkoittaen meri- ja maakaapelit, Googlen toiminta Haminassa ja 
10 vuodessa kehittynyt osaamiskeskittymä

Maakaasuverkko Suomessa



Akkuklusterin kokonaisuutta edistäviä toimenpiteitä ja työllistävyyttä
Toimia tehdään sekä Kotkassa että Haminassa yhteistyössä Kaakkois-Suomen toimijoiden kanssa

• Toteutukseen varattujen alueiden (50+45 ha) saattaminen asiakkaiden vaatimalle tasolle
• Kohteiden tasaustoimia 
• Logistiikkainfran viimeistelyä (tiet, rautatiet, liittymät, jne.)
• Palveluinfran viimeistelyä (vesi- ja viemäriputkisto, T-kem määräystenmukaisuus, voimalinja, 

datakaapelit, jne.) huomioiden akkukemikaalien erityistarpeet (esim. jäähdytys ja jätevesi).
• Tukitoimien edellytysten parantamista (happitehdas, höyryn valmistus, kemikaalivarastot)

• Kaakkois-Suomen akkuklusteria ja sen skaalautuvuutta tukevan T&K- ja koulutustarjonnan kasvun 
tukeminen

• LUT:n Energian varastoinnin professuuri Kotkassa sekä tutkimusohjelman käynnistäminen
• Yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja ammattiopistojen koulutusohjelmien kehittämistä
• Rekrytointiohjelmia ja kansainvälisen koulutuksen lisäämistä (esim. englanti)
• Sähköisen liikenteen ja logistiikan soveltava tutkimus ja testaus: Helsinki East Aerodrome, 

HaminaKotka Satama, Kymi Ring
• Akkutoimialan verkoston ja osaamisen skaalaaminen uusiin liiketoimintoihin ja sovelluksiin

• Klusterin edelleen kehittäminen 
• Uudet raaka-aineet, esim. bioraaka-aineet (kuten ligniini) osaksi alueen tarjontaa
• Kierrätys. Esim. tuotantolaitosten energian ja tuotteiden kierrätettävyyden huomioiminen
• Klusterikehityksen tukeminen kehittyvän klusterin pohjalta: Uusiutuva energia, kennovalmistus, 

kokoonpano, sovellukset, uudelleenkäyttö

• Uusien alueiden valmistelu satojen hehtaarien lisälaajentumisen mahdollistamiseksi 
• kaavoituksessa 200ha, lisäpotentiaali useita satoja hehtaareja
• vesialueiden täyttöä, kallioiden tasausta, paalutusta, ym.

Toteutukseen varattujen alueiden
saattaminen asiakkaiden vaatimalle 
tasolle

40 M€

Kaakkois-Suomen akkuklusteria ja 
sen skaalautuvuutta tukevan T&K-
ja koulutustarjonnan kasvun 
tukeminen

12 M€

Klusterin edelleen kehittäminen 5 M€

Lisälaajentumisen
mahdollistaminen 50 M€

Yhteensä 107 M€

Klusterin toteuttaminen luo 
miljardi-investoinnit

Työllisyysvaikutus akkuklusterissa 
1-5v aikana Yli 500 suoraa

Kerrannaisvaikutus 1-5v Yli 2000

Työllisyysvaikutus rakennusaikana Yli 1000 suoraa

Työllisyyspotentiaalin kasvu
klusterin kehittyessä 1000-5000

Yhteensä 1500-6500 suoraa



Kymenlaakson akkuklusteri
1. Tarvittavien alueiden nopea saattaminen investointien 

vaatimalle tasolle

2. Skaalautuvuutta tukevan T&K- ja koulutustarjonnan 
kasvun tukeminen

3. Sähköisen liikenteen ja logistiikan soveltava tutkimus, 
testaus ja käytännön sovellukset

4. Uudet kestävän kehityksen raaka-aineet (esim. bio-
pohjaiset) osaksi Suomen tarjontaa

5. Tuotantolaitosten energian ja tuotteiden 
kierrätettävyyden toteutus ja kehitys

6. investointeja houkuttelevan toimintaympäristön 
kehittäminen mahdollistamalla laajennus- ja 
lisäinvestoinnit

7. Rekrytointiohjelmia ja kansainvälisen koulutuksen 
lisäämistä

Suomen akkustrategia 2025 toimenpiteitä
1. Kansallisen yhteistyön kehittäminen   

2. Toimialan osaamisen kehittäminen   

3. EU- ja kansainvälisen yhteistyön kehittäminen   

4. Suomeen investointeja houkuttelevan 
toimintaympäristön kehittäminen   

5. Alan vastuullisuuden kehittäminen   

6. Suomen akkusektorin brändin kehittäminen ja 
alasta viestiminen   

7. Rahoituksen kehittäminen

Kymenlaakson akkuklusterin ja Suomen Akkustrategian 2025 vertailu



Akkuklusterin ja älykkään 
liikenteen yhdistäminen 
luo Suomelle lisäarvoa

Pilari 1. Vihreä siirtymä
1.3 Yhdyskuntien ja liikenteen vähähiiliset ratkaisut



Tästä on kyse
• Lahden seudun sähköisen liikenteen, Etelä- Kymenlaakson akkuklusterin ja 

KymiRingin TKI-ympäristön yhteistyö muodostavat Suomessa kansallisesti 
poikkeuksellisen ja ainutlaatuisen kokonaisuuden. 

• Klusterit ja testiympäristö pystyvät tarjoamaan yhdessä koko Suomelle 
kehitysympäristön ja kehittämään kansainvälisen invest in –tarjooman
Suomeen sijoittuville yrityksille. 

• KymiRingin testiympäristö tulee olemaan pohjoismaisittain uniikki: 5G 
(myöhemmin 6G) -ympäristö, automaattiajamista tukeva Smart City (ODD), 
liikenteen päästöjen vähentäminen (pakokaasut, mikromuovit ja muut 
partikkelit)

• Etelä-Kymenlaakson Akkuklusteri luo yhteistyössä muiden seutujen ja Suomen 
akkustrategian 2025 kanssa pohjaa kestävälle teollisuudelle Suomessa.



Kymiring – Smart Mobility
Nykyinen suunnitelma:
- Neljä erilaista ympäristöä ajoharjoitteluun ja testaamiseen, (jarrutus- ja väistörata, 

alamäki- ja ylämäkirata, kaarrerata sekä kiihdytyssuora); ratojen erilaiset 
pintamateriaalit mahdollistavat esim. rengastestit

- Mikromuovien talteenottoon ja mittaamiseen soveltuva hulevesijärjestelmä 
- Smart City –digitaalisen liikenteen V2X-verkon (vehicle-to-everything) ja 

automaattiajamisen ympäristö (5G, 6G; ODD), esim. VT12:sta hyödyntäminen
- Alueen käyttöä ja oheispalveluja mahdollistava rakennus, jossa ohjauslaitteisto, 

mahdollisesti simulaattoreita yms.
- Pitkän radan käyttö automattiajamisessa ja esim. nopean ajon koulutuksessa

Hankkeen kustannukset 5 MEUR



Olemassa oleva kilparata, jota voidaan hyödyntää testauksessa.

Suunnitteilla oleva testiympäristö.



Yhdessä enemmän
• Kymi-Ring TKI alusta palvelee kansallisesti kaikkea liikenteen 

kehittämistyötä sekä yrityksissä että yliopistoissa, korkeakouluissa ja 
tutkimuslaitoksissa

• Lahden älykkään liikenteen klusteri kehittää tulevaisuuden 
ratkaisuja voimakkaassa murroksessa olevalle liikenteelle

• Etelä-Kymenlaakson akkuklusteri tukee merkittävästi Suomen 
akkustrategian 2025 tavoitteita ja kasvua

• Kustakin kokonaisuudesta on olemassa omat tarkennetut esityksensä



Kotka-Hamina
Satamasidonnainen teollisuus

1.2 Vihreää ja digitaalista siirtymää tukevat teollisuuden 
uudistukset ja investoinnit  

Pilari 1. Vihreä siirtymä

Kokonaisuus yht. 50 MEUR 



Olemassa olevien tonttien 
saattaminen asiakkaiden vaatimalle 
tasolle 

25 M€

Parannamme alueen tarjontaa ja 
teollisuuden toimintaedellytyksiä 5 M€

Maailmanluokan toimintaympäristö 
digitaaliselle liiketoiminnalle 5 M€

Uusien alueiden valmistelu satojen 
hehtaarien lisälaajentumisen 
mahdollistamiseksi 

15 M€

Yhteensä 50 M€

Klusterin toteuttaminen luo useiden 
satojen investoinnit

Työllisyysvaikutus teollisuudessa 1-
5v aikana Yli 250 suoraa

Kerrannaisvaikutus 1-5v Yli 1000

Työllisyysvaikutus rakennusaikana Yli 500 suoraa

Työllisyyspotentiaalin kasvu
klusterin kehittyessä 1000-2000

Yhteensä 750-2750 
suoraa

Satamasidonnaisen liiketoiminnan kehityksen kokonaisuutta edistäviä toimenpiteitä

Satamasidonnaisuus linkittää teollisia toimijoita, joilla on synergiaetuja sataman logistiikan kanssa, 
hyödyntävät seudun vahvuuksia ja toimivat kasvavilla toimialoilla. Kuvattuja toimia tehdään sekä 
Kotkassa että Haminassa yhteistyössä Kaakkois-Suomen toimijoiden kanssa. 

• Olemassa olevien tonttien saattaminen asiakkaiden vaatimalle tasolle

- Kohteiden tasaustoimia, logistiikkainfran viimeistely akuuteissa kohteissa (tiet, rautatiet, 
liittymät, jne.)

- Palveluinfran viimeistelyä (vesi- ja viemäriputkisto, T-kem määräystenmukaisuus, voimalinja, 
datakaapelit, jne.)

• Parannamme alueen tarjontaa ja teollisuuden toimintaedellytyksiä

- Logistiikkaa laajemmin Kotkan-Haminan seudulla (laiturit, tiet, rautatiet, liittymät, jne.)

- Energiatehokkuutta (kierrätystä, biopolttoaineita, sähköisiä työkoneita, digitaalisuutta, jne.)

- Turvallisuutta (uutta tekniikkaa eg. dronet, koulutusta, harjoituksia, valmiuden nostoa, jne.)

- Yhteistyöverkostoa sataman sisällä ja koko alueella (synergiaedut, tiedonkulku, imago, jne.)

- Kansainvälisyyttä (monikielisyys, koulutus, digitaaliset palvelut, markkinointia, jne.)

- Täydennystä kokonaisuuteen, kts seuraava dia. Näitä kaikkia jo on, mutta on tarvetta 
merkittävästi parantaa.



Olemassa olevien tonttien 
saattaminen asiakkaiden vaatimalle 
tasolle 

25 M€

Parannamme alueen tarjontaa ja 
teollisuuden toimintaedellytyksiä 5 M€

Maailmanluokan toimintaympäristö 
digitaaliselle liiketoiminnalle 5 M€

Uusien alueiden valmistelu satojen 
hehtaarien lisälaajentumisen 
mahdollistamiseksi 

15 M€

Yhteensä 50 M€

Klusterin toteuttaminen luo useiden 
satojen investoinnit

Työllisyysvaikutus teollisuudessa 1-
5v aikana Yli 250 suoraa

Kerrannaisvaikutus 1-5v Yli 1000

Työllisyysvaikutus rakennusaikana Yli 500 suoraa

Työllisyyspotentiaalin kasvu
klusterin kehittyessä 1000-2000

Yhteensä 750-2750 
suoraa

Satamasidonnaisen liiketoiminnan kehityksen kokonaisuutta edistäviä toimenpiteitä

Satamasidonnaisuus linkittää teollisia toimijoita, joilla on synergiaetuja sataman logistiikan kanssa, 
hyödyntävät seudun vahvuuksia ja toimivat kasvavilla toimialoilla. Kuvattuja toimia tehdään sekä 
Kotkassa että Haminassa yhteistyössä Kaakkois-Suomen toimijoiden kanssa. 

- Maailmanluokan toimintaympäristö digitaaliselle liiketoiminnalle

- Panostamalla datacenttereiden määrän kasvuedellytyksiin ja digitaaliseen liiketoimintaan 
liittyvään osaamiseen

- Hyödyntää kansainvälisten yhtiöiden tarjoamia mahdollisuuksia, esim. Googlen julkaisemat 
konkreettiset päätökset panostaa kestävän kehityksen energiaratkaisuihin.

- Yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja ammattiopistojen koulutusohjelmien kehittämistä

- Rekrytointiohjelmia ja kansainvälisen koulutuksen lisäämistä (esim. englanti)

• Uusien alueiden valmistelu satojen hehtaarien lisälaajentumisen mahdollistamiseksi

- Lisäpotentiaali useita satoja hehtaareja eri puolella Kotkan-Haminan seutua

- Tukevan infran kehittämistä huomioiden asiakkaiden isot tarpeet ja vaatimukset kestävän 
kehityksen ratkaisuiksi

- Datakaapeliverkoston kattavuuden laajentamine vastaamaan esim. 5G:n ja datacentteriden
tarpeisiin.



Yritys voi keskittyä ydinliiketoimintaansa
Kiinteitä kustannuksia voi siirtää muuttuviksi

Joustavuus muutoksiin oman liiketoiminnan tarpeisiin
Tukipalveluiden kustannuskehitys sopimuksilla

Investoidaan vain yrityksen ydinprosessiin

Työterveys Yritysturvallisuus

Työsuojelu

Lounasravintola

Verkostot

Kunnassapito

YhteiskuntasuhteetIT tuki

Patenttitoimisto

Kiinteistöpalvelu

Aluehuolto

Logistiikka

Ympäristö asiat

22

Sataman tarjoamia palveluita yrityksille



KOUVOLA RAILGATE HUB

Multimodaalisen liikenteen ja rautatielogistiikkaan tukeutuvan 
tuotannollisen toiminnan solmukohta sekä oppimiskeskus

Pilari 1. Vihreä siirtymä  
1.3. Yhdyskuntien ja liikenteen vähähiiliset ratkaisut  3.4 
kansainvälisen kasvun kärjet



SUOMEN ENSIMMÄINEN HIILINEUTRAALIT INTER- JA 
MULTIMODAALIKULJETUKSET MAHDOLLISTAVA KUIVASATAMA VUONNA 2023

TOTEUTTAJA: Kouvola Innovation Oy

YHTEISTYÖKUMPPANIT: KSAO, KRAO, XAMK, LUT, Yritykset

KUSTANNUSARVIO: 10 M€

Kouvolaan rakennettavassa eri kuljetusmuotoja yhdistävässä terminaalissa 
voidaan käsitellä yli km pituisia junia kokonaisina. Tehokkuutta saadaan sekä 
kuljetusvolyymeistä että käsittelyn tehostumisesta. Alueesta tulee Suomen 
tehokkain tavarajunien lastaus- ja purkupaikka. Kouvolassa on jo vahva alan 
yritysten sekä oppilaitos- ja tutkimuslaitosten verkosto.

LÄHTÖKOHDAT

Suomi on osana Euroopan Unionia sitoutunut ilmastosopimuksiin. 
EU:n ja Suomen hallituksen tavoitteena on hiilineutraalius.  Kun yritykset ja 
tuotantolaitokset sijoittuvat lähelle raiteita, mahdollistetaan hiilineutraalit 
kuljetukset sekä Suomessa että ulkomailla. 

VISIO

Kouvola RRT parantaa Suomen kilpailukykyä ja tekee Kouvolasta nykyistäkin 
merkittävämmän rahtiliikenteen keskuksen. Tämä Suomen ensimmäinen 
kuivasatama mahdollistaa yrityksille hiilineutraalit ja joustavat inter- ja 
multimodaalikuljetukset Suomeen ja ulkomaille. Vahva osaaminen ja toimivat 
verkostot ja yhteistyö ovat merkittävässä roolissa uusien investointien ja 
toimijoiden houkuttelussa. 

TAVOITTEET

• Merkittävästi kasvaneet tavaravolyymit vähäpäästöisessä 
raideliikenteessä 

• Uuden liiketoiminnan, työpaikkojen ja uusien yritysten syntyminen.

• Logistiikkaverkoston kehittäminen lisää yritysten kilpailukykyä.

• Tukee logistiikka-alan uudistumista ja monipuolistamista.

• Toimintamalli Suomen muille maantie-rautatieterminaaleille.

• Uudet älykkäät logistiikkaratkaisut lisäävät Suomen kilpailukykyä.

• Kouvola on Euroopan ja Aasian välisen liikenteen solmukohta.

• Vienti- ja tuontilogistiikan kehittäminen (mm älylogistiikka) ja 
kustannustehokkuuden lisääminen.

KESKEISET KEHITTÄMISKOKONAISUUDET

• Uusi älykäs logistiikkatoiminta-alusta  yrityksille

• Logistiikan vähähiiliset kuljetusketjut ja logistiikkaosaamisen TKI-
alusta

• Tuotannollisten sijoittumisten ja investointien tukeminen.

• Yrityksille mahdollisuus TKI-toimintaan yhdessä oppi- ja 
tukimuslaitosten kanssa



Suomen lentoliikenteen kehittäminen ja siihen liittyvät 
liiketoimintamahdollisuudet n. 133 milj. €
Pyhtää-Redstonen lentokentästä Helsinki-East Aerodrome - E18-moottoritien liittymään 
uusi teknologiapuisto

Toteuttaja: Redstone AERO Oy
• Ensimmäinen julkinen uusi lentokenttä Suomessa vuosikymmeniin

• Syntynyt ilmailutoimialan akuutista sijoittumistarpeesta

• Etelärannikolle ei jää Malmin ja Hernesaari Heliportin toiminnan päättyessä lainkaan aikatauluttoman liikenteen käyttöön sopivaa 

lentokenttää

• Kenttä eli Redstone AERO on virallinen osa julkista ilmaliikennejärjestelmää

• Profiloitunut vahvasti tulevaisuuden ilmailuun

• Runsaasti miehittämättömän ilmailun kehitystoimintaa ja testausta sekä kotimaasta että ulkomailta

Pilari 1. Vihreä siirtymä  
1.3. Yhdyskuntien ja liikenteen vähähiiliset ratkaisut  3.4 
kansainvälisen kasvun kärjet



Suomen kotimaan lentoliikennejärjestelmän ja toimialan
uudistaminen n. 133 milj. €

Kotimaan lentoliikennejärjestelmän uudistaminen

ILMALIIKENNEINFRAN 
MODERNISOINTI DIGITALISAATIOTA 

HYÖDYNTÄEN

ILMALIIKENTEEN EKOLOGISET 
TOIMINTAMALLIT

Kevyet ja joustavat sekä kustannustehokkaat
toimintamalit ja kalusto -> luo pohjaa sähköiselle
ilmaliikenteelle
Palvelutason parantaminen MAAS-palveluilla: 
kutsutaksi, poikittaisliikenne, suorat yhteydet

UUDEN TOIMIALAN LUOMINEN 
SUOMEEN

Digitaalinen lentokenttä:
• Lentokentät (seutukentät)
• Tulevaisuuden ilmaliikenteen

laskeutumispaikat
• Heliportit (esim. sairaalat)

Projektissa luodaan ensimmäisenä vuonna
prototyyppi digitaalisesta, etäohjattavasta
lentokentästä. 
Seuraavina kahtena vuotena digitalisoidaan
pilottikentät (6 kpl) ja sisäänajetaan
toimintamalli.

Tulevaisuuden ilmailun tutkimuskeskus (XAMK)
Perustetaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun sähköisen 
ilmailun kehityskeskus. 
Rakennetaan kehityskeskuksen tutkimus-, kehitys-, ja opetustilat 
Helsinki-East aerodromen yhteyteen.
Investoidaan dronekalusto tutkimus-, kehitys-, ja opetuskäyttöön. 
Investoidaan sähköiseen lentokonekalustoon ja käynnistetään 
sähköinen lentokoulutus. Palkataan sähköisen ilmailun 
tutkimuspäällikkö. 

Helsinki-East Aerodrome - tulevaisuuden
ilmailuteknologia-puisto
Sähköliikenteen ja muiden tulevaisuuden 
ilmailuteknologioiden TKI-keskittymän koonti ja  
vahvistaminen, yrityskiihdyttämö, pilottiliikenne, 
koulutus, palvelujen kehittäminen

Projektissa kehitetään, testataan ja ajetaan
sisään uusi kotimaan ilmaliikenteen
toimintamalli kolmen vuoden aikana. 
Keskeisenä toimenpiteenä on tarvittavan
ohjelmiston luominen palvelemaan niin
matkustajia kuin lentoliikenteen
operaattoreita.

Xamk, Cursor Oy



Toteuttaja: HaminaKotka Satama Oy

• Tavoite on pystyä vastaamaan laivakaluston uusiutumisen tuomaan paineeseen myös satamarakenteiden puolelta
• Hankkeella on merkittäviä positiivisia ympäristövaikutuksia.
• Hietasen laiturirakenteiden parantaminen siten, että satamanosa pystyy palvelemaan  uuden sukupolven LNG-

hybridialuksia
• Ko. laivat edellyttävät ramppi- ja laiturialueiden laajentamista
• Hietasen nykyisen H3-rampin levennys n. 10 metrillä, H2- ja H3-laiturin yhdistäminen, H2-rampin levennys. 
• Vaihe 1: 10/20-10/21 (H3-ramppi)
• Vaihe 2: 11/21-12/22 (H2-H3 ramppeineen). 
• Toteutusvalmius: Heti.

Hankkeen kustannukset: 23 milj. €

Hietanen 2022

Pilari 1. Vihreä siirtymä  
1.3. Yhdyskuntien ja liikenteen vähähiiliset ratkaisut 
3.4 kansainvälisen kasvun kärjet



HYÖTYVIRRAN KIERTOTALOUSEKOSYSTEEMIN 
KEHITTÄMINEN

Pilari 1. Vihreä siirtymä  
1.2 Vihreää ja digitaalista siirtymää tukevat teollisuuden 
uudistukset ja investoinnit
1.3. Yhdyskuntien ja liikenteen vähähiiliset ratkaisut
3.3 Työllisyys ja osaaminen, TKI, tutkimusinfrastuktuuri ja 
osaaminen 



HYÖTYVIRRAN KIERTOTALOUSEKOSYSTEEMIN KEHITTÄMINEN

TOTEUTTAJA: Kouvola Innovation Oy
KESKEISET YHTEISTYÖKUMPPANIT: XAMK, LUT, yritykset

Kehittämisen perustana on Kymenlaakson keskipisteessä sijaitseva Hyötyvirran 
yritysalue, jonka alueella toimii jo kymmenkunta yritystä (suurimpina Fortum ja 
Kymenlaakson Jäte). Hyötyvirtaa kehitetään voimakkaasti kiertotalouden TKI-
alustana ja veturina, joka tukee Kaakkois-Suomen kiertotalouden ekosysteemin 
kehittymistä sekä vie eteenpäin alueen kiertotaloustavoitteita ja -mahdollisuuksia 
sekä valtakunnallisissa että kansainvälisissä verkostoissa. Hyötyvirta on logistisen 
sijaintinsa ansiosta ainutlaatuinen sillanpääasema Venäjän ja Aasian markkinoille.

LÄHTÖKOHDAT: 
• Maakunnan alhainen TKI-aktiivisuus 
• Kiertotalouden alueellisen veturin ja sateenvarjon puuttuminen
• Uuden kasvun etsiminen - taustalla ilmastotavoitteet sekä 

biokiertotalousratkaisujen kasvava tarve

VISIO:
Hyötyvirran visiona on olla Suomen virein ja vihrein ekosysteemi, joka kerää 
yhteen maan parhaat voimat ja tarjoaa alustan elinkeinolähtöiseen TKI-työhön ja 
uusien ratkaisujen käytännön toteutukseen.
Skaalattavat ratkaisut muodostavat vahvan tukijalan suomalaisen osaamisen ja 
huipputeknologian viennille.   

TAVOITTEET:
• Uuden liiketoiminnan, työpaikkojen ja vähähiilisten ratkaisujen synnyttäminen
• Kansallisesti ja kansainvälisesti skaalattava osaaminen ja toimintakonsepti
• Biokiertotalouteen liittyvän yritys- ja TKI-toiminnan kehitysloikka uudelle tasolle, liiketoiminnan tuki
• Materiaali- ja sivuvirtojen teollinen hyödyntäminen 
• Uusien modulaaristen konseptien ja ratkaisujen tuominen rakentamiseen
• Kiertotaloutta tukevien logististen ratkaisujen kehittäminen, testaus ja skaalaus hyödyntämällä Kouvolan 

kuivasataman ja Hamina-Kotkan merisataman mahdollisuuksia
• Toimintakulttuurin tehostaminen yrityksien sekä tukea ja ratkaisuja tarjoavien toimijoiden välillä.
• Opiskelijoiden jääminen alueelle (työllistyminen, startupit, myös kansainväliset)

KESKEISET KEHITTÄMISKOKONAISUUDET:
• Toimintakonseptin ja TKI-alustan rakentaminen (fyysinen keskus & kampus, sitoutunut kehittäjäyhteisö ja 

virtuaalinen alusta)
• Kokeilut mahdollistavat rakenteet ja palvelut (starter kits), 
• XAMKin ja LUTin tutkimustoiminta ja fyysiset kokeilualustat alueella, fokuksessa erityisesti 

biokiertotalous, materiaalitutkimus, energiaratkaisut ja robotiikka.
• Vahva kansallinen verkostoituminen sekä liiketoimintalähtöiset nopeat kokeilut, demonstraatiot ja pilotit 

yhteistyössä yritys- ja korkeakouluverkoston kanssa
• Kansainvälinen laajentuminen sekä innovaatioyhteistyö ja uuden osaamisen kehittäminen TKI-

kumppaneiden kanssa
• Osaamisen, toimintamallien ja teknologian jalostaminen vientituotteeksi
• Tuotannollisten sijoittumisten ja investointien tukeminen 

KUSTANNUSARVIO:  Vaihe 1, Alustan ja TKI- ympäristön rakentaminen sekä pilotointi- ja demonstraatiovalmius : 10 MEUR 
Vaihe 2, Yritysympäristön rakentaminen, toimintojen laajentaminen ja teolliset demonstraatiot : 25 MEUR

Päivitetty 12/2020



Pilari 2. Digitalisaatio 

KYMENLAAKSO



Etelä-Kymenlaakson digitaalisen infrastruktuurin rakentaminen
Toteuttaja: Cursor Oy
• Liiketaloudellisesti mahdollisimman kattava seudullinen kuituverkko
• Suurimmat taajamat Kotkassa, Pyhtäällä ja Haminassa
• Mahdollisuudet kartoitettava tarkemmin haja-asutusalueilla sekä Venäjän rajan tuntumassa
• Operaattoririippumaton seudullisesti yhtiöitetty verkon kehittäminen ja ylläpito
• Valokuituyhteys kotitalouksiin sekä yrityksiin
• Lisää veto- ja pitovoimaa luotettavien ja nopeiden yhteyksien kautta monipaikkatyössä, nykyisille yrityksille sekä 

pk-yritysten sijoittumisissa
• Turvaa tietoliikenneyhteyksien kehittämisen seudun omilla prioriteeteilla
• Esimerkiksi 5G-, 6G-, robotiikka-, tekoälyratkaisut vaativat luotettavan infran
• Mahdollistaa mm. kyberturvallisuus-, autonomisen liikenteen-, datakeskus-, akkuklusteri- sekä muille 

liiketoiminnoille peruspuitteet seudulla
• Kriittinen tarve myös HaminanKotkan Sataman sekä Helsinki-East Aerodrome kokonaisuuden kehittämisessä
• Yli 50 vuoden infrastruktuuri-investointi

Hankkeen kustannukset: 30 milj. €

Digitaalisen infran rakentaminen

Pilari 2. Digitalisaatio 
2.1 Digitaaline Infrastruktuuri
Digitalouden ja digitalisaation vauhdittaminen 



Pilari 3. Työllisyys ja osaaminen  

KYMENLAAKSO



Pilari 3. Työllisyys ja osaaminen  

K A N T A S A T A M A S T A  
O S A A M I S T A L O U D E N ,  
M A T K A I L U - J A  T A P A H T U M A -
L I I K E T O I M I N N A N  J A  
Y R I T T Ä J Y Y D E N  
K E H I T Y S A L U S T A

3.2 Osaamistason nosto ja jatkuva oppiminen 
3.3 TKI, Infrastruktuuri ja pilotointi 
3.4 Koronakriisistä kärsineet alat ja kansainvälisen kasvun alat



Osaamistalous, XAMK kampus & TKI-toiminta yht. 75,8 M€ 

Xamkin tulevaisuuden kampus, 45 M€, jonka toteutuksessa huomioidaan 
ainutlaatuisella tavalla viihtyvyys ja vetovoimaisuus, edistykselliset tekniset, 
energiatehokkaat ja digitalisaatioratkaisut, monikäyttöisyys ja muuntojoustavuus 
sekä yhteistyö eri sidosryhmien kanssa.

Uudet digitaaliset oppimis- ja TKI-ympäristöt yht. 13,4 M€  

• Merenkulun simulaattorit 6 M€, 
• Betonin tutkimuslaboratorio 1,7 M€ ,
• Kyberturvallisuuden ja peliohjelmoinninlaboratorio 1,5 M€, 
• Virtuaalivoimalaitos 2 M€ , 
• Automaatiotekniikan osaamiskeskus 1 M€, 
• Satamalogistiikan turvapuisto 1,2 M€ 
• Rakennetun yhteiskunnan vähähiilisyyden edistämisen TKI-ympäristöt 



• Yrittäjyyden ekosysteemin kehittäminen, yrityskeskus ja digitaaliset alustat (Kymenlaakson 
digitaalinen innovaatiokeskittymä), verkostot ja muuntuvat ratkaisut; opiskelijoiden ja 
yritysten yhteen saattaminen 6 M€ 

• Älykäs Infra tutkimuksen ja liiketoiminnan alustana 5,7 M€  
• Energiaratkaisut, älykkäät sähköverkot, datayhteydet 
• Perusinfra I vaihe– toteutus älykkäinä verkkoina 3+1,5 M€; katu-, vesi-, sähköverkot – anturit, 

mittaus, seuranta, datan tuotto tutkimukseen, verkostojen hallinta, toimintavarmuus, 
kaupunkitilan käytön mittaus, turvallisuus

• Uusiutuvan paikallisen sähkön jakeluverkko ja hajautettu, kyberturvallinen dataverkko 1,2 M€ 

Työllisyysvaikutus yhteensä 50 htv
älykäs infra 3 htv, tutkimushankkeet 10 htv, turvapuisto ja kiertotalous 14 htv, hankkeistuksesta
1,5-2x vaikutus 

Osaamistalous, XAMK kampus & TKI-toiminta yht. 75,8 M€ 



Kantasatamasta osaamistalouden, matkailu- ja tapahtumaliiketoiminnan 
kehitysalusta, ml. työllisyyttä edistäviä toimenpiteitä
• Kotkan yhteistyökumppaneina mm. Haminan kaupunki, Cursor, HaminaKotka satama, energiayhtiöt, XAMK, Ekami, 

yhteistyöyliopistoja kansallisesta ja kansainvälisesti sekä yrityksiä ja muita toimijoita

• laaja työllistävä ja elinkeinorakennetta uudistava vaikutus ja vihreä kasvu. Vahvistetaan Suomen kansainvälistä 
kilpailukykyä investoinneille ja digitaaliseen talouteen siirtymistä. 

Tapahtumaliiketoiminnan kehittäminen yht. 30,3 M€

• Tapahtumakeskusinvestointi 25 M€ ja Kantasataman yleissuunnitelman kokonaiskustannukset 4 M€ 

• Tapahtuma- ja liiketoiminta-alan käynnistäminen ja kehittäminen, Matkailun MICE (Meetings, Incentives, Conference, 
Exhibitions) segmentin avaaminen 1,3 M€ 

• 160 000 vuosikävijän tapahtumaliiketoiminnan osalta 25 M€ aluetalousvaikutus

• Työllisyysvaikutus 400 htv (matkailu, tapahtuma, ravintola- ja palveluala sekä teknologia-ala) perustuen 
aluetalousselvitykseen. 

Kestävä matkailu ja risteilyliiketoiminta yht. 10 M€

• Tavoite on kehittää Kantasataman risteilyliikenne tasolle, joka pystyy vastaanottamaan risteilylaivoja kestävän kehityksen 
periaatteella noudattamalla vastaisuudessakin matkustajaliikenteelle asetettuja säädöksiä ympäristöystävällisillä 
menetelmillä turvallisuus huomioon ottaen. Ennustettu alustulomäärän sekä aluskokoluokan kasvu edellyttää 
Kantasataman turvatoimialueen kehittämistä infrastruktuurin nykyaikaistamisella ja digitaalisuuden lisäämisellä. Budjetti: 
10 M€.

• Kasvuvaikutukset kansainvälisyydestä ja Venäjä-yhteistyöstä



• Luo pohjan uudelle elinkeino ja liiketoiminta-alalle Kotkan seudulla, 
elinvoimaisuuden , hyvinvoinnin ja matkailuelinkeinon kasvulle kokous-
matkailun kehittämisen kautta.

• Tarjoaa ainutlaatuiset ja laadukkaat tilat ja palvelut kaikenlaisille 
kohtaamisille, Monipuolinen koko kansan talo

• Rakennuttaja Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:n tytäryhtiö Backstaff Oy 
• Operaattoriyritys Kotkan tapahtumakeskus Oy 
• Ympärivuotinen tapahtumatoiminta 
• Merkittävät aluetalous- ja työllisyysvaikutukset
• Arkkitehtuuriltaan ja kiinteistötekniikaltaan ainutlaatuinen 
• Maksimikapasiteetti 3200 hlöä, muuntautuvat tilat

Satama Areena



Kotkan Kantasatama – Vartiolaiva Merikarhun muutos moderniksi oppimisympäristöksi 

Toteuttaja: EKAMI, Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä
Kotkan Kantasatama –Vartiolaiva Merikarhun muutos moderniksi oppimisympäristöksi

Ammattiopisto on saanut vartiolaiva Merikarhun koulutus-ja harjoituskäyttöön. Vartiolaiva Merikarhu muutetaan moderniksi oppimisympäristöksi, 
jossa huomioidaan: 

• merenkulkualan digitalisaatio ja automatisaatio, kestävä kehitys, virtuaalisen oppimisympäristön kehittäminen ja simulaatioiden 
laajentaminen merenkulkualan tulevaisuuden sekä eri viranomaisten edellyttämien vaatimusten mukaiseksi

• öljyntorjunta- ja palontorjuntalaitteiston fyysinen ja virtuaalinen kehittäminen viranomaisten ja muiden sidosryhmien 
turvallisuuskoulutusten osalta

• merenkulkualan turvallisuustoiminnan ja -koulutuksen kehittäminen  

• Koulualuksen käyttö tulee olemaan merkittävässä roolissa myös viranomaisten ja yhteistyökumppaneiden (esim. Rajavartiolaitos, pelastuslaitos, 
tulli, poliisi, HaminaKotka satama, Traficom, Syke, FinnpilotPilotageOy) harjoituksissa

• ILS ShipDesign & Engineering Oy:lla teetetty arvio Merikarhun välttämättömistä kunnostustöistä aluksen koulutuskäyttöön ottamiseksi 

• Muutostyöt, suunnittelu-ja katsastus, telakoinnit ja muut tarvittavat korjaukset

• Koulutuskäyttö hyödyntää kansallista ja kansainvälistä koulutus- ja turvallisuustoimintaa, viranomaisyhteistyötä sekä   Ekamin, Xamkin,
että Satamalogistiikan turvapuiston toimintaa

Hankkeen kustannukset: 1,5 milj.€



3.4 Koronakriisistä kärsineet alat ja kansainvälisen kasvun alat

Pilari 3. Työllisyys ja osaaminen  

Vaalimaan rajaliikenteen ja palvelujen kehittäminen  1 MEUR





MATKAILUN JA KYMENLAAKSON HOUKUTTELEVUUDEN
HANKEAIHIOT

3.4 Koronakriisistä kärsineet alat ja kansainvälisen kasvun alat

Pilari 3. Työllisyys ja osaaminen  



ELÄMYSALUSTA - INVESTOINTITULPAN AVAAMINEN

• Yksityisten ja julkisten matkailuinvestointien edistäminen matkailutulon kasvattamiseksi: Tykkimäen-
Käyrälammen alue, Repoveden kansallispuisto, Kymijoki ja Kimolan kanava. Julkisten investointien 
kohdentaminen ja yksityisten stimuloiminen. Merkittävän kasvuhyppäyksen edistäminen

• Suomen matkailustrategian linjausten mukainen kestävän, ympärivuotisen, kansainvälisen ja digitaalisesti 
saavutettavan matkailun kehittäminen alueen yritysverkoston kanssa

• Luonnon monimuotoisuuden huomioiva toiminta. Sustainable Travel Finland-ohjelma
• Ennakointitiedon ja tiedolla johtamisen hyödyntäminen uudella tavalla. Reagointi ”uuteen normaaliin” 

panostamalla turvallisuuskäytäntöihin ja vastuulliseen viestintään yrityksissä
• Matkailupalveluiden tuotteistaminen kestävästi: hyvinvointimatkailu, luonto ja kulttuuritekijät yhdistäen
• Digitaalisen matkailuinfran ja digimarkkinoinnin parantaminen: saavutettavuus, tunnettuus, ostettavuus
• Digiosaamisen kasvattaminen yrityskentässä
• Valmistautuminen suurtapahtumiin ja uusien houkuttelu: Kuninkuusravit 2023, KymiRing-tapahtumat MICE-

segmentin destinaatiotunnettuus
• Matkailun myönteisten mielikuvien hyödyntäminen maakunnassa
• Toteuttajat: Kouvolan kaupunki, veturiyritykset, Metsähallitus

Hankekokonaisuuden kustannusarvio 39 milj. € 



Toteuttaja: HaminaKotka Satama
Kansainvälinen risteilyliikenteen kehittäminen, kehittämistoimet ja infra

• Haminan satamanosan risteilylaiturin infrastruktuurin luominen risteilyliikenteen kasvun turvaamiseksi ja uuden 
liiketoiminnan kehittäminen Haminan satamanosassa. Muun kuin laituri- infrastruktuurin rakentaminen, mm. PRF, 
turvajärjestelmät, opasteet, matkustajien odotustilat. Suunnittelu 2021, toteutus 2022-2023. 

Hankkeen kustannukset: 2,2 milj. €

Risteilykeskus HaminaKotka
• Uuden liiketoimintaympäristön kehittämis- ja toteuttamiskartoitus sekä toteutus. Hankkeen avulla tarkoitus on tehdä 

uusi ja innovatiivinen palvelusertifiointi kansainvälisen risteilyliiketoiminnan toteuttamiseen. Lisäksi hankkeessa 
selvitetään digitaalisen virtuaalituotteistuksen mahdollisuuksia luoda lisäarvoa palvelutuotantoon ja siihen liittyvään 
viestintään Hankkeen kustannukset: 210 000 €

• 2017-2019 aikana yhteensä n. 18600 risteilyvierasta ja n. 7000 miehistön jäsentä 
• 82% eli n. 15200 vierasta on jäänyt tutustumaan Kotkan-Haminan seutuun
• Vuodelle 2021:  14 laivaa tulossa/40000 matkustajaa (mikäli koronarajoitukset sallivat)              

 arviolta 6,4 M€ aluetalousvaikutus

Kansainvälisen risteilyliikenteen kehittäminen

3.4 Koronakriisistä kärsineet alat ja kansainvälisen kasvun alat
1.5 Ympäristökestävyys ja luontopohjaiset ratkaisut

Pilari 3. Työllisyys ja osaaminen  



Toteuttaja: KSAO 
Tavoite:
Hankkeen tavoitteena on ajoneuvo- ja logistiikka-alan osaamiskeskuksen rakentaminen ja toiminnan kehittäminen vastaamaan 
tulevaisuuden osaamistarpeita. Osaamista lisäämällä parannetaan yritysten kilpailukykyä. Modernin osaamiskeskuksen myötä 
mahdollistetaan yritysten volyymin kasvua sekä kansainvälistymistä ja uusien yritysten sijoittuminen RRT-alueelle

TP1: Ajoneuvo-ja logistiikka-alan osaamiskeskuksen kehittäminen (investointi)
TP2: Ajoneuvo- ja logistiikka-alan opetuksen kehittäminen yhteistyössä työelämän ja eri kouluasteiden kanssa.
TP 3: Ajoneuvo- ja logistiikka-alan koulutusten kehittäminen osana kansainvälistymistä.
TP4: Vihreän logististen toimintojen kehittäminen
TP5: Opetushenkilöstön osaamisen päivittäminen - esim. robotiikka, tekoäly, digitalisaatio, vihreä logistiikka

Yhteistyötahot: Korkeakoulut, alan yritykset, muut oppilaitokset (voi olla eri koulutusorganisaatioiden yhteinen osaamis- ja 
tutkimusalusta 
Vaikuttavuusarvio: Lisää Kouvolan ja RRT alueen vetovoimaisuutta tarjoamalla osaavaa työvoimaa Kouvolaan sijoittuville uusille 
yrityksille.

Hankkeen kustannukset: 9,0 milj €

Tieliikenteen digitalisaation ja autonomisten logistiikkajärjestelmien 
osaamiskeskuksen kehittäminen

3.2 Osaamistason nosto ja jatkuva oppiminen 
3.3 TKI, Infrastruktuuri ja pilotointi 
1.3 Yhdyskuntien ja liikenteen vähähiiliset ratkaisut

Pilari 3. Työllisyys ja osaaminen  



Houkutteleva Kymenlaakso – Talent boost

Toteuttajaverkosto: päätoteuttajat Kouvolan kaupunki / Kinno ja Cursor

• Uusien asukkaiden, talenttien ja opiskelijoiden houkuttelu Kymenlaaksoon lähimarkkinoilta. Kymenlaakson tunnettuuden parantaminen 
asumisen ja yrittämisen näkökulmasta.

• Monipaikkaisen asuminen edistäminen ja etätyömahdollisuuksien maksimaalinen hyödyntäminen. Kymenlaakson houkuttelevuuden 
lisääminen työnantajamielikuvien näkökulmasta. Koulutus-, yritys- ja tutkimustoiminnan yhteistyö. Alueen yritysten halukkuus osallistua 
kehittämiseen. 

• Kymenlaakson kilpailuetujen ja huippusijainnin nostaminen. Yhteiset mielikuvatalkoot ja heijastuvat imagovaikutukset monille toimialoille. 
Nojautuminen alueen vahvuuksiin.

• Kestävää liiketoimintaa tukevien digitaalisten ratkaisujen hakeminen ja kehittäminen. Digimarkkinointi ja yhteismarkkinointi alueen 
yritysten kanssa. 

• Venäjä-yhteistyön ja yritysten kansainvälistymistoiminnan aktivointi . Venäjän läheisyys ja kansainvälistymisen potentiaali tuo 
kasvumahdollisuuksia. 

• Yritysten kansainvälistymistoimenpiteet ja verkostojen luominen post-corona.
• Maakunnan kilpailukykyä tukevan toimintaympäristön varmistaminen.
• Kv-verkostoihin mukaan, uudet kumppanuudet.

Hankkeen kustannusarvio 5 milj. €

3.4 Koronakriisistä kärsineet alat ja kansainvälisen kasvun alat

Pilari 3. Työllisyys ja osaaminen  



Pilari 4. Sosiaali- ja 
terveyspalvelut 

KYMENLAAKSO



Alustatalous tukemassa palvelujen saatavuutta

Toteuttaja: Kymsote
• Alueellisen osaamisen vahvistaminen
• Digitaalinen alusta yhdistää terveydenhuollon työn kysynnän ja tarjonnan kiihdyttäen uuden työn murrosta 

sekä mahdollistaa uusia toimintamalleja
• Tämä auttaa hoitovelan korjaamisessa Alusta sujuvoittaa osaamisen liikkumista sinne ja silloin missä tarve 

• Akatemian avulla koordinoidaan maakunnallista sosiaalityön osaamisen kehittämistä ja hyödynnetään 
tutkimusta ja tietoa kokonaisvaltaisesti vahvistaen sosiaalityötä. Vaikuttavuus: sosiaalityön osaamisen 
varmistaminen tulevaisuudessa. Tutkimustyön tulokset hyödynnettävissä valtakunnallisesti

• Sosiaalityön akatemian avulla vahvistetaan ammattilaisten osaamista vastaamaan tulevaisuuden sosiaali- ja 
terveydenhuollon tarpeita. 

Hankkeen kustannukset: 1,5 milj. €

Pilari 4. Sosiaali- ja terveyspalvelut 



Kouvola   Kotka    Hamina   Pyhtää   Virolahti   Miehikkälä 

www.kymenlaakso.fi
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