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1. Johdanto
Uutta elinvoimaa uudistuvaan Kymenlaaksoon
Suomi luetaan 100-vuotisjuhlavuotenaan kuuluvaksi
maapallon vakaimpiin ja edistyksellisimpiin yhteiskuntiin. Samanaikaisesti, kun voidaan olla ylpeitä
tähänastisista saavutuksista, katsotaan myös rohkeasti tulevaisuuteen. Suomen maakunnissa tulevaisuutta suunnitellaan laatimalla maakuntaohjelmat,
joiden linjauksilla suunnataan maakunnassa tehtävää
aluekehitystyötä tulevina vuosina.

Kymenlaakso on
monipuolinen maakunta,
jolla on hyvät mahdollisuudet
kehittyä entistä paremmaksi
asuinpaikaksi ihmisille ja
toimintaympäristöksi
yrityksille.
Maakunnan olemassa olevia haasteita ei voida väheksyä, niitä toki riittää ja ne on selkeästi tunnistettu
tässäkin asiakirjassa. Kymenlaaksossa tarvitaan kuitenkin vahvempaa uskoa omiin vahvuuksiin, omaan
tekemiseen ja maakunnan tulevaisuuden mahdollisuuksiin.
Valmisteilla oleva SOTE- ja maakuntauudistuksen
sanotaan olevan Suomen historian suurin hallinnonuudistus, joka muuttaa laajasti hallintoa ja toimintatapoja. Ennen kaikkea syntyy uusi organisaatio,
Kymenlaakson maakunta, joka tulee vastaamaan
paitsi asukkaille tarjottavista sosiaali- ja terveys-,
sekä monista muista merkittävistä palveluista, myös
aluekehittämistehtävistä, joihin tällä asiakirjalla ensisijaisesti vaikutetaan.

Maakuntaohjelma on maakunnan kehittämisasiakirja, jossa johtoajatuksena on vahva elinkeinopoliittinen painotus, niin sanottu kakun kasvattamisen
näkökulma. Maakuntaohjelman linjauksilla ohjataan
kehittämisrahoituksen käyttöä maakunnassa. Rahoituksen käytöstä päättävien viranomaisten tulee päätöksillään edistää maakuntaohjelman toteuttamista.
Tämän lisäksi tarvitaan luonnollisesti yhteishenkeä ja
-tekemistä Kymenlaakson maakuntahengen nostamiseksi ja maakunnan saamiseksi uudelle kasvu-uralle.
Ohjelmaa valmisteltaessa EU:n monivuotinen budjettikehys on edelleen avoin ja tämä vaikeuttaa maakuntaohjelman rahoituksen arviointia vuosille 2020–
2021. EU-rahoituksen merkitys maakuntaohjelman
toimenpiteiden rahoituksessa tulee kuitenkin jatkossakin olemaan tärkeä, samoin kuin valtion ja kuntien,
kuten myös yksityisen rahoituksen.
Merkittävässä roolissa maakuntaohjelman sisällössä on ns. älykkään erikoistumisen strategia, joka
on Kymenlaaksossa hyväksytty 4.4.2016. Tämä konsepti, jossa alueet painottavat kehitystyössään omia
vahvuuksiaan, on ollut ja tulee jatkossakin olemaan
merkittävässä roolissa EU:n aluepolitiikassa. Komissio
painottaa älykkään erikoistumisen tärkeyttä aluekehitysvarojen ohjauksessa myös tulevalla ohjelmakaudella. Kymenlaaksossa älykkään erikoistumisen
kärjiksi on päätetty biotalous, digitalisaatio ja logistiikka. Ne ovat läpileikkaavia teemoja myös maakuntaohjelman toimintalinjoissa, jotka keskittyvät liiketoimintaympäristön, asuin- ja kulttuuriympäristön,
osaamis- ja innovaatioympäristön sekä liikenneyhteyksien ja liikennejärjestelmän kehittämiseen. Lisäksi
ohjelman läpileikkaavina teemoina ovat kestävän
kehityksen ja kansainvälisyyden edistäminen. Näillä
eväillä Kymenlaakso kehittää uutta elinvoimaa uudistuvaan maakuntaan seuraavien neljän vuoden aikana.

Kymenlaakson visio 2040
Kymenlaakso on elinvoimainen ja ekotehokas
asuin-, harrastus- ja liiketoimintaympäristö.
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2. Maakuntaohjelmaprosessi ja
ohjelman sisältö
Maakuntaohjelma on lakisääteinen maakunnan
kehittämisasiakirja, joka laaditaan kunnallisvaalikausittain neljäksi vuodeksi. Valmisteilla olevan maakuntauudistuksen myötä aluekehittämisjärjestelmää
ja aluekehittämisen strategista suunnittelua uudistetaan. Maakuntien liittojen ja TE-toimistojen tehtävät,
pääosa ELY-keskusten tehtävistä sekä osa kuntien
tehtävistä siirtyvät uusien maakuntien järjestämisvastuulle.
Tämä maakuntaohjelma valmistellaan muutostilanteessa ja sen rooli aluekehittämisen linjausten
jatkuvuuden pohjana on keskeinen uuden maakunnan aloittaessa työnsä. Maakuntaohjelman laadinta
tapahtuu voimassa olevan lainsäädännön puitteissa,
mutta maakuntauudistuksen eteneminen ja sen
myötä tehdyt päätökset huomioidaan ohjelmointiprosessissa.
Uudet maakunnat laativat jatkossa maakuntalakiin
perustuvat maakuntastrategiat, joissa maakuntavaltuusto päättää maakunnan toiminnan ja talouden pitkäaikaisista tavoitteista. Lakivalmistelu lähtee siitä,
että jatkossakin maakunnissa laaditaan aluekehittämistehtäviä tarkentavat maakuntaohjelmat, joiden
suhde maakuntastrategiaan määritellään uudistusprosessin aikana.
Tämä maakuntaohjelma on valmisteltu voimassa olevan lainsäädännön pohjalta, kuten ennenkin yhteistyössä kuntien, valtion viranomaisten ja alueen kehittämiseen osallistuvien yhteisöjen ja järjestöjen sekä
muiden vastaavien tahojen kanssa.

Maakuntaohjelma 2018–2021 esittää Kymenlaakson
mahdollisuuksiin, tarpeisiin ja erityispiirteisiin, kuten
vahvaan teolliseen perinteeseen ja kulttuuriin perustuvat kehittämisen tavoitteet seuraaville neljälle vuodelle. Ohjelmassa sovitetaan yhteen alueen tahtotila
sekä kansalliset ja EU-politiikan aluekehitystavoitteet.
Maakuntaohjelmaa toteutetaan neljällä toimintalinjalla, joiksi on valittu liiketoimintaympäristö, asuin- ja
kulttuuriympäristö, osaamis- ja innovaatioympäristö
sekä liikenneyhteydet ja liikennejärjestelmä. Kaikilla
toimintalinjoilla edistetään läpileikkaavasti kestävää
kehitystä ja kansainvälistymistä. Lisäksi toimintalinjojen välillä on selkeitä yhteneväisyyksiä.
Maakuntaohjelman perustana on lisäksi joukko erillisstrategioita, kuten Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategia (RIS3), energia- ja ilmastostrategia jne.
Maakuntaohjelman toteuttamisesta ovat vastuussa
maakunnalliset kehittäjätahot eli Kymenlaakson
Liitto, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, kunnat ja niiden omistamat yhtiöt, kehittämisyhtiöt ja oppilaitokset sekä yksityiset yritykset, kansalaisjärjestöt ja
-yhdistykset, kukin oman toimialansa ja intressiensä
mukaan. Tulevaisuudessa maakuntauudistuksen
myötä vastuu siirtyy Liiton ja ELY:n osalta uudelle
Kymenlaakson maakunnalle.
Ohjelman ympäristövaikutukset on arvioitu erillisessä
ympäristöselostuksessa, jonka tiivistelmä on liitetty
ohjelma-asiakirjaan.

Maakuntasuunnitelma 2040 -osio on nimensä mukaisesti pitkän aikavälin visio ja strategia. Sitä voidaan
pitää kehityssuuntana, jonka mukaisesti järjestellään
käytössä olevia resursseja ja saadaan kilpailuetua
muihin alueisiin nähden muuttuvassa toimintaympäristössä. Maakuntasuunnitelma on rakennettu neljän
vuodelle 2040 ulottuvan skenaarion pohjalta.
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Maakuntaohjelman laadinnassa huomioitavia
linjauksia, strategioita ym.
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•
•
•
•
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•

Työ- ja elinkeinoministeriön kirje maakuntien
liitoille 9.11.2016
Valtakunnalliset alueiden kehittämisen 		
painopisteet 2016–2019, valtioneuvosto
EU:n ja Suomen Itämeri-strategia
Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) 		
-toimenpiteet ja -suunnitelmat
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen strategiset
tavoitteet ja suunnitelmat
Kymenlaakson Älykkään erikoistumisen 		
strategia RIS3
Kokonaismaakuntakaava 2040 tavoitteet sekä
voimassa olevien vaihemaakuntakaavojen
tavoitteet
Väestö- ja työpaikkasuunnite
Kymenlaakson Luonnonvarastrategia 2020
Kymenlaakson Ilmasto- ja energiastrategia 2020
Kymenlaakson kuntien ja seutukuntien 		
elinkeinostrategiat
Kymenlaakson Liikennejärjestelmästrategia ja
liikennejärjestelmäsuunnitelmat
Kaakkois-Suomen liikennestrategia 2035
EU:n rakennerahasto-ohjelmat
Kaakkois-Suomen maaseutuohjelma
ENI-ohjelma
Kymenlaakson ympäristökasvatus -strategia
Kaakkois-Suomen alueellinen metsäohjelma
Maakuntaohjelmien vertaisarvioinnin tulokset
Kymenlaakson terveys- ja liikuntastrategia
2014–2020
Kotkan-Haminan seudun matkailustrategia
vuoteen 2020
Kouvolan matkailun master plan ja 		
investointistrategia 2025
Kaakkois-Suomen alueellinen metsäohjelma
2016–20

Maakuntaohjelmaa toteutetaan neljällä toimintalinjalla, joiksi on valittu liiketoimintaympäristö,
asuin- ja kulttuuriympäristö, osaamis- ja
innovaatioympäristö sekä liikenneyhteydet ja
liikennejärjestelmä.
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3. Maakuntasuunnitelma 2040
Maankäyttö- ja rakennuslain 4. luvun mukaan maakunnan suunnitteluun kuuluvassa maakuntasuunnitelmassa osoitetaan maakunnan tavoiteltu kehitys,
johon maakuntakaava perustuu. Maakuntasuunnitelmasta vastaa maakunnan liitto. Aluekehityslain
32 §:ssä todetaan, että maakuntaohjelma perustuu
maakuntasuunnitelmaan. Suunnitelma on siis pohjana sekä maakuntakaavoitukselle että maakuntaohjelmalle.
Kymenlaakson Maakuntasuunnitelma 2040 on pitkän
aikavälin visio ja strategia. Se on kehityssuunta, jonka
mukaisesti järjestellään käytössä olevia resursseja ja
saadaan kilpailuetua muihin alueisiin nähden muuttuvassa toimintaympäristössä.
Maakuntasuunnitelman 2030 taustaksi tehtiin aikanaan laaja tulevaisuustarkastelu, jossa valmisteltiin
Kymenlaaksolle neljä skenaariota. Skenaarioille laadittiin rakenne, kiteytykset, tiivistelmät ja juonenkuvaukset. Skenaarioita on työstetty ja päivitetty
kevään 2017 aikana maakunnan yhteistyöryhmän
seminaarissa ja nyt ne ulottuvat vuoteen 2040 asti.

Kymenlaakson
Maakuntasuunnitelma
2040 on pitkän aikavälin visio ja strategia.
3.1 Kymenlaakso tänään
Kymenlaakso sijaitsee Etelä-Suomessa. Maakunnassa
on seitsemän kuntaa: Hamina, Iitti, Kotka, Kouvola,
Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti. Etäisyydet Kymenlaakson eri osista maakunnan keskuksiin ovat kohtuullisen lyhyet. Matkaa puolestaan Kymenlaakson
pääkeskuksista Kotkasta ja Kouvolasta Helsinkiin on
noin 130 km ja Pietariin noin 280 km. Ajallisesti Kouvolasta pääsee Helsinkiin 1 h 20 minuutissa junalla.
Kotkasta puolestaan ajaa autolla moottoritietä pitkin
Helsinkiin 1 h 30 minuutissa. Maakunnan pinta-ala on
5 148 km2 ja vesipinta-ala 2 307 km2, yhteensä 7 455
km2. Iitin kunta siirtyy maakuntauudistuksen myötä
Päijät-Hämeen maakuntaan. Iitin irrottautumisen
jälkeen maapinta-ala on 4 558 km2 ja vesipinta-ala
2 210 km2 eli yhteensä ilman Iittiä maakunnan pintaala tulee olemaan 6 768 km2.
Luonnonmaisemaltaan Kymenlaaksoa luonnehditaan
Suomen pienoiskuvaksi. Etelä-Kymenlaakson meri-,
rannikko- ja saaristoalueet muuttuvat pohjoisen
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suuntaan kuljettaessa Keski-Kymenlaakson viljelyaukeiksi ja Pohjois-Kymenlaakson järvi- ja erämaaalueeksi. Kymijoki halkoo maakuntaa pohjoisesta
etelään ja Salpausselkä lännestä itään. Maakunnan
luontoympäristössä on paljon matkailupotentiaalia.
Alueella sijaitsee Repoveden, Valkmusan sekä Itäisen
Suomenlahden kansallispuistot, joista kävijämäärältään suurin on Repoveden puisto Kouvolan pohjoisosassa. Lisäksi Kotkassa sijaitsee kansallinen kaupunkipuisto, jonka erityispiirteitä ovat joki- ja meriluonto
sekä teolliseen kehitykseen ja linnoitus- ja puolustushistoriaan kuuluva rakennusperintö. Kymenlaakso
on vireä kulttuuri- ja liikuntamaakunta. Rakennettu
historiallinen ja moderni kulttuuriympäristö kaupungeissa ja maaseudulla kuvastavat maakunnan monipuolisuutta.
Kymenlaakso lukeutuu maan parhaisiin maatalouden
tuotantoalueisiin. Kymenlaakson viljeltävä peltopinta-ala on pysynyt samalla tasolla viime vuosina
(yht. yli 84 000 ha), mutta tilojen keskikoko on kasvanut ja tilamäärä vähentynyt. Luomuviljeltyjen peltojen osuus kasvaa vuosittain.
Kaakkois-Suomessa on Euroopan suurin metsäteollisuusklusteri. Kymenlaakso on myös maan keskeinen puun toimitusalue. Metsäteollisuuden osuus
Kymenlaakson arvonlisäyksestä on romahtanut
1990-luvulta, mutta se on kuitenkin edelleen noin
10 %, ja metsäteollisuuden osuus Kymenlaaksossa
on huomattavasti suurempi kuin koko maassa keskimäärin. Puun kysyntä ja käyttö tulee lisääntymään
Kymenlaaksossa. Metsäteollisuus investoi selluntuotantoon ja teollisuuden uskotaan ottavan tuotantoon
myös uusia puupohjaisia tuotteita. Tämä tuo haasteen metsien taloudellisen käytön hyödyntämisen
ja muun käytön yhteensovittamisessa sekä luonnon
monimuotoisuuden ja vesien tilan säilyttämisessä.
Teollisuudella on edelleen merkittävä rooli Kymenlaakson yritystoiminnassa ja maakunnan vienti
koostuu lähes kokonaan teollisuustuotteista. Rakennemuutos on kiihdyttänyt tuotantorakenteen monipuolistumista, mutta samanaikainen talouden syvä
taantuma on vaikeuttanut pitkäjänteistä kehittämistyötä ja alentanut yritysten valmiuksia investointeihin
ja kasvuun. Lisähaastetta kehittämiseen tuo se, että
Kymenlaaksossa yrittäjien osuus työllisistä on pienempi kuin keskimäärin ja kasvuyrityksiä on vähän.
Toisaalta varuskuntien, rajavartiolaitoksen ja tullin
merkitys työllistäjänä ja turvallisuuden tuottajana on
ollut aina varsin suuri Kymenlaaksossa. Näiden turvallisuustoimijoiden läsnäolo nähdään edelleenkin
merkittävänä maakunnassa.
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Uutta kasvua maakunta on hakenut osittain perinteisten alojen uudistamisesta ja toisaalta kokonaan
uusilta toimialoilta. Perinteisen paperiteollisuuden
tilalle kehitetään metsäraaka-aineista saatavia uusia
tuotteita ja uusiutuvaa energiaa. Myös muissa uusiutuvissa ja puhtaissa energiaratkaisuissa on mahdollisuuksia. Yhtenä kehittyvänä toimialana Kymenlaaksossa on peliteollisuus ja yleisemminkin pelillisyys
sekä start-up ekosysteemityö. Kaakon elokuvakomissio puolestaan houkuttelee Kymenlaaksoon AV-alan
tuotantoja, joiden seurauksena maakuntaan tuodaan
tuloja ja paljon uutta osaamista. Matkailun alalla
uutta liiketoimintaa tuovat kansainväliset risteilijät ja
niiden tuhannet matkustajat.
Venäjän läheisyys tarjoaa Kymenlaaksolle huomattavan kilpailuedun Venäjän ja EU:n sarana-alueena.
Venäjän ja erityisesti Pietarin talousalueen merkitys
Kymenlaaksolle on varsin merkittävä. Se vaikuttaa
maakunnan talouteen, väestökehitykseen, osaamiseen, kulttuuriin ja ilmapiiriin. Venäjän rajan ja Pietarin alueen ostovoiman läheisyys näkyy voimakkaasti
matkailun ja kaupan alan kehittymisessä ja se tulee
hyödyntää entistä paremmin myös muilla elinkeinoelämän aloilla. Kymenlaakso panostaa voimakkaasti
Invest In -toimintaan hakemalla aktiivisesti uusia
sijoittuvia yrityksiä niin Venäjältä ja EU:sta, USA:sta ja
Japanista kuin BRIICS -maistakin.

Kymenlaakso on Itämeren alueen kansainvälinen
logistiikan liiketoiminta- ja osaamiskeskus. Kymenlaakson asemaa Pietarin ja Helsingin kehityskäytävällä vahvistaa nopea junayhteys, Suomen suurin
yleissatama HaminaKotka sekä Kouvolassa sijaitseva
Suomen suurin tavaraliikenteen rautatieliikennekeskus. Keväällä 2018 kokonaisuudessaan valmistuva
E18 moottoritie etelärannikolle parantaa maakunnan
yhteyksiä entisestään pääkaupunkiseudulle ja Vaalimaan rajanylityspaikan kautta Venäjälle.
Ekotehokkuus on viime vuosina kehittynyt Kymenlaaksossa kokonaisuutena myönteiseen suuntaan.
Teollisuuden ja energiantuotannon hiilidioksidipäästöt ovat laskeneet vuosina 1990–2015 noin
63 %. Uusiutuvan energian osuus ilman liikennettä
on kasvanut, ollen vuonna 2015 Kymenlaaksossa
63,8 %. Suurin osa uusiutuvasta energiasta on metsäteollisuuden jäteliemiä, teollisuuden puupolttoaineita ja vesivoimaa. Ekotehokkuuden osalta panostusta tarvitaan jatkossa erityisesti asioihin, joiden
taso ja kehitys on valtakunnan tilannetta huonompaa.
Tilanne on haastavin alueen hyvinvointiin ja ihmisten
terveyteen liittyvissä kysymyksissä. Myös t&k -toimintaa tulee vahvistaa maakunnan kehityksen ja
ekotehokkuuden parantamiseksi.

Uutta kasvua maakunta on
hakenut osittain perinteisten
alojen uudistamisesta ja toisaalta
kokonaan uusilta toimialoilta.

Kuva: Jukka Koskinen /Kotkamills
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Väkiluku ja ennusteet
Kymenlaaksossa oli vuoden 2016 lopussa 177 659 asukasta, mikä on 3 186 asukasta vähemmän kuin edellisen maakuntaohjelman tarkasteluaikaan vuonna
2013. Vuoden 2016 lopussa syntyperältään ulkomaalaisia oli Kymenlaaksossa noin 7 300 henkilöä.
Väestömäärän vähenemisen taustalla ovat erityisesti:
zz Negatiivinen luonnollinen väestömäärän kehitys:

Kymenlaakson asukkaista kuolleiden määrä on
ylittänyt syntyneiden määrän 500–800 asukkaalla. Keskimäärin luonnollinen väestönkehitys
on ollut -650 asukasta / vuosi.
zz Negatiivinen kuntien välinen nettomuutto:

Kymenlaakson ulkopuolella sijaitsevaan kuntaan
muuttaneiden määrä on vaihdellut välillä
-370 – -980 asukasta vuosittain. Keskimäärin
kuntien välinen nettomuutto on ollut noin -684
asukasta / vuosi.

zz Väestönlisäystä Kymenlaakso on saanut aino-

astaan positiivisesta nettomaahanmuutosta,
joka on vaihdellut 350–710 asukkaan välillä.
Keskimäärin nettomaahanmuutosta on tullut
Kymenlaaksoon 610 uutta asukasta vuosittain.
Tilastokeskuksen tuorein väestöennuste on julkistettu vuonna 2015. Ennusteessa Kymenlaakson
väestömäärän arvioidaan pienenevän vuoteen 2040
mennessä noin 11 500 asukkaalla (-6,4 %), jolloin
vuonna 2040 maakunnassa olisi noin 167 200 asukasta. Verrattuna vuonna 2012 ilmestyneeseen väestöennusteeseen Tilastokeskus on hieman synkentänyt maakunnan väestömäärän kehitysennustetta;
vuonna 2012 ilmestyneessä ennusteessa Kymenlaakson väestömääräksi vuonna 2040 arvioitiin noin
172 000 asukasta. Väestöennusteiden välisiä eroja
Kymenlaaksossa on havainnollistettu kuvassa 1.

Tilastokeskuksen väestöennusteet 2012 ja 2015
200 000
180 000
160 000
140 000
120 000
100 000

2000

2004

Toteutunut

2008

2012

2016

Ennuste 2012
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2024

2028

2032

2036

2040

Ennuste 2015

Kuva 1: Tilastokeskuksen väestöennusteet 2012 ja 2015 Kymenlaaksoon

Maakuntasuunnittelun pohjaksi on laadittu Kymenlaakson vuoteen 2040 ulottuva väestö- ja työpaikkasuunnite, joka on hyväksytty maakuntahallituksessa
kesäkuussa 2017. Väestösuunnite antaa hieman positiivisemman kuvan väestön kehityksestä Kymenlaaksossa kuin Tilastokeskuksen väestöennuste. Suunnite
on realistinen, mutta kokonaisnettomuuttoon kohdistuvat arviot ovat selkeästi tavoitteellisia verrattuna
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nykytilaan ja menneeseen kehitykseen. Väestösuunnitteen mukainen väestömäärä olisi vuonna 2040
173 300 asukasta, ilman Iittiä noin 166 900 asukasta.
Väestösuunnitteen laadinnassa on huomioitu yleiset yhteiskunnalliset muutosajurit sekä erityisesti
Kymenlaaksoon kohdistuvat kehitystoimet ja toimintaympäristön muutokset.
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Taulukko 1: Kymenlaakson väestösuunnite sekä Tilastokeskuksen ennuste 2040

Asukkaat

Muutos 2016–2040

2016

2020

2030

2040

As.

%

Kymenlaakso

177 580

175 160

173 320

173 340

-4 240

-2,4 %

Kymenlaakso
(ilman Iittiä)

170 690

168 390

166 710

166 900

-3 790

-2,2 %

Tilastokeskuksen väestöennuste Kymenlaakso

167 196

-11 492

-6,4 %

Tilastokeskuksen väestöennuste Kymenlaakso
(ilman Iittiä)

160 604

-11 174

-6,5 %

Tilastokeskuksen sekä väestösuunnitteen antama
tulevaisuudenkuva Kymenlaaksolle on melko karu,
mutta juuri sen vuoksi monipuolisia ja Kymenlaak-

soa eteenpäin vieviä kehittämistoimenpiteitä tulee
maakunnassa tehdä, jotta tilastojen ja suunnitteiden
arviot toteutuisivat huomattavasti parempina.

Koulutus
Kymenlaakson väestön koulutustaso on maan matalimpia. Tutkintoa vailla olevien ja toisen asteen
tutkinnon suorittaneiden osuus on suhteellisen
suuri.

Koulutusaste maakunnittain 2016
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Kuva 2: Väestön koulutusaste maakunnittain 2016 (Tilastokeskus / Kuntakatsaus 2017)
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Ikärakenne
Väestö ikääntyy ja työikäiset vähenevät samalla kun
rakenteellinen työttömyys on suhteellisen korkealla
tasolla. Ikäluokkien pienentyessä työllisyysastetta on
pyrittävä nostamaan. Väestö- ja työllisyyskehityksen
näkökulmasta maahanmuuttajien integroituminen
alueen työmarkkinoille on tärkeä tavoite. Voimakkaita toimia osaavan henkilöstön saannin turvaamiseksi tarvitaan etenkin sosiaali- ja terveysalalla, jossa
työvoiman poistuma on suuri ja palveluiden tarve
kasvaa.

detta 15–64-vuotiaiden määrään, eli montako huollettavaa on sataa työikäistä kohti. Mitä korkeampi
luku, sitä huonompi huoltosuhde. Väestön ikääntyminen heijastuu myös tulevaan huoltosuhteeseen.
Huoltosuhteeseen vaikuttaa lisäksi elintapasairauksien kasvu, jota pidetään kasvavana trendinä. Suomen väestön huoltosuhde oli vuoden 2016 lopussa
noin 59,1 ja vastaavasti Kymenlaaksossa 66,3. Vuonna
2012 huoltosuhde oli koko maassa 54,3 ja Kymenlaaksossa 59,5. Maahanmuuttajaväestön ikärakenne
parantaa osaltaan huoltosuhdetta tulevaisuudessa.

Väestöllisellä huoltosuhteella tarkoitetaan alle
15-vuotiaiden ja 65 vuotta täyttäneiden määrän suhIkärakenne
Suomi
20162016
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Kuva 3: Väestön ikärakenne Suomessa ja Kymenlaaksossa 2016 ja 2040 (Tilastokeskus)
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Aluetalous
Bruttokansantuotteen kehitys ei ole ollut suotuisa
Kymenlaaksossa 2000-luvulla talouden rakennemuutoksen vuoksi. Vuosikymmenen alusta Kymenlaakson BKT on jäänyt koko Suomen keskitasosta
erityisesti vuosikymmenen lopulla, eikä tätä eroa
ole pystytty kuromaan kiinni. Teollisten työpaikkojen
määrä väheni lähes kolmanneksen ja erityisesti paperitehtaiden lopettaminen on koetellut maakuntaa.
Suomen maakunnista Kymenlaakso on menettänyt
2000-luvulla eniten kilpailukykyään. Kymenlaakson

bruttokansantuote oli vuoden 2014 ennakkotiedon
mukaan 32 402 euroa/asukas (koko maassa 37 602
euroa/asukas).
Toimialoittain tarkasteltuna arvonlisäys on Kymenlaaksossa kasvanut erityisesti palveluissa (+56 %
vuosina 2000–2015). Alkutuotannon arvonlisäys on
pysynyt tasaisesti samalla tasolla, mutta jalostuksessa arvonlisäys on ollut koko 2000-luvun tasaisesti
laskusuhdanteessa.

€, viitevuoden hinnoin
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Kuva 4: Bruttokansantuote asukasta kohden Kymenlaaksossa 2000–2014 (Tilastokeskus)

Kuva: Tuuli Koivisto
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Työpaikat, työlliset ja työttömyys
Vuonna 2015 Kymenlaaksossa oli 63 493 työpaikkaa.
Työpaikkoja on menetetty rakennemuutoksen aikana
vuosina 2007–2015 yli 10 600 kappaletta. Työpaikkoja on vuosina 2007–2015 vähentynyt erityisesti
teollisuudessa (-5 047 kpl) sekä kuljetus ja varas-
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(-1 638 kpl). Työpaikkoja on vastaavasti tullut lisää
esim. hallinto ja tukipalvelutoimintaan (+870) ja terveys- ja sosiaalipalveluihin (+585 kpl).
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Kuva 5: Työpaikkamäärien suhteelliset muutokset Kymenlaaksossa ja koko maassa 2007–2015 (Tilastokeskus)

Koko maassa työllisyysaste (työllisten määrä suhteessa 15–64 -vuotiaiden määrään) oli vuonna 2015
noin 65 %, kun Kymenlaaksossa vastaavasti työllisyysaste jäi noin 60 %:iin ja tämä tarkoittaa, että
Kymenlaaksossa työllisiä oli noin 65 200. Seuraavasta
kaaviosta nähdään selkeästi, miten koko maassa ja
Kymenlaaksossa työllisyysaste on pudonnut rajusti
1990-luvun laman seurauksena, jolloin työllisyysaste
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kävi pahimmillaan noin 55 %:ssa. Hidasta elpymistä
jatkui aina vuoden 2008 alkaneeseen uuteen talouden laskusuhdanteeseen saakka. Parhaimmillaan
Kymenlaakson työllisyysaste on 2000-luvulla ollut
64 %. Kouvolan seudulla työllisyysaste on viime vuosina ollut hieman Kotkan-Haminan seutua korkeampi.
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Työllisyysaste (%) seuduittain Kymenlaaksossa 1990-2015
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Kuva 6: Työllisyysaste (%) seuduittain Kymenlaaksossa ja koko maassa 1990–2015 (Tilastokeskus)

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta
Kymenlaaksossa syyskuussa 2017 (TEM työnvälitystilaston mukaan) oli 13,4 % (koko maa 10,5 %). Kunnittain tarkasteltuna korkein työttömyysaste oli edelleen Kotkassa (15,8 %) ja matalin Pyhtäällä (9,7 %).
Kymenlaaksossa oli syyskuussa 2017 työttömänä olevia työnhakijoita oli 10 688. Tämä on 1 434 henkilöä
(-11,8 %) vähemmän kuin vuosi sitten. Koko maassa
työttömiä oli 275 574 henkilöä (-16,4 %). Seutukunnista kehitys oli suotuisampaa Kotkan-Haminan seudulla, missä työttömyys väheni 15 % (- 970 henkilöä).
Kouvolan seudulla työttömiä oli 8 % (- 464 henkilöä)
edellisvuotta vähemmän.
Syyskuun 2017 lopussa yli vuoden yhtäjaksoisesti
työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli Kouvolassa 1 787 ja Kotkan-Haminan seudulla 2 081, mikä
on -798 henkilöä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.
Maakuntahallituksen hyväksymän väestösuunnitteen
pohjalta on laskettu Kymenlaakson työpaikkasuunnite
vuodelle 2040. Työpaikkasuunnite on rakennettu työvoiman tarjontaan perustuen; kuinka paljon työikäistä
väestöä alueella tulisi olemaan. Tarjontaperusteiseen

laskentaan on päädytty esimerkiksi siitä syystä, että
yhä laajemmin nähdään työpaikkojen sijoittuvan alueille, joissa on saatavilla osaavaa ja koulutettua työvoimaa ja työvoima puolestaan sijoittuu alueille, jotka
nähdään vetovoimaisina. Arvioitu työpaikkasuunnite
on esitetty seuraavassa taulukossa. Sen mukaisesti
työpaikkamäärä Kymenlaaksossa pienenisi vuoteen
2040 noin 1 400 kappaleella (-2,2 %).
Työpaikkojen lukumäärän ja toimialoittaisen jakautumisen ennakointi on erittäin haastavaa. Yksittäisten
suurempien investointien (esim. Kouvolan rautatie- ja
maantieterminaali, Kouvolan matka- ja tapahtumakeskus, KymiRing, Kotkan Kantasatama ja Virolahden Zsar-kauppakeskus) merkitys alueella voi olla
huomattava, jos puhutaan sadoista tai jopa tuhansista uusista työpaikoista. Työpaikkojen määrään ja
sijoittumiseen vaikuttaa olennaisesti myös uusien
teknologioiden ja verkostojen luoma mahdollisuus
työskennellä paikasta riippumatta. Lisäksi työpaikkamääriin vaikuttavat esimerkiksi pätkätöiden ja kausittaisen työn lisääntyminen, uudenlaiset työskentelytavat sekä väestörakenteen muutokset. Työpaikkojen
määrä ja yhä enemmän myös laatu ovat avainasemassa Kymenlaakson houkuttelevuuden osatekijänä.

Taulukko 2: Kymenlaakson työpaikkasuunnite 2040

Työpaikat

Muutos 2016–2040

2016

2020

2030

2040

Tp

%

Kymenlaakso

63 800

62 100

60 500

62 400

-1 400

-2,2 %

Kymenlaakso
(ilman Iittiä)

61 600

60 000

58 600

60 600

-1 000

-1,6 %
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Hieman positiivisia uutisia työllistymisen kannalta
Kymenlaaksoon saatiin Elinkeinoelämän Keskusliiton
ja Kymenlaakson kauppakamarin julkaisemista heinäkuun ja syyskuun 2017 suhdannebarometreista, jossa
kerrottiin, että teollisuuden ja rakentamisen aloilla
tuotanto on kasvanut edellisten tutkimusjaksojen
aikana. Kymenlaakson teollisuusyritysten kannattavuus on parantunut ja investoinnitkin ovat lisääntyneet verrattuna vuoteen 2016. Haasteena kuitenkin
se, että useita yrityksiä vaivaa kasvava työvoimapula.
Palvelualoilla joka neljännellä yrityksellä oli vaikeuksia saada ammattitaitoista työvoimaa.

BTV-indeksi

tori muodostuu kolmesta perusmuuttujasta, jotka
ovat tuotanto, työn määrä ja sen muutos sekä väestön määrä ja sen muutos. Indeksillä mitaten alueiden väliset kehityserot Suomessa ovat huomattavia.
Oheisessa kuvassa vuodet 2000–2014.

Suhdanneindikaattori 2012–2014
Maakuntien keskinäistä kehitystä voidaan verrata eri
tekijöiden kokonaisvaikutusta kuvaavalla suhdanneindikaattorilla, jossa osatekijöinä ovat liikevaihto,
työttömyys ja nettomuutto. Kymenlaaksossa suunta
on kääntymässä parempaan. Suhdanneindikaattori osoittaa maakunnan nousseen jo koko maan
keskiarvon yli.

BTV-indeksi on laskennallinen tilastoluku, jolla tarkastellaan alueiden kehityksen muutosta. Indikaat-

Kuva:
Kinno
Kuva 7:
BTV-indeksi maakunnittain ajanjaksolla 2000-2014 (Tilastokeskus / Aluetilinpito)
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BTV Indeksi maakunnittain ajanjaksolla 2000-2013 ja 2000-2014
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Maakuntien suhdanneindikaattori 2012-2013 ja 2012-2014
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Kuva 8: Maakuntien suhdanneindikaattori 2012-2013 ja 2012-2014 (Tilastokeskus)

Kuva 8: Maakuntien suhdanneindikaattori 2012–2013 ja 2012–2014 (Tilastokeskus)
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Viennin arvo
Viennin arvolla mitattuna Kymenlaakso on viimeisten tilastojen mukaan ollut maakunnista toisena
Uudenmaan jälkeen. Tätä on pidettävä merkittävänä
tuloksena pitkään rakennemuutoksesta kärsineessä
maakunnassa.

0

5000

10000

15000

20000

Uusimaa
Varsinais-Suomi

Milj. €

Satakunta
Kanta-Häme
Pirkanmaa
Päijät-Häme
Kymenlaakso
Etelä-Karjala
Etelä-Savo
Pohjois-Savo
Pohjois-Karjala
Keski-Suomi
Etelä-Pohjanmaa
Pohjanmaa
Keski-ohjanmaa
Pohjois-Pohjanmaa
Kainuu
Lappi
Ahvenanmaa
Tuntematon
2012

2013

2014

2015

2016

Kuva 9: Viennin arvo (Tilastokeskus)

Kuva 9: Viennin arvo (Tilastokeskus)
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Vähähiilinen talous ja ympäristön kestävä kehitys
Ekotehokkuus liittää toisiinsa pyrkimyksen taloudelliseen hyvinvointiin ja hyvään ympäristön laatuun.
ECOREG-indikaattoreilla esitetään Kymenlaakson
ekotehokkuuden tilaa. Kymenlaakson taloudellista,
sosiaalista ja ympäristön kestävää kehitystä kuvaavia indikaattoreita on yhteensä 30 kpl. Maakuntaohjelmassa seurataan indikaattorien yleistä kehitystä
(kuva 10) sekä teollisuuden ja energiantuotannon
CO2-päästöjä (kuva 11) ja uusiutuvan energian osuuden kehittymistä (kuva 12). Tavoitteena on, että
ECOREG-ympäristöindikaattoreista yhä pienempi
osuus kehittyy negatiiviseen suuntaan. Ekotehokkuuden vuosittaiset seurannan tulokset ja siihen
liittyvät tausta-aineistot ovat luettavissa osoitteella
www.aavistus.fi/ecoreg.

Uusiutuvan energian ja kasvihuonekaasujen osalta
Kymenlaakson tavoitteet ovat valtakunnallisia ja
kansainvälisiä tavoitteita vastaavat. Uusiutuvan energian osalta Suomen tavoitteena on, että uusiutuvan
energian osuus Suomen energiankulutuksesta olisi 38
prosenttia. Tämä tavoite on Kymenlaaksossa jo saavutettu (kuva 12). Kasvihuonekaasupäästöjen osalta
EU tavoittelee vuoteen 2050 mennessä päästöjen
leikkaamista 80 prosentilla vuoden 1990 tasosta.
Suomen pitkän aikavälin tavoitteena on hiilineutraali
yhteiskunta.

ECOREG-ympäristöindikaattorien absoluuttinen kehityssuunta v. 2007-2015 (ECOREG)
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Kuva 10: Kymenlaakson ECOREG-ympäristöindikaattorien absoluuttinen kehityssuunta v. 2007–2015 (ECOREG)
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Kuva 11: Teollisuuden ja energiantuotannon CO2-päästöt Kymenlaaksossa vuosina 1990–2016 (ECOREG)
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Kuva 12. Kymenlaakson uusiutuvan energian osuus (%) v. 1990-2015 (ECOREG)
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Kuva 13. Kymenlaakson suojelualueiden pinta-ala (ha) v. 1994–2016. (ECOREG).
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1,206 1,356 1,240 1,496 1,543

2013

2014

2015

1,566 1,385 1,370 1,170

2011

2012

1,155

1,082 1,024

2016

Lähde (v. 2000 – 2014): Metsäntutkimuslaitos
Lähde (v.2015): Luke Tilastotietokanta:Puuston vuotuinen kasvu metsä- ja kitumaalla / hakkuukertymä omistajaryhmittäin ja maakunnittain
Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Kehitysinsinööri Mika Toikka/Ympäristövastuuyksikkö

Kuva 14. Kymenlaakson puuston määrän kehitys (kasvu/hakkuut) v. 2000–2015. (ECOREG).
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Luonnonympäristön huomioiminen
Kymenlaaksossa on runsaasti monipuolista luontoa,
jonka tarjoamiin mahdollisuuksiin ja suojeluun on
syytä kiinnittää huomiota. Suojelualueiden pinta-alan
kehitys Kymenlaaksossa on ollut positiivista ajanjaksolla 1994–2016. Määrä on kasvanut erityisesti vuosien 2010–2016 välillä (kuva 13). Suojeluohjelmien
toteuttaminen on edennyt pääasiassa vapaaehtoisin
keinoin perustuen esimerkiksi METSO-ohjelmaan,
ja näin tulee olemaan jatkossakin. Luonnon monimuotoisuuden vaalimisen eteen tehtävää työtä on
edelleen jatkettava. Myös kansainväliseen ympäristöyhteistyöhön tulee kiinnitä huomiota (esim. Itämeriyhteistyö, Fennoskandian vihreä vyöhyke -yhteistyö yms).
Metsätalouden rooli on merkittävä Kymenlaaksossa
esimerkiksi biotalouden osana. Metsätalous voi aiheuttaa osaltaan ympäristökuormitusta ja mahdollisen
riskin eliölajien elinympäristöille. Niinpä se edellyttää
ympäristön näkökulmien huomioimista. Kestävää

tasoa on mahdollista tarkastella esimerkiksi puuston
määrän pitkän aikavälin kehityksellä. Kymenlaaksossa
metsävarojen käyttö on ollut ajanjaksolla 2000–2015
selvästi kestävän tason rajan yläpuolella. Puuston
vuosittainen kasvu on tilaston mukaan kääntynyt
laskusuuntaiseksi viime vuosien lisääntyneiden hakkuiden johdosta (kuva 14). Kokonaispuuston määrä on
silti jatkanut kasvuaan (esim. valtakunnan metsien 10.
inventoinnin (VMI 10) tulos aikaväliltä 2004–2008 on
ollut 52 milj. m3 ja VMI 11:n tulos 2009–2013 aikaväliltä 55 milj. m3).
Ilmastonmuutos aiheuttaa oman uhkansa Kymenlaakson luonnonympäristölle. Ilmaston lämpeneminen ja sateisuuden lisääntyminen tulevat aiheuttamaan mm. muutoksia eliölajien esiintymisalueisiin ja
haitallisten vieraslajien leviämistä. Ilmastonmuutoksen vaikutuksia on käsitelty tarkemmin ympäristöselostuksen osana. Näihin vaikutuksiin tulee varautua.

Kuva: Pekka Vainio
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Yhteenvetotaulukko 3: Maakunnan kehittymisen tunnuslukujen kehitys 2010–2016 ja ennuste 2021.
(Tilastokeskus, Työ- ja elinkeinoministeriö, Kuntaliitto ja ECOREG)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Ennuste 2021
(ilman Iittiä)

1) Koulutustaso
Tutkinnon suorittaneet

100 903 101 798 102 769 103 948 104 641 104 726

101 388

Osuus yli 15 v. väestöstä %

64,9

65,5

66,3

67,2

67,9

68,3

70

Korkea-asteen tutkinnon
suorittaneet

35 826

36 220

36 598

37 237

37 537

37 553

36 350

Osuus yli 15 v. väestöstä %

23

23,3

23,6

24,1

24,4

24,5

26

2) Työmarkkinatilanne
Työllisyysaste 15–64 v. TK

62,8

65

67,3

63,8

62

62,9

62,1

Työttömyysaste TEM

12,4

12,1

12,8

13,9

15,2

16,2

16,1

11,8

11,5

Työttömyysaste TK

11

10,6

7,5

9,4

11,3

Työpaikat

70 168

69 752

68 447

66 838

65 509

260

27

231

62

-308

62

60 000

3) Muuttoliike ja väestö
Nettomuutto

-375

-197

380

Osuus väestöstä

0,1

0,01

0,1

0,03

-0,1

-0,2

-0,1

0,2

Luonnollinen väestönkasvu

-492

-575

-647

-628

-644

-777

-818

-575

Osuus väestöstä

-0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

-0,4

-0,4

-0,3

Väkiluku

182 382 181 829 181 421

180 845 179 858 178 688 177 659 168 390

Taloudellinen huoltosuhde

1,53

1,53

1,56

1,63

1,68

Bkt/asukas

29 153

31 418

31 951

32 205

32 402

Arvonlisäys, muutosindeksi
2000=100

102

109

113

113

114

Yritysten lukumäärä

9 063

9 546

9 541

9 271

9 206

9 664

Uudet yritykset

844

873

754

737

656

638

Lopettaneet yritykset

598

758

681

726

788

660

1,75

1,85

4) Tuotanto/alueellinen bkt
33 500

9000

5) Vähähiilinen talous ja ympäristön kestävä kehitys
ECOREG-ympäristöindikaattorien
kehittyminen (kts. kuva 10)

23

26

26

20

21

21

Neutraali

3

2

2

6

3

3

Negatiivinen

3

2

2

4

6

6

Teollisuuden ja energiantuotannon
CO2-päästöt (1000 t), (kts. kuva 11)

1205

1136

850

973

765

770

Uusiutuvan energian osuus
(% ilman liikennepolttoaineita),
(kts. kuva 12)

51,5

53,9

60,6

61,3

63,5

63,8

Positiivinen

22

765
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Panostamalla asuinympäristön laatuun,
puhtauteen, turvallisuuteen ja viihtyisyyteen saadaan alueesta tehtyä mielenkiintoinen ja houkutteleva tulevaisuuden osaajille.
KYMENLAAKSO-OHJELMA 2018–2021

Kuva:23
Tuuli Koivisto

3.2 Tulevaisuuden näkymät
Maakunnan toimintaympäristön kehittämisen kannalta tärkeimpiä kohtalonkysymyksiä ovat EU:n,
Itämeren alueen ja Venäjän talouden ja yhteistyön
kehitys. Myös maakunnan vahvojen toimialojen, metsäteollisuuden ja logistiikan tulevaisuus sekä Suomen
kansainvälisen kilpailukyvyn kehitys määrittää maakunnan tulevaisuuden. Tärkeimmät ulkoisen toimintaympäristön trendit vuoteen 2040 ovat:
zz kaupungistuminen
zz globalisaatio
zz väestön ikääntyminen
zz digitalisoituminen
zz biotalouden ja clean tech tuotteiden

kysynnän kasvu

zz palveluiden merkityksen kasvu
zz energiajärjestelmän ja liikkumisen

muutospaineiden lisääntyminen

zz paine työperäisen maahanmuuton lisäämiseen
zz jakamistalous
zz ilmastonmuutos
zz elämyshakuisuus
zz turvallinen ympäristö
zz hyvinvoinnin merkityksen kasvu

Kymenlaakson skenaarioissa ulottuvuuksina ovat
maakunnalle erittäin merkittävän ns. Pohjoisen kasvuvyöhykkeen mahdollisuuksien toteutuminen sekä
ihmisten keskinäinen ja instituutioiden välinen luottamus ja aktiivisuus. Näistä on laadittu neljä vaihtoehtoista tulevaisuuden kuvausta eli skenaariota. Skenaariot eivät ole ennusteita tulevaisuudesta, vaan
ne auttavat hahmottamaan erilaisia tulevaisuuden
kehityskulkuja. Näin voidaan ”ottaa oppia tulevaisuudesta”. Alla tiivistelmät skenaarioiden sisällöistä:

Skenaario 1: Kasvuvyöhyke vetää
Skenaario 1 on pääpiirteiltään voimakasta kasvua
ennustava tulevaisuuskuva, jossa Kymenlaakson
kasvu pohjautuu erityisesti Venäjän taloudelliseen
kasvuun ja venäläismatkailuun, EU-yhteistyöhön sekä
viennin positiiviseen kehitykseen globaalin talouskasvun seurauksena. Skenaariossa liiketoiminta kasvaa
erityisesti energiasektorilla sekä bio- ja metsätalou-
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dessa. Venäläismatkailu (n. 40 miljoonaa rajanylitystä
vuosittain) puolestaan luo erittäin suuren kysynnän
kaupan ja matkailualan palveluille Kymenlaaksossa.
Ikärakennetta tasoittaa myös Kymenlaaksoon suuntautuva maassamuutto ja erityisesti venäläisistä
koostuva maahanmuutto.

Skenaario 2: Kasvua verissä päin
Skenaario 2:ssa keskeistä on poliittisen epävakauden
kasvu johtuen taloudellisista ongelmista sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksista. EU:n sisämarkkinoiden
merkitys pienenee ja Venäjän kehitys on aikaisempaa
autoritäärisempää. Kaakossa rajanylitysten määrä on
noin 25 miljoonaa vuosittain. Liiketoiminta kehittyy
erityisesti cleantechin, meriklusterin ja kaivannaisteollisuuden toimialoilla. Korkeasti koulutettujen osaajien tarve on entistä pienempää ja aivovuoto ulkomaille on merkittävää.

Skenaario 3: Taiturointia kuilun partaalla
Skenaario 3:ssa taloudellinen ja poliittinen epävakaus
on suurta, kansallisvaltiot kääntyvät sisäänpäin ja
koko yhteiskunnan toimivuus on vaa’ankielellä johtuen erilaisista mullistuksista. Myös Venäjän tilanne
on heikentynyt, mikä näkyy vähentyneinä rajanylityksinä (7 miljoonaa / vuosi); myös venäläisten ostovoima on pienentynyt eikä ostosmatkailua juurikaan
suuntaudu Kymenlaaksoon. Liiketoiminta kehittyy
lähinnä matalan jalostusarvon tuotannossa ja logistiikassa sekä perinteisimmillä toimialoilla. Skenaario 3 luo
synkimmän tulevaisuuskuvan niin Suomen kuin Kymenlaaksonkin kehittymisestä.

Skenaario 4: Osaavat päät ja piuhat
Skenaario 4:ssä kansalaisyhteiskunta ottaa vastuun
taloudellisesta ja yhteiskunnallisesta kehityksestä.
Kasvua syntyy erityisesti internet-taloudessa ja
-teknologiassa, jonka moottorina toimii avoin data,
asioiden internet, koneäly, pilvipalvelut sekä älyverkot. Venäläismatkailu (20 miljoonaa rajanylitystä) ei
perustu enää ostosten tekemiseen, vaan matkoilta
haetaan muita elämyksiä. Skenaariossa työvoiman
liikkuvuus on suurta ja osaamista haetaan globaaleista verkoista.
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Suuri luottamus ja yhteisöllinen aktiivisuus
SKENAARIO 4
Osaavat päät ja piuhat

SKENAARIO 1
Kasvuvyöhyke vetää

zz Yritykset, kansalaisjärjestöt ja muut
yhteisöt vetävät kehitystä.

zz Vahva sitoutuminen yhteistyöhön, jossa
valtiot ja kansainväliset organisaatiot toimivat
vahvoina aloitteen tekijöinä. Talous kasvaa
globaalisti. Kansainväliset instituutiot ovat
uudistuneita.

zz Kasvun pääpaino on internet-taloudessa:
teknologia ja kuluttajat pääosassa, avoin
data mahdollistajana.

zz EU ja valtio tukevat kehitystä ja
viranomaisyhteistyö toimii. Sote- ja
maakuntauudistus tuo uutta liiketoimintaa.

zz Eurooppa elää hitaan kasvun aikaa – Intia,
ASEAN ja USA kasvavat.

zz Internetkauppa syö perinteisen ja
vähentää venäläisten ostosmatkailua
ja vaikuttaa osaamistarpeeseen. 3-D
printterien raaka-aineiden kuljetusreittien
merkitys kasvaa.

Mahdollisuudet
eivät toteudu

Ihmisten keskinäinen ja instituutioiden

zz Innovaatioita ja osaamiseen pohjautuvaa
yritystoimintaa on teknologia-alalla ja sen
soveltamisessa. PK-yrityksiä ja etenkin
palveluyrityksiä on syntynyt. Riskirahaa
tarjolla.

zz Venäjä uudistuu ja sen EU-yhteistyö toimii
(mm. viisumivapaus). Kasvava Venäjä ja
Pohjoinen vetävät investointihyödykkeitä.
zz Logistiset ja matkailijavirrat ovat
suurimmillaan kasvukäytävällä.
zz Suomen teknologinen kehitys on vahvaa
synnyttäen innovaatioita ja osaamiseen
pohjautuvaa yritystoimintaa esimerkiksi
metsäsektorille. Biotaloudessa on mittavia
mahdollisuuksia.
zz Ihmiset mukana yhteiskunnan
päätöksenteossa ja asioiden hoidossa.
Henkinen identiteetti on vahva ja luottavainen.
Maahanmuutto on vahvuus.

Pohjoisen kasvuvyöhykkeen kehitys

zz Rahoitusmarkkinoihin liittyvä epävakaus
ja velkaongelmat. Ikääntyminen painaa
länsimaissa, Venäjällä ja Kiinassa.
zz Valtiot ja blokit kääntyvät sisäänpäin ja
rakentavat raja-aitoja.
zz Paine euron purkautumiseen kasvaa, EU
kärsinyt deflaatiosta ja yhteistyö takkuaa.
zz Venäjän järjestelmä ei ole uudistunut ja
maa on käymistilassa.
zz Hyvinvointivaltio on monelta osin
purkautunut, tehtävät ovat kaupallistuneet
sekä hyvinvointi- ja terveyserot kasvaneet.
Sote- ja maakuntauudistus eivät
onnistuneet.
zz Taloudellinen ja sosiaalinen epätasaarvo on voimakasta. Varakkaat ostavat
hyvinvointinsa. Sosiaaliset ongelmat
kasvavat. Yhteiskuntaluokkien välinen
kuilu syvenee.

välinen luottamus ja aktiivisuus

SKENAARIO 3
Taiturointia kuilun partaalla

Mahdollisuudet
toteutuvat

SKENAARIO 2
Kasvua verissä päin
zz Yksilöiden ja alueiden kilpailu on kovaa. EU luo
kasvua kilpailun, ei solidaarisuuden, kautta.
Sisämarkkinat ja EU:n jäsenkunta rakoilevat.
zz Aasian talous ja sen keskiluokan kysyntä
kasvavat nopeasti. Sään ääri-ilmiöt lisääntyvät.
Kiistat luonnonvaroista ja kauppapolitiikasta
kärjistyvät. Suuret yritykset ja brändit
menestyvät.
zz Venäjä kehittää voimakkaasti talouttaan
ja kilpailuttaa Itää ja Länttä. Maa on
autoritääristen suuryritysten Venäjä.
zz Kamppailu kasvukäytävän kehitysresursseista
on kovaa – kasvukäytävä elää Venäjän kasvun
varassa.
zz Korkeasti koulutetuille osaajille on töitä,
mutta vain muutamilla toimialoilla. Cleantech,
meriklusteri ja kaivannaisteollisuus vetävät.
Yleisesti osaamista valuu pois Suomesta.
zz Kansallismielisyys ja nurkkakuntaisuus
lisääntyvät, yhteiskunta koventuu

Heikko luottamus ja yhteisöllinen passiivisuus
Kuva 15: Kymenlaakson skenaariot 2040, kiteytykset
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3.3 Kymenlaakson strategia 2040
Kymenlaakson maantieteellinen sijainti Itämeren rannikolla, EU:n ja Venäjän rajalla sekä kahden metropoli-alueen välittömässä vaikutuspiirissä, luo hyvät
edellytykset maakunnan vahvojen toimialojen
menestykselle sekä uusien toimialojen ja elinkeinojen kehittymiselle. Kymenlaakson maakuntaohjelman
johtoajatuksena on toimintalinjojen lisäksi huomioida
skenaarioista riippumattomat ja välttämättömät toimenpiteet. Nämä ovat toimenpiteitä, joita toteutetaan maakunnassa riippumatta siitä, mikä skenaario näyttäisi olevan ilmeisin. Lisäksi Kymenlaakson
tavoitteena on olla hiilineutraali maakunta vuoteen
2040 mennessä.

Logistiikka
•Turvallisuus ja
älylogistiikka

Biotalous
Resurssitehokkaasta ja
vähähiilisestä bio- ja
kiertotaloudesta energiaa, uusia tuotteita ja
yritystoimintaa.

Digitalisaatio
• Kyberturvallisuus ja
pelillisyys
Digitaaliset sovellukset:
• logistiikassa
• biotaloudessa
• matkailussa
• terveydessä ja
hyvinvoinnissa.

Merkittävänä ohjenuorana maakunnan kehittämisrahoituksen suuntaamisessa on myös Kymenlaakson
älykkään erikoistumisen RIS3-strategia, jonka kärjet
ovat logistiikka, biotalous ja digitalisaatio. RIS3-kärjet
ja niiden keskinäinen synergia on esitetty viereisessä
kuvassa:

Kuva 16: Kymenlaakson RIS3-strategiakärjet

Kymenlaakson älykkään erikoistumisen RIS3-strategia, jonka kärjet ovat
logistiikka, biotalous ja digitalisaatio.

Kymenlaakson tavoitteena on
olla hiilineutraali maakunta
vuoteen 2040 mennessä.
Kuva: Kinno
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Kymenlaakson strategiset valinnat, jotka ovat myös
maakuntaohjelman valitut toimintalinjat:
1. Liiketoimintaympäristö
Suomen ja Kymenlaakson vahvuus on yhteiskunnan
ja infrastruktuurin toimivuus ja turvallisuus. Yrityksille voidaan tarjota luotettava liiketoimintaympäristö, suurien markkina-alueiden, EU:n ja Venäjän
välissä. Lisääntyvässä määrin haetaan kontakteja ja
kumppanuuksia globaaleilta markkinoilta.
2. Asuin- ja kulttuuriympäristö
Panostamalla asuinympäristön laatuun, puhtauteen,
turvallisuuteen ja viihtyisyyteen saadaan alueesta
tehtyä mielenkiintoinen ja houkutteleva tulevaisuuden osaajille.
3. Osaamis- ja innovaatioympäristö
Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategian
(RIS3) kärjet ovat logistiikka, biotalous ja digitalisaatio. Älykkään erikoistumisen strategia tähtää kilpailukykyisen ja vetovoimaisen innovaatioekosysteemin
kehittämiseen, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopanostuksen lisäämiseen, sekä älykkään, kestävän ja

osallistavan kasvun aikaansaamiseen. Lisäksi kiinnitetään huomiota nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseen, koulutuksen keskeyttämisen vähentämiseen ja elinikäisen oppimisen edistämiseen sekä
uusien oppimisympäristöjen kehittämiseen, esimerkkinä uudenlainen korkeakoulutuksen konsepti, luova
21UNI-kokeilu.
4. Liikenneyhteydet ja liikennejärjestelmä
Liikenneyhteydet tukevat ihmisten hyvinvointia,
työssäkäyntiä, yritysten kilpailukykyä ja alueiden
elinvoimaa. Liikennejärjestelmä mahdollistaa kansantaloudelle tärkeiden ulkomaankaupan toimialojen kustannustehokkaat ja luotettavat yhteydet.
Liikennejärjestelmän palvelutasoa kehittämällä ylläpidetään Suomen kautta kulkevien sekä sisäisten
kuljetusreittien kilpailukykyä Itämeren alueen toimintaympäristössä. Kaakkois-Suomen liikennejärjestelmä on kestävällä tavalla kilpailukykyinen.
Kymenlaakson liikenteessä ja logistiikassa korostuu
Euroopan laajuinen liikenteen ydinverkko TEN-T,
johon kuuluu Kouvolan yhdistettyjen tie- ja rautatiekuljetusten terminaali sekä HaminaKotka satama.
TEN-T rahoitus tulee hyödyntää täysimääräisesti.

Lappeenranta
Lahti
Vaalimaa

Kymenlaakso

Turku

Helsinki

Venäjä, Aasia

Pietari

Eurooppa
Kuva 17: Kymenlaakson vuorovaikutuksen suunnat

Kymenlaakson sijainti tuo luonnolliset yhteydet
moneen suuntaan. Yllä olevassa kuvassa näkyvien
kasvukäytävien lisäksi vuorovaikutuksessa ollaan
luontaisesti ympäröivien maakuntien, Itämerta
ympäröivien maiden kuin myös tietenkin muiden
Euroopan maiden kanssa. Esimerkiksi pohjoisen kas-
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Viro

vuvyöhykkeen kehittäminen, matkailu, digitalisaatio,
biotalous, metsäteollisuuden uudistaminen sekä korkeakoulu- ja Venäjä-yhteistyö ovat teemoja, joissa
on luontaista tehdä yhteistyötä Uudenmaan, PäijätHämeen, Etelä-Karjalan, Etelä-Savon sekä muiden
Etelä-Suomen maakuntien kanssa.
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3.4 Kymenlaakson aluerakenne 2040
Kymenlaakson aluerakenteen keskeinen tavoite on
ekotehokkaan ja eheän yhdyskuntarakenteen kehittäminen. Aluekehitystyössä tulee edistää ajantasaisten maakuntakaavojen tavoitteiden toteutumista.
Kymenlaakso on kansainvälinen vuorovaikutusalue
Helsingin ja Pietarin metropolialueiden kainalossa.
Metropolialueiden kehitys vaikuttaa merkittävästi
Kymenlaakson aluerakenteeseen ja sen kehitykseen.
Maakunnan sijainti Itämeren rannikolla, kehittyvän
Baltian talousalueen piirissä, luo pohjan elinkeinojen
kehittämiselle. Yhteistyö naapurimaakuntien kanssa
tiivistyy.
Kuvassa 18 on esitetty Kymenlaakson aluerakenne
2040. Kymenlaakson aluerakenne tukeutuu nyt ja
tulevaisuudessa Kotkan ja Kouvolan maakuntakeskuksiin. Maakunnan palvelurakennetta täydentävät
pienemmät kaupunkikeskukset ja palvelukeskittymät. Maakuntakeskusten läheisessä vaikutuspiirissä
on odotettavissa kasvua. Kotkan ja Kouvolan välisen
etelä-pohjoissuuntaisen akselin toiminnallinen ja liikenteellinen kehittäminen palvelee elinkeinoelämää
ja asukkaita. Kaupunkien läheinen maaseutu pysyy
elinvoimaisena, mutta palvelut tukeutuvat enenevässä määrin kaupunkikeskuksiin. Kymenlaakson
aluerakenne 2040 edellyttää tehokasta nykyisen
rakenteen hyödyntämistä. Aluerakenteen kehityssuunta on olemassa olevien taajamien sisällä ja
välissä.
Keskeinen muutoksen välittäjä on E18 tieyhteyden
valmistuminen ja rajanylityspalveluiden kehittyminen. Itä-länsi suuntaisten maantie- ja rautatieliikenneyhteyksien merkitys muutosten välittäjänä
voimistuu. Kilpailukykyinen elinkeinoelämä tukeutuu
kustannustehokkaisiin tavaraliikenteen yhteyksiin ja
kuljetustarpeita joustavasti palveleviin logistisiin ketjuihin. Yhdyskuntarakenne mahdollistaa elinkeinoelämän laaja-alaisillekin toiminnoille toimintamahdollisuudet olemassa olevaan rakenteeseen tukeutuen.
Toiminnalliset yhteydet tukevat TEN-T-verkoston

solmukohtia, jotka yhdistävät maakunnan Euroopan
ja Aasian markkina-alueisiin.
Eheä yhdyskuntarakenne antaa hyvät toimintaedellytykset kestävälle liikennejärjestelmälle ja parantaa
maakunnan ekotehokkuutta. Maankäytön keskeisten
toimintojen; asumisen, työpaikkojen ja palveluiden,
sijoittuminen nykyiseen rakenteeseen tukeutuen on
lähtökohta kestävälle kaupunki- ja taajamaliikenteelle. Toimiva liikennejärjestelmä edistää eri kulkumuotoja yhdistäviä liikkumispalveluita ja kestävää
liikkumista.
Aluerakenteen eheyttäminen ja kestävä maankäyttö
luovat puitteet arvokkaiden luonnonalueiden virkistys-, matkailu- ja suojeluverkoston kehittämiselle
ja hyödyntämiselle. Matkailun ja virkistyksen osalta
keskeisiä vetovoima-alueita ovat Kymijoki, Itäisen
Suomenlahden merialue sekä Pohjois-Kymenlaakson
järvi- ja erämaaympäristöt. Ympäristön hyvä tila luo
edellytykset asukkaiden viihtymiselle ja alueen vetovoimaisuudelle. Kymenlaakson viheralueet ja vesistöt
muodostavat sini-viherrakenneverkoston, joka luo
edellytyksiä luonnon moninaiskäytölle.
Merialue on tärkeä talouden moottori. Merialueen
luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä, sinistä kasvua, edistetään sovittamalla yhteen meriliikenne,
luonnonvarojen kestävä käyttö ja luonnon monimuotoisuus Suomenlahden alueella. Rannikko- ja merialueiden välisen vuorovaikutuksen merkitys lisääntyy.
Energiatuotannon osalta korostuu uusiutuvien energiamuotojen hyödyntäminen. Tiivistyvällä aluerakenteella luodaan mahdollisuudet uusien energiamuotojen tehokkaalle käytölle. Aluerakenteen keskeinen
tavoite on myös luoda edellytyksiä kestävälle ja toimivalle biotaloudelle. Metsätalous on Kymenlaakson
biotalouden perusta, mutta myös maatalous, sininen
biotalous ja luontomatkailu ovat merkittäviä biotalouden osa-alueita maakunnassa.

Toiminnalliset yhteydet tukevat TEN-T-verkoston
solmukohtia, jotka yhdistävät maakunnan
Euroopan ja Aasian markkina-alueisiin.
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Kuva: Kinno
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Kehittyvä toiminnallinen vyöhyke
Kaupunkipalvelut
Kehittyvä
toiminnallinen vyöhyke
Palvelukeskittymä
Kaupunkipalvelut
Teollinen keskittymä
Palvelukeskittymä
Satama
Teollinen
keskittymä
Rajatoimintakeskus
Satama
Logistiikkakeskus
Rajatoimintakeskus
Tärkeä maaliikenneyhteys
Logistiikkakeskus
Tärkeä vesiliikenneyhteys
Tärkeä
maaliikenneyhteys
Viheryhteys
Tärkeä
vesiliikenneyhteys
Siniyhteys
Viheryhteys
Kymijoki
Siniyhteys
Elinvoimainen maaseutu
ja luonnonalueet
Kymijoki
Elinvoimainen maaseutu
ja luonnonalueet

Kuva 18: Kymenlaakson aluerakenne 2040

Sininen kasvu ja merialuesuunnittelu
Suomenlahdelle laaditaan vuoteen 2021 mennessä
ensimmäinen EU:n merialue-suunnitteludirektiivin
mukainen merialuesuunnitelma. Merialuesuunnittelusta säännellään lainsäädännössä, joka tuli voimaan
vuonna 2016. Merialuesuunnittelun tarkoituksena
on edistää merialueen eri käyttömuotojen kestävää
kehitystä ja kasvua, merialueen luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä meriympäristön hyvän tilan saavuttamista. Merialuesuunnittelussa on tarkasteltava
eri käyttömuotojen tarpeita ja pyrittävä sovittamaan
ne yhteen. Merialuesuunnitelma laaditaan yhteistyössä Uudenmaan maakunnan kanssa ja se kattaa
sekä Suomenlahden aluevedet että talousvyöhykkeen.

Tavoitteena on edistää Kymenlaakson edustan merialueen eri käyttömuotojen kestävää kehitystä ja
sinistä kasvua, merialueen luonnonvarojen kestävää
käyttöä sekä meriympäristön hyvän tilan saavuttamista. Merialueen- ja rannikkovyöhykkeen siniviherrakenne turvataan ekologisena ja toiminnallisena
kokonaisuutena ja luonto- ja kulttuuriympäristöjen
monimuotoisuutta kehitetään alueen identiteetin ja
vetovoimaisuuden vahvistajana.
Koko Suomen merialueelle on laadittu merenhoitosuunnitelma ja Kaakkois-Suomessa vesienhoidon
toimenpideohjelma vuosille 2016–2021, joissa on esitetty toimenpiteet myös Suomenlahden hyvän tilan
saavuttamiseksi.

Uuden suunnittelutyökalun käyttöönotto, sen tehokas työstäminen ja hyödyntäminen edellyttävät, että
yhteistyö aluekehityksen, maakuntakaavoituksen ja
merialuesuunnittelun välillä on saumaton. Merialuesuunnitelman laadinnassa korostuu myös ylimaakunnallinen ja kansainvälinen yhteistyö.
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Luonnonvarojen kestävä
käyttö (resurssiviisaus)
on bio- ja kiertotalouden
keskeinen päämäärä.

KYMENLAAKSON KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET
Visio 2040
”Kymenlaakso on elinvoimainen ja ekotehokas asuin-, harrastus- ja liiketoimintaympäristö”
Tavoitteena hiilineutraali maakunta 2040

LUOTETTAVA
LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ

LAADUKAS ASUINJA KULTTUURIYMPÄRISTÖ

VETOVOIMAINEN
OSAAMIS- JA
INNOVAATIOYMPÄRISTÖ

TOIMIVAT
LIIKENNEYHTEYDET JA
LIIKENNEJÄRJESTELMÄ

Tarjotaan luotettava liiketoimintaympäristö, suurien
markkina-alueiden, EU:n ja
Venäjän välissä sekä haetaan
aktiivisesti kumppanuuksia
globaaleilta markkinoilta.

Panostetaan asuinympäristön
laatuun, puhtauteen, turvallisuuteen ja viihtyisyyteen.
Tehdään alueesta mielenkiintoinen ja houkutteleva tulevaisuuden osaajille.

Kehitetään kilpailukykyisiä
ja vetovoimaisia innovaatioekosysteemejä, panostetaan
tutkimuksen, kehityksen ja
innovaatioiden lisäämiseen,
sekä älykkään, kestävän ja
osallistavan kasvun aikaansaamiseen.

Tuetaan hyvinvointia ja arkea
toimivilla liikenneyhteyksillä.
Ylläpidetään yritysten kilpailukykyä kehittämällä Suomen
sisäisiä ja kansainvälisiä kuljetusreittejä. Hyödynnetään
TEN-T rahoitus tie-, rautatiekuljetusten ja sataman kilpailukyvyn parantamiseksi.

Kehittämistä läpileikkaavat
KANSAINVÄLISYYS - KESTÄVÄ KEHITYS - LOGISTIIKKA - BIOTALOUS - DIGITALISAATIO

30

KYMENLAAKSO-OHJELMA 2018–2021

4. Maakuntaohjelma 2018–2021
4.1 Läpileikkaavat teemat
Kymenlaakson maakuntaohjelman läpileikkaavat teemat ovat kestävä kehitys ja kansainvälisyys. Lisäksi
kaikessa päätöksenteossa tavoitteena on edistää
tasa-arvon toteutumista. Nämä tavoitteet tulee huomioida maakuntaohjelman toteuttamista edistävissä
toimenpiteissä. Kestävään kehitykseen on pyrittävä
kaikessa kehittämisessä ja kansainvälinen yhteistyö
on arvokas ja käyttökelpoinen väline tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Kymenlaaksossa tarve kansainväliselle yhteistyölle korostuu erityisesti johtuen
maakunnan asemasta raja- ja Itämeren rannikkomaakuntana, jossa on vahvat ulkomaankaupan perinteet.
Lisäksi toimintalinjoissa huomioidaan mm. valtioneuvoston aluekehittämispäätös, jossa tavoitellaan
kasvua uudistumisella, elinvoimaa alueverkostoista
sekä hyvinvointia kumppanuuksilla; tavoitteena on
saada aikaan uutta, korkeatasoiseen oppimiseen ja
kestävään kehitykseen perustuvaa kasvua eri alueilla, joiden verkostoon rakentuva Suomi hyödyntää
koko maan voimavaroja tehokkaasti ja kestävästi.
Lisäksi julkinen, yksityinen ja kolmas sektori toimivat
hyvässä kumppanuudessa alueiden ja palveluiden
kehittämisessä.
Kymenlaakso on osa Itämeren makroaluetta, joten
EU:n Itämeristrategian tavoitteet meren pelastamisesta, alueen yhdistämisestä ja hyvinvoinnin lisäämisestä ovat täysin yhteensopivia Kymenlaakson maakunnan tavoitteiden kanssa. Älykkään erikoistumisen
strategiaa tulee myös edistää läpileikkaavasti.

Kestävä kehitys
Luonnonvarojen kestävä käyttö (resurssiviisaus) on
bio- ja kiertotalouden keskeinen päämäärä. Bio- ja
kiertotalous perustuvat uusiutuvien luonnonvarojen älykkääseen ja vastuulliseen käyttöön, ja ne ovat
avaimia kamppailussa ilmastonmuutosta ja niukkenevia luonnonvaroja vastaan. Bio- ja kiertotalous ovat
toimialoja, jolla on suuri tulevaisuuden potentiaali
Kymenlaaksossa. Biotalous vähentää riippuvuutta
fossiilisista polttoaineista, edistää innovaatiotoiminta ja vahvistaa siten maakunnan kilpailukykyä.
Liiketoimintana biotalous nähdään usein pelkistetysti
biomassan tuotantoon ja jalostukseen tai biotekno-
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logiaan perustuvana liiketoimintasektorina. Myös
esimerkiksi puurakentaminen ja luontoympäristön
hyvinvointivaikutusten tuotteistaminen ovat osa biotalouden liiketoimintaa.
Ilmastonmuutokseen ja luonnonvarojen hyödyntämiseen liitetyistä kehittämistavoitteista on sovittu
Kymenlaakson ilmasto- ja energiastrategiassa sekä
Kymenlaakson luonnonvarastrategiassa. Keskeisenä
tavoitteena on ekotehokkuuden lisääminen ja vähähiiliseen talouteen siirtyminen.
Kymenlaaksossa korostuvat metsien kestävään käyttöön liittyvät haasteet sekä Itämereen liittyvät kehittämistavoitteet, ympäristöhaasteet ja meriliikenteeseen liittyvät riskit (öljy- ja kemikaalionnettomuus
vieraslajit ja laittomat öljypäästöt).
Itämeri on tärkeä talouden moottori Kymenlaaksossa.
"Sininen kasvu" (blue growth) on kehittämiskonsepti,
jolla tuetaan merialan kasvua kokonaisuutena. Merialaan liittyy huomattava innovaatio- ja kasvupotentiaali. Sinisellä kasvulla edistetään EU:n yhdennetyn
meripolitiikan puitteissa älykkääseen, kestävään ja
osallistavaan kasvuun tähtäävän Eurooppa 2020
-strategian toteuttamista.

Kansainvälisyys
Kymenlaaksosta kehitetään kansainvälisesti suuntautunut maakunta ja kansainvälisen yhteistyön edistäminen on tärkeä osa Kymenlaakson kehittämistä.
Kymenlaakson teollisuuden kehitys alkoi aikanaan
ulkomaisella pääomalla ja osaamisella. Teollisuuden
menestys on perustunut kansainväliseen kauppaan
ja vientiin. Kansainvälisyys ja sen tuoma lisäarvo alueelle peilautuu useisiin osaalueisiin; osaava työvoima,
elinkeinoelämän monipuolistuminen, kilpailukyvyn
vahvistuminen, matkailun ja palveluiden kehittyminen. Kymenlaakson tulee hyödyntää sijaintiaan EU:n
ja Venäjän rajalla ja maakuntaa tulee tehdä tunnetuksi kansainvälisillä areenoilla uusien yritysten,
pääomien ja osaajien houkuttelemiseksi. Globaalissa
toimintaympäristössä ei ole tarvetta tehdä rajauksia
kansainvälisen yhteistyön toiminta-alueeksi, vaan
tulee hakea parhaita kumppanuuksia kansallisuuteen
katsomatta.
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4.2 Toimintalinjat

Liiketoimintaympäristö

Toimintalinjan tavoitteena on luoda maakuntaan sekä
uutta liiketoimintaa olemassa oleviin yrityksiin että
edellytyksiä uusien yritysten syntymiselle. Yrittäjyysilmapiirin parantaminen maakunnassa on oltava
jatkuvana tavoitteena. Merkittävä vaihe on panostaa
aloittaviin yrityksiin, niiden sparraukseen ja osaamisen kehittämiseen ml. myös mikroyritykset. Erityisen
tärkeää on kasvuyritysten määrän lisääntyminen ja
kansainvälisillä markkinoilla menestyvien yritysten
määrän kasvu. Yritysten vientiä ja ulkomaankauppaa edistetään mm. hyödyntämällä Team Finland
-verkostoa. Kymenlaaksoon haetaan uutta elinvoimaa myös Invest in-toiminnalla, siis edesauttamalla
ulkomaisten investointien ja yritysten sijoittumista
maakuntaan. Erityistä huomiota kiinnitetään nuorten
perustamien yritysten, jotka usein ovat jo aloitusvaiheessa kasvuyrityksiä, kehittymisen tukemiseen sekä
yrittäjien tukemiseen nuorten työllistämisessä. Yrityksiä kannustetaan tuotekehitykseen, innovaatioihin
sekä palvelu- ja tuotantovolyymin kasvattamiseen.

potentiaalia etenkin terveys- ja hyvinvointialalla.
Väestön ikääntymisen tuomiin haasteisiin vastataan
esim. hyvinvointipalvelujen ja -teknologioiden tuotannon edistämisellä ja muiden uusien digitaalisten
palveluiden ja ohjelmistoteollisuuden kehittämisellä.
Kymenlaakson tavoitteena on olla pelialan merkittävä
kansainvälisen tason toimija. Myöskin koko Kymenlaaksossa tulisi panostaa matkailu- ja tapahtumakeskustuotantoon aktiivisesti ja rohkeasti.
Toimintalinjan toimenpiteinä edistetään esimerkiksi:
zz ulkomaisten yritysten sijoittumista
zz innovaatioiden kaupallistamista ja investointeja

Kymenlaaksoon
zz pk-yritysten kansainvälistymistä ja palvelutason

nostamista erityisesti matkailutoimialalla
zz kasvuhakuisten yritysten rahoituksen

Kymenlaakson vahvan metsäklusterin toimintaedellytyksistä tulee edelleen huolehtia ja kehittää uudentyyppistä liiketoimintaa. Vähähiiliseen talouteen siirtyminen edellyttää bioenergian käytön lisäämistä.
Maakunta tähtääkin kansainvälisesti merkittävän
biotalousklusterin aikaansaamiseen, jossa erityisesti
pakkausteollisuudella tulee olemaan merkittävä rooli.
Kymenlaakson kompaktista koosta johtuen biotalousklusterin kehittäminen koskettaa koko maakuntaa,
niin kaupunki- kuin maaseutualueita yhtä lailla. Maaseudun rooli korostuu erityisesti biotalouden raakaaineiden, kuten lähiruoka ja puuraaka-aineet, tuotannossa sekä maaseutumatkailussa, joissa on paljon
kehittämispotentiaalia. Maaseudun kehittämisen
tavoitteena Kymenlaaksossa on puhtaiden elintarvikkeiden tuotanto, elintarvikeketjujen kilpailukyvyn
kehittäminen, maaseudun elinkeinorakenteen monipuolistaminen ja uusien työpaikkojen luominen. Elintarvikevienti tarjoaa suuria mahdollisuuksia Kymenlaaksolle, mm. puhtaan veden viennistä kehitetään
tulevaisuudessa merkittävä vientiala. Jatkossa kukin
maakunta laatii uudelle ohjelmakaudelle MannerSuomen maaseudun kehittämisohjelmaa koskevan
maaseudun kehittämisstrategian ja -suunnitelman.
Kymenlaaksoon on kuluneiden kymmenen vuoden
aikana kehittynyt merkittävä peliklusteri. Pelillistämiseen perustuvan liiketoiminnan kehittymiseen on
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saatavuutta
zz biotuotteiden (biomateriaalit, biokemikaalit ja

-yhdisteet, bioenergia) kehittämistä ja kaupallistamista, ravinteiden kierrätystä maakunnan
sisällä ja sitä tukevien tutkimus- ja kehityshankkeiden edistämistä
zz kiertotaloutta ja alan osaamisen kehittämistä
zz edellytysten luomista sähköautojen, biokaasun

ja muiden biopolttoaineiden liikennekäytön
lisäämiseksi
zz älykkäiden ja ympäristöystävällisten pakkausten

kehittämistä
zz cleantech-alan kehittämistä
zz puurakentamisen ja komposiittituotteiden

kehittämistä
zz maahanmuuttajien integrointia yhteiskuntaan

ja työmarkkinoille
zz alueen vetovoiman, imagon ja vahvuuksien

kehittämistä
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Erityisen tärkeää on
kasvuyritysten määrän
lisääntyminen ja
kansainvälisillä markkinoilla
menestyvien yritysten
määrän kasvu.
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Kuva:33
Tuuli Koivisto

Asuinja kulttuuriympäristö
4.2 Toimintalinjat

Kestävän aluerakenteen tavoitteena on Kymenlaakson taloudellisen, ekologisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden kehittäminen ja yhdyskuntarakenteen eheyttäminen. Ekotehokas yhdyskuntarakenne
tukee kestävää liikennejärjestelmää. Tavoitteena on
laadukkaan, puhtaan ja viihtyisän asuin- ja toimintaympäristön kehittäminen, jonka lähtökohtana on
olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyödyntäminen. Maakunnassa pystytään tarjoamaan monipuolisia asumisvaihtoehtoja eri ikäisille ja myös erityisryhmille. Aluesuunnittelussa luodaan edellytyksiä
luonnonvarojen kestävälle käytölle.
Kulttuuri ja liikunta ovat hyvän elämän edellytyksiä.
Kouluterveyskyselyn vastauksista on noussut huoli
kymenlaaksolaisten nuorten huonosta terveyden ja
hyvinvoinnin kokemuksesta. Tämä nostaa paineita
kehittää toimenpiteitä nuoriin ja heidän hyvinvointiin
ja terveyden edistämiseen. Hyvinvoinnin ja terveyden
edistäminen kulttuurin ja liikunnan keinoin tunnistetaan osana työhyvinvoinnin edistämistä sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistä. Maakunnan
asukkaiden hyvinvoinnin turvana ovat toimivat ja
laadukkaat maakunnalliset sosiaali- ja terveyspalvelut. Myös yhteisöllisyyden kasvattaminen, aktiiviset
asumisen vetovoimaisuuden parantamistoimenpiteet
kuin myös maaseudun vetovoimaisuuden edistäminen kuuluvat hyvän asuin- ja kulttuuriympäristön
työkaluihin.

hyvässä kunnossa olevat vesistöt ja pohjavedet sekä
monimuotoinen luonto. Maakunnan elinkeinoelämää
tuetaan tarjoamalla monipuolisia ja laaja-alaisiakin
elinkeinoalueita tukeutuen erityisesti raja-, satamaja rautatielogistiikkatoimintoihin. TEN-T-verkoston
solmukohdat yhdistävät Kymenlaakson Euroopan ja
Aasian markkina-alueisiin.
Kymenlaakson monipuolista luontoa sekä alueen historiaa ja kulttuuriperintöä hyödynnetään aiempaa
määrätietoisemmin. Kymijoki on alueen vetovoiman
valtasuoni, jonka virkistys- ja matkailupotentiaali
tulee hyödyntää tehokkaasti ja kestävästi. Kehittämisen perustana on mm. vaelluskalojen luontaisen
lisääntymisen mahdollistaminen. Alueen teollisuushistoria on pitkä. Vanhoille teollisuusalueille on mahdollista löytää uutta toimintaa ja digitalisaation avulla
tuottaa taide- ja kulttuurisisältöjä.
Toimintalinjan toimenpiteinä edistetään esimerkiksi:
zz yhdyskuntarakenteen eheyttämistä
zz kaupunkiympäristöjen vetovoimaisuutta

(tapahtumat, arkkitehtuuri, saavutettavuus)
zz rannikko-meri vuorovaikutuksen kehittämistä
zz kaupunki-maaseutu vuorovaikutuksen

kehittämistä
zz Kymijoen ja saariston virkistys- ja matkailu-

Maakunnassa pystytään tarjoamaan monipuolisia
asumisvaihtoehtoja ja erilaisia, kaikkien ikäryhmien
saatavissa olevia vapaa-ajan palveluita. Maakunnan
aluerakenteella tuetaan erilaisten asuinmuotojen
kehittämistä eri ikäryhmien monipuolisiin tarpeisiin.
Nopeat tietoliikenneyhteydet mahdollistavat asumisen ja yrittämisen kaikkialla maakunnassa.
Maakunnan asuinympäristön vetovoimaisuutta tulee
parantaa tukeutumalla alueiden omaleimaisuuteen
ja vahvuuksiin kuten alhaisiin asumiskustannuksiin
sekä erinomaisiin ulkoisiin elinolosuhteisiin ja toimintapuitteisiin. Asuinympäristön vetovoimaisuus on
merkittävä tekijä osaavan työvoiman sijoittumisessa.
Maakunnan vetovoimaisuutta lisäävät myös pääosin
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käytön kehittämistä
zz luonnon moninaiskäytön edellytysten luomista
zz elinkeinoelämän toimintaedellytysten

yhdyskuntarakenteellista kehittämistä
zz kantaväestön ja maahanmuuttajien välisen

vuorovaikutuksen lisäämistä etnisten suhteiden
parantamiseksi
zz alueen vesistöjen virkistyskäytön edistämistä ja

puhtaiden vesien säilyttämistä
zz tietoisuutta kulttuuriympäristöistä ja

niiden arvoista
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Tavoitteena on
laadukkaan, puhtaan
ja viihtyisän asuin- ja
toimintaympäristön
kehittäminen.
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Kuva: Kymenlaakson
Liitto

Osaamis- ja innovaatioympäristö

Liiketoimintaympäristön kehittämiseen liittyy kiinteästi maakunnan asukkaiden osaamisen ylläpitäminen ja lisääminen ja sekä tutkimus-, kehitys- ja
innovaatiotoimintaan panostaminen Kymenlaakson
älykkään erikoistumisen strategian (Research and
Innovation Strategy for Smart Specialisation = RIS3)
kärkien mukaisesti, jotka ovat logistiikka, biotalous ja
digitalisaatio.
Kymenlaaksossa älykkään erikoistumisen strategialla
tähdätään kilpailukykyisen ja vetovoimaisen innovaatioekosysteemin systemaattiseen kehittämiseen,
tutkimus, kehitys ja innovaatiopanostuksen lisäämiseen sekä älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun
aikaansaamiseen.
Tavoitteena on aikaansaada vetovoimainen, toimiva
innovaatioekosysteemi, joka houkuttelee maakuntaan ulkopuolista huippuosaamista, yksilöitä ja
yrityksiä, antaa kaikille alueen toimijoille mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa innovointi ja uudistamisprosesseihin ja ennakkoluulottomasti törmäyttää
eri toimijoita ja ideoita strategiakärjille perustetuilla
innovaatioalustoilla sekä toteuttaa kokeilukulttuuria
uusien tuote ja palveluinnovaatioiden ja hankekokeilujen muodossa.
Panostus tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan edellyttää paitsi rahoitusta, myös kansainvälisiä
kontakteja sekä kansainvälisten markkinoiden tuntemusta, jotta päästään hyvään yhteistyöhön kotimaisten ja ulkomaisten TKI-partnerien kanssa. Yhteistyön
tuloksena voidaan käynnistää EU-rahoitteisia kansainvälisiä TKI-hankkeita, joiden konsortioissa yhdistyy niin eurooppalainen kuin venäläinenkin huippuosaaminen. Pitkäjänteinen panostus TKI-toimintaan
vahvistaa tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän
yhteistyötä, edistää tutkimustulosten kaupallistamista, alueen yritysten tuotteiden ja palvelujen
uudistumista sekä kilpailukyvyn kasvua. TKI-toiminnan tulosten käytäntöön viemisen tulee olla näiden
hankkeiden selkeä tavoite.
Osaamisen kansainvälisestä kilpailukyvystä tulee
huolehtia kaikkien RIS3-kärkien osalta. Koulutuksen tulee ennakoida kehittyvien alojen tarpeita ja
RIS3-kärkiä palvelevia koulutusohjelmia tulee kehittää, kuten esim. Kouvolassa toimivaa rautatiealan
ammattikoulutusta (Kouvolan Rautatie ja aikuiskoulutus Oy sekä Liikenneviraston Ratatekninen
oppimiskeskus). Lisäksi panostetaan luovien alojen
toimintaympäristöjen kehittämiseen. Tällöin myös
vähennetään paikallisten nuorten muuttotarvetta
opiskelupaikkakunnille.
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RIS3-strategiakärkien edistämisen lisäksi huomiota
kiinnitetään koulutuksen perusasioihin, kuten nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseen ja koulutuksen keskeyttämisen vähentämiseen. Erityisesti kiinnitetään huomioita koulutus- ja uraohjauksen mallien
ja ohjauspolkujen kehittämiseen kaiken ikäisille.
Koulutuksen on reagoitava nopeasti osaamistarpeiden muutoksiin. Laadukas ja monipuolinen koulutus
houkuttelee myös opiskelijoita maakunnan ulkopuolelta. Osaamistarpeiden ennakointiin rakennetaan
systemaattinen ennakointimalli, jossa hyödynnetään
laajasti yritys- ja elinkeinoelämän verkostoja. Tavoitteena on tunnistaa maakunnan osaamistarpeiden
muutos ja ennakoida rakennemuutosten edellyttämää uudenlaista osaamista. Nuorten ja opiskelijoiden kiinnostusta yritystoimintaan ja yritteliäisyyteen
lisätään. Käytännön harjoittelu on olennainen osa
useimpien alojen koulutusta ja siksi tulee varmistaa
harjoittelu- ja työssäoppimispaikkojen saatavuus.
Erityisesti pk-yrityksiä tuetaan ammatillisen osaamisen kehittäjinä, harjoittelu ja työssäoppimispaikkojen
järjestäjinä ja ohjaajina ammatillisen koulutuksen
uudistuksessa. Myös oppisopimuskoulutusta tulee
lisätä.
Rakennemuutoksen johdosta maakunnassa on edelleen suuri työvoimareservi. Koulutukseen luodaan
kattava järjestelmä eri toimijoiden ja koulutusasteiden yhteistyöllä työttömäksi jääneiden ja muiden
aikuisten koulutustason nostamiseksi ja tätä kautta
työmarkkinakelpoisuuden parantamiseksi. Elinikäisen
ohjauksen olemassa olevat toimintamallit vakiinnutetaan ja niitä kehitetään edelleen. Yritysten ja oppilaitosten välistä yhteistyötä edistetään.
Ajankohtaista on uudenlaisten koulutus- ja oppimisympäristöjen rakentaminen kaikille koulutusaloille
sekä yhteistyö ammattikorkeakoulun ja suomalaisten sekä ulkomaisten yliopistojen kanssa. Kärkihankkeena on XAMK:n tuleva kampus Kotkassa.
Kansainvälinen yhteistyö edellyttää riittävästi kielitaitoisia eri alojen ammattilaisia. Maakunnan kansainvälistymiskehityksen tueksi on edelleen syytä
kehittää vieraiden kielten osaamista. Englanninkielinen perusopetus on käynnistynyt ja se tulee ulottaa
perusopetuksesta myös toisen asteen koulutukseen
(lukio ja ammatillinen koulutus), erityisesti koulutusaloille, joissa maakunnassa on kansainvälisiä
työpaikkoja ja koulutusviennin potentiaalia. Myös
muiden kielten oppimiseen kannustetaan. Kymenlaaksossa etenkin venäjän kielen opiskelua tulee
lisätä peruskoulussa, ammatillisissa oppilaitoksissa,
korkeakouluissa ja yliopistoissa. Opiskelijavaihdon ja
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opiskelijoiden työharjoittelun sekä tutkimusyhteistyön lisääminen on tärkeää. Jo työelämässä oleville
tulisi järjestää kieli- ja kulttuurikoulutusta kurssi- ja
verkko-opetuksena. Vieraskielisen väestön osaamista tulee hyödyntää entistä paremmin. Erityisesti
painotetaan kansainvälisten opiskelijoiden ja maahanmuuttajien alueen työmarkkinoille sijoittumisen
ja kotouttamisen edistämistä. On tärkeää tunnistaa
korkeaa kansainvälistä osaamista omaavat maahanmuuttajat tai suomalaiset paluumuuttajat, joilla on
kansainvälistä kokemusta ja asiantuntemusta sekä
verkostoja ja jotka voivat tuoda lisäarvoa Kymenlaakson elinkeinoelämälle ja kulttuurille tms.

zz työelämän ulkopuolella olevien työ- ja

Koulutusvientiä kansainvälisille markkinoille rakennetaan yhteistyössä huolellisesti ja vastaanottajien
tarpeisiin räätälöidysti. Kysyntää varsinkin ammatillisen koulutuksen osalta löytyy runsaasti erityisesti kehittyviltä markkina-alueilta. Koulutusviennin
edistämiseksi tarvitaan systemaattinen toimintatapa
sekä maakunnan koulutus- ja kehittämistoimijoiden
sitoutuminen asiaan.

zz cleantech-osaajien saamista maakuntaan

toimintakyvyn parantamista
zz työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen

eriytymisen lieventämistä
zz monimuoto- ja muuntokoulutusta
zz oppisopimuskoulutusta
zz yrittäjyyskasvatusta
zz kv palveluvalmiuksien kehittämistä

sekä alan tietoisuuden lisäämistä ja riskeihin
varautumista
zz joustavien koulutuspolkujen luominen, siirtymät

opiskelusta työelämään ja takaisin

Toimintalinjan toimenpiteinä edistetään esimerkiksi:
zz koulutusviennin edistämistä
zz kansainvälisten osaajien houkuttelemista ja

heidän verkostoidensa hyödyntämistä
zz uudenlaisten oppimisympäristöjen kehittämistä
zz väestön koulutustason nostamista
zz elinikäisen ohjauksen ja oppimisen tukemista

Tavoitteena on aikaansaada
vetovoimainen, toimiva
innovaatioekosysteemi, joka
houkuttelee maakuntaan
ulkopuolista huippuosaamista,
yksilöitä ja yrityksiä.

Kuva: *ship Startup Festival
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Liikenneyhteydet ja liikennejärjestelmä

Hyvät liikenneyhteydet maakunnan sisällä, muualle
maahan ja ulkomaille ovat positiivisen aluekehityksen
edellytys. Sujuva liikkuminen luo edellytyksiä ihmisten, yritysten ja organisaatioiden vuorovaikutukselle,
verkostoitumiselle ja liikesuhteille sekä vahvojen
työmarkkina-alueiden ja kasvuvyöhykkeiden syntymiselle. Vuorovaikutuksen perustana on toimiva liikennejärjestelmä, joka mahdollistaa melko pitkienkin
työmatkojen päivittäisen kulkemisen vyöhykkeen
alueella ja eri vyöhykkeiden välillä.
Osaavan työvoiman saaminen on entistä tärkeämpi
yritysten sijoittumiseen vaikuttava tekijä. Työssäkäyntialueet laajenevat ja limittyvät monitasoisiksi
toiminnallisiksi vuorovaikutusalueiksi ja keskuksia
yhdistäviksi työssäkäyntivyöhykkeiksi. Ylimaakunnallinen työssäkäynti Uudenmaan, Päijät-Hämeen ja
Etelä-Karjalan suuntiin ja suunnista lisääntyy edelleen. Maakunnan sisäisessä liikenteessä tavoitteena
on vahvistaa Kotkan ja Kouvolan välistä työssäkäyntialuetta.
Toiminnallisten alueiden, kasvuvyöhykkeiden ja
kehityskäytäväverkoston kehittämisessä on kyse
etäisyyksien voittamisesta monella eri tavalla.
Perustan luo fyysinen saavutettavuus. Fyysistä saavutettavuutta voidaan parantaa infrastruktuuria
kehittämällä, mutta myös uusia, jo olemassa olevaa
infrastruktuuria nykyistä paremmin hyödyntäviä liikkumispalveluja kehittämällä. Tämä edellyttää uusia
tapoja hahmottaa vyöhykkeitä ja nähdä vyöhykkeiden kehittämisessä uusia ajureita hankkeille ja

yhteistyölle (esim. digitaalisuus, uudet työn muodot
ja tavat sekä uudet liikkumispalvelut ml. etätyömahdollisuudet, yhteistyöskentelytilat, hubit).
Pohjoisella kasvuvyöhykkeellä korostuvat hyvät
logistiset yhteydet muualle Suomeen, Pietariin, Moskovaan, muualle Venäjälle ja aina Kiinan markkinoille
asti. Suomen aluerakenne kehittyy kohti vahvojen
kaupunkiseutujen verkostoa. Kymenlaakson tulevaisuudelle on ratkaisevan tärkeää, että sujuvat yhteydet kytkevät maakunnan keskukset tiiviisti osaksi
eteläisen Suomen kaupunkiseuduista rakentuvaa
suuraluetta. Kymenlaakson asema Pietarin ja Helsingin kehityskäytävällä on hyvä ja vahvistuu edelleen
E18-tien moottoritieksi Vaalimaalle saakka valmistumisen myötä sekä Kouvolaan kehittymässä olevan
TEN-T ydinverkon RR-terminaalin (RailRoad -terminaali) myötä. Kotka–Kouvolan yhteysvälin maantieettä rautatieliikenteen yhteyksien toimivuus korostuu
entisestään.
Aluerakenteellisen aseman vahvistumisen myötä
edellytykset säännöllisten laivaliikenteen yhteyksien
kehittämiselle Viroon ja Pietariin paranevat huomattavasti. Pidemmän aikavälin visioissa varaudutaan
edelleen mahdolliseen Rantarataan, jolla olisi merkittävä vaikutus aluekehitykseen ja työllisyyteen.
Tavaraliikenteessä Koillisväylän avautumisen ja mahdollisten Jäämeren yhteyksien kehittymisen myötä
varaudutaan pohjois-eteläsuuntaisten kuljetusten
voimakkaaseen vahvistumiseen.

Liikennejärjestelmävisio 2040:
Henkilöliikenteen matkat ja elinkeinoelämän kuljetukset ovat sujuvia ja turvallisia. Liikenneyhteydet tukevat
ihmisten hyvinvointia, työssäkäyntiä, matkailua, yritysten kilpailukykyä ja alueiden elinvoimaa. Liikennejärjestelmä mahdollistaa Suomen kansantaloudelle tärkeiden ulkomaan kaupan toimialojen kustannustehokkaat ja
luotettavat yhteydet. Liikennejärjestelmän palvelutasoa ylläpidetään Suomen kautta kulkevien sekä sisäisten
kuljetusreittien kilpailukykyä Itämeren alueen toimintaympäristössä. Kymenlaakson liikennejärjestelmä on kestävällä tavalla kilpailukykyinen.

Kuva: Lucas Pearsall
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Hyvät liikenneyhteydet maakunnan
sisällä, muualle maahan ja ulkomaille ovat
positiivisen aluekehityksen edellytys.
Kymenlaakson sijaintiedun hyödyntäminen vaatii jatkuvaa toimintaympäristön seuraamista, rajanylityspaikkojen ja liikenneyhteyksien kehittämistä, työssäkäynnin, ostosmatkailun, vapaa-ajan liikkumisen ja
yritystoiminnan edellytysten sekä liiketoimintaosaamisen ja logistiikka-alueiden kehittämistä.

Hallitusohjelman (27.5.2015) tavoitteet koskettavat
erityisesti Kaakkois-Suomea, jossa puukuljetusten
runkoreiteillä vt 6:lla, vt 15:sta ja vt 26:lla on useita
pullonkaulakohteita. Kymenlaakson näkökulmasta on
lisäksi välttämätöntä, että alemman tieverkon kunnostukseen ja hoitoon, ml. yksityistiet, on käytettävissä riittävästi rahoitusta. Perustienpidon rahoitus
ei ilman kokonaisrahoitustason nostoa tai erillisrahoitusta riitä jatkossa alueellisiin investointeihin.
EU:n päätös
Tilanteesta johtuen pienempiä hankkeita pyritään
ydinverkkokäytäviksi
toteuttamaan yhteisrahoituksella kuntien tai muiden
tahojen kanssa.

Kymenlaakson tärkeimmät väylät ovat osa Euroopan
laajuista liikenneverkkoa (Trans-European Network
-Transport, TEN-T), joka muodostuu ydinverkosta,
kattavasta verkosta ja ydinverkkokäytävistä. Ydinverkon on määrä valmistua vuoden 2030 loppuun mennessä ja kattavan verkon taas vuoden 2050 loppuun
mennessä. TEN-T-verkon tavoitteena on kestävämpi
EU:n liikennejärjestelmä. Verkosto kattaa kaikki kuljetusmuodot, merten moottoritiet ja älykkään liikenteen. TEN-T verkon osista E18 tie on valmistumassa
moottoritieksi Vaalimaalle saakka. EU-komissio tutkii myös TEN-T verkon laajentamista. Kymenlaakson
edun mukaista on tukea TEN-T-yhteyksien laajentamista pohjoiseen (Arktisen alueen mahdollisuudet)
ja TEN-T-verkon yhteensopivuutta kolmansien maiden verkkoihin, joka Kymenlaakson osalta tarkoittaa
Venäjälle ja sitä kautta Aasiaan suuntautuvan liikenEU:n päätös
teen huomioimista.

ydinverkkokäytäviksi

Rautatie

Rautatie

Maantie

Maantie

Rautatieterminaali

Rautatieterminaali

Satama

Satama

Lentokenttä

Lentokenttä

Kouvola
HaminaKotka

Naantali

Vainikkala

Naantali

Vaalimaa

Turku

Turku

Skandinavia-V

Helsinki

Tukholma

Pohjanmeri-Itämeri -käytävä

Skandinavia-Välimeri -käytävä

Tukholma

Pietari

Tallinna

Kuva 19: EU:n päätös TEN-T ydinverkkokäytäviksi

Suomen suurimman yleissataman, HaminaKotka
sataman sekä maan suurin rautatielogistiikkakeskuksen Kouvolan kehittäminen sekä näiden logistiikkakeskusten välisten liikenneväylien parantaminen
(rautatie ja valtatie 15) on saatava mahdollisimman
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pikaisesti käyntiin. Erityisesti satamiin johtavan maaliikenneverkon palvelutason ja rautatieliikenteen kuljetusten palvelutason kapasiteettia tulee parantaa.
Sujuva ja luotettava talvimerenkulku on tärkeä osa
liikennejärjestelmän toimivuutta.
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Kymenlaakson kärkihanke:
Kymenlaakson maakunnan sisäisen yhtenäisyyden sekä kansallisten ja kansainvälisten
kuljetusten kannalta Kotka-Kouvola yhteysvälin kehittäminen on ensiarvoisen tärkeää niin
maakuntaa yhdistävänä tekijänä, erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden saavutettavuuden
kannalta kuin myös matkailutoimialan tukena. Tähän sisältyy valtatien 15 rakentaminen
keskikaiteelliseksi ohituskaistatieksi sekä henkilöliikenteen vuorotarjonnan lisääminen
Kotka-Kouvola yhteysvälillä sekä raide- että tieliikenteessä. Kotka-Kouvola-junaliikenteen
kehittämisen osalta myös infran kehittäminen on hyvin tärkeää.
Arjen liikkumisessa kiinnitetään huomiota turvallisuuteen, sujuvuuteen ja ympäristöystävällisyyteen.
Työpaikkojen ja palvelukeskittymien saavutettavuuden parantamista kestävillä liikkumismuodoilla asuk-

kaiden ja matkailun näkökulmasta Uudet digitaaliset
palvelut ja avoimen datan hyödyntäminen tehostavat
liikennejärjestelmän hyödyntämistä ja ratkaisevat liikenteellisiä haasteita. Toimenpiteinä edistetään:

Kansainvälisen ja valtakunnallisen kilpailukyvyn kehittäminen ja
aluekehityksen vahvistaminen
1. Elinkeinoelämän kannalta tärkeiden kuljetusketjujen ja niihin liittyvien pääväylien
sujuvuuden ja kustannustehokkuuden kehittäminen
zz valtatie 15 Kotka-Kouvola rakentaminen keskikaiteelliseksi ohituskaistatieksi
zz valtatie 15 Kotkan sisääntulotien parantaminen
zz valtatie 6 sekä Kouvolan että Hevossuo-Keltti kohdalla, Kouvola-Koskenkylä väli

keskikaiteelliseksi
zz valtatie 12 Kouvola-Lahti kehittäminen
zz radan kantavuuden parantaminen (250 kN akselipaino)

2. Kansainvälisten yhteyksien ja rajatoimintojen sujuvuuden ja luotettavuuden parantaminen
zz Vaalimaan rajanylityspaikan infrastruktuuri, liikenteenohjausjärjestelyt, raja- ja tulliteknologian

uusiutuminen
zz HaminaKotka satama – Kouvolan tie- ja rautatiekuljetusten terminaali (RRT) välisen

rautatieyhteyden parantaminen ja kuljetusketjujen sujuvoittaminen. Edunvalvontaa
kohdistetaan RRT rahoitusvaihtoehtojen selvittämiseen ja rahoituksen varmistamiseen.
zz pitkien junien (1 100 m) liikennöinnin mahdollistaminen

3. Pääväylien sekä yhteiskunnan toimintojen kannalta keskeisen alemman verkon
toimivuuden varmistaminen
zz st 355 Merituulentien kehittäminen
zz valtatien 26 Hamina-Taavetti ja mt 387 Virojoki-Lappeenranta roolien tunnistaminen ja

kehittämistoimenpiteiden koordinointi ja toteuttaminen kokonaisuutena
zz puuterminaaliverkoston suunnittelu ja toteutus
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Kotka-Kouvola yhteysvälin kehittäminen on
ensiarvoisen tärkeää niin maakuntaa yhdistävänä tekijänä, erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden saavutettavuuden kannalta kuin
myös matkailutoimialan tukena.

		

Arjen kestävän liikkumisen edistäminen
1. Työpaikkojen ja palvelukeskittyminen saavutettavuuden parantaminen asukkaiden ja
matkailun näkökulmasta
zz maankäytön suunnittelu ja kaavaohjaus kestävää liikkumisen periaatteita edistäen

erityisesti Kotkan ja Kouvolan seuduilla
zz kunnossapidon kehittäminen keskusvyöhykkeillä ja keskeisillä työmatkareiteillä

2. Joukkoliikenteen toimintaedellytysten parantaminen
zz Kotka-Kouvola välin henkilöjunaliikenteen tarjonnan, lippujärjestelmien ja

aikataulurakenteen kehittäminen
zz henkilöjunaliikenteen tarkastelu koko Kymenlaakson alueella ja

pysäkkien / seisakkien lisääminen
zz joukkoliikenteen käytön edistäminen Kotkan ja Kouvolan seuduille sekä niiden

välisessä työ- ja opiskeluliikenteessä (tarjonta, aikataulu, yhteislippu,
digitalisaation käyttöön ottaminen)
zz Ylimaakunnallisten matkaketjujen helpottaminen liityntäpysäköintiä, lippujärjestelmiä

sekä uusien liikkumispalvelujen syntymistä helpottamalla
zz Kansainvälisten matkaketjujen kehittäminen Kotka-Kouvola-Pietari junaliikenteessä

sekä lentoliikenteessä Helsinki-Vantaan ja Lappeenrannan lentoasemien kautta
zz saariston saavutettavuuden ja saaristoliikenteen kehittäminen

3. Jalankulkua, pyöräilyä, muuta arkiliikuntaa ja joukkoliikennettä edistävien
toimintatapojen ja toimenpiteiden edistäminen
zz Jalankulku- ja pyöräilyväylähankkeet: mt 370 Ahlmanintie-Riihikallio, Kouvola ;

vt 26 Töytäri-Myllykylä, Hamina ; vt 15 Jokela-Jyrääntie, Kouvola ; vt 362 Iitin kirkonkylä ;
mt 14512 Kausala Koulukatu, Iitti
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Kuva:41
Tuuli Koivisto

Kymenlaakson maakuntaohjelman toimenpidematriisi
Painopisteinä toimivat älykkään erikoistumisen
strategian kärjet sekä vetovoimainen Kymenlaakso.
Toimenpidematriisi täydentää edellä käsiteltyjä toimintalinjoja ja niissä määriteltyjä asioita. Kyseessä ei
TOIMINTALINJAT:

PAINOPISTEET

Vetovoimainen
Kymenlaakso

siten ole vain toimintalinjojen koostetaulukko. Toimenpidematriisissa listattujen asioiden lisäksi hyviä,
innovatiivisia uusia avauksia ja kokeiluja mahdollistetaan kuitenkin myös aina.

Liiketoimintaympäristö

Asuin- ja kulttuuriympäristö

Kasvuorientoituneiden pk-yritysten kansainvälistäminen,
Team Finland –verkoston hyödyntäminen

Korkeatasoisen ja monipuolisen matkailupalveluinfran
rakentaminen

Ulkomaalaisten investointien houkuttelu ja
kansainvälisten yrityskumppanuuksien synnyttäminen,
Invest in toiminta

Alueellisten verkostojen kehittämiskonseptit esim.
yrityspuistot, satamat, matkailualueet
Matkailupalveluosaamisen kehittäminen,
tuotteistaminen

Matkailijoita ja asukkaita palvelevan kaupan sekä
luonto-, liikunta- ja kulttuurimatkailutarjonnan
kehittäminen

Elävät keskustat, mielenkiintoiset tapahtumat ja
viihtyisä ympäristö ja harrastemahdollisuudet.
Opiskelija-asuminen osana osaajien houkuttelua.

Yrittäjien tukeminen nuorten työllistämisessä
Nuorten kiinnostuksen lisääminen yritystoimintaa
kohtaan

Rakentamisen ohjauksen kokonaisvaltainen
kehittäminen (aluesuunnittelu, rakenteet,
korkeatasoinen arkkitehtuuri ja julkisen taiteen
%-periaate)

Asukkaiden hyvinvointiin liittyvien uusien
palveluinnovaatioiden kehittäminen
Virkistystoiminnan toteuttaminen kestävästi ja helposti
saavutettavasti
Uudet tavat tuoda Kymenlaaksoa esiin (esim.
elinkeinomarkkinointi, elokuvakomissio tmv) ja rakentaa
osaava palveluverkosto AV-tuotannolle

Tapahtuma- ja elämyskeskusten toiminnan
käynnistäminen esim. KymiRing, Kouvolan
matkakeskus ja Kotkan Kantasataman outlet – kampus
- tapahtuma-areena, kokous- ja tapahtumamatkailun
kehittäminen
Uudet maakunnan historiasta ja kulttuuriperinnöstä
ja ominaispiirteistä, vahvuuksista lähtevät
matkailutuotteet ja tapahtumat
Tarinallistaminen ja roolimatkailu osana
tuotteistamista
Etätyöratkaisut
AV-tuotantojen houkuttelu ja alan vahvistaminen
Vanhojen teollisuusalueiden uusiokäyttö
Kymijoen hyödyntäminen esim. Heinola-Kouvola
vesitieyhteys

Biotalous

Metsäalan toimintaedellytysten ja osaamisen
uudistaminen

Paikallisten, puhtaiden energiaratkaisujen ja
tuotannon mahdollistaminen

Uusien avausten edistäminen esim. älykkäät ja
ympäristöystävälliset pakkaukset, biojalostamot,
nanosellu ja puurakentaminen

Hyvinvointia tukeva vähähiilinen rakentaminen

Tuotekehittelyn edistäminen esim. komposiitit,
biomuovit, terveysvaikutteiset elintarvikkeet, lääkeaineet
Sivuvirtojen ja alueellisten materiaalivirtojen
hyödyntäminen
Elintarvikkeiden jalostusketjut ja niihin liittyvä
yritystoiminta, esim. panimoiden vientisuunnitelmat
ja uusista liiketoimintamalleista vientiä tukevat
kaupankäyntialustat, puhtaan veden vienti

Digitaalisuus

ICT sovellusten hyödyntäminen uusien palveluiden
luomisessa
Peliklusterin kehittäminen ja pelillistämiseen perustuvan
liiketoiminnan edistäminen, mm. taiteen, kulttuurin,
teknologian ja liiketoiminta-osaamisen törmäyttäminen
Hyvinvointi- ja matkailupalveluiden ja –teknologioiden
tuotannon edistäminen

Älykäs kaupunki – uudet digitaaliset palvelut,
avoimen datan hyödyntäminen uudenlaisten
kaupunkipalveluiden syntymisessä
Älykkäiden logistiikkapalveluiden ja infran
kehittäminen
Huippunopeat tietoliikenneyhteydet

Toimialojen digiloikka

Logistiikka
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Merialueen potentiaalin hyödyntäminen
merialuesuunnittelun keinoin (liiketoimintaympäristö,
liikenne, kansainvälisyys, kestävä kehitys)
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Osaamis- ja innovaatioympäristö

Liikenneyhteydet ja liikennejärjestelmä

Pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittäminen

Kotka-Kouvola välin henkilöjunaliikenteen tarjonnan,
lippujärjestelmän ja aikataulurakenteen kehittäminen

Uudenlaisten koulutus- ja oppimisympäristöjen kehittäminen
Osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen yritysten
kasvun ja kansainvälistymisen tueksi
Kehittämisalustat, verkosto-osaaminen, koulutusvienti
Nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamisen tukeminen,
oppisopimuskoulutus, työpaikalla tapahtuva koulutus,
työpajatoiminta, etsivän nuorisotyön vakiinnuttaminen
Oppilaitosten, pk-yritysten, julkisen sektorin ja
kehittämisyhtiöiden välinen yhteistyö, koulutus- ja
osaamistarpeen ennakointi
Opiskelijayrittäjyyden tukeminen, opiskelun ja työelämän
yhteensovittaminen, työelämään siirtymisen tukeminen,
oppisopimuskoulutus

Kansainvälisten matkaketjujen kehittäminen
Työpaikkojen ja palvelukeskittymien saavutettavuuden
parantaminen asukkaiden ja matkailun näkökulmasta
Uudet digitaaliset avaukset palveluiden saavutettavuuden
parantamiseksi (esim. digitaaliset touch pointit)
Joukkoliikenteen käytön edistäminen Kotkan ja Kouvolan
seuduille sekä niiden välisessä työ- ja opiskeluliikenteessä
Jalankulkua, pyöräilyä, muuta arkiliikuntaa ja
joukkoliikennettä edistävien toimintatapojen ja
toimenpiteiden edistäminen

Kymenlaakson oppilaitosten vetovoiman lisääminen
Maahanmuuttajien ja paluumuuttajien kv osaamisen
hyödyntäminen

Koulutus ja tutkimuslaitosten rajat ylittävän yhteistyön
edistäminen
Biotalousosaamisen kehittäminen
Bioenergia-alaan liittyvän tutkimuksen ja koulutuksen
kehittäminen sekä koulutuksen vienti

Puukuljetusten pullonkaula-kohteiden parantaminen
Alemman tieverkon kunnostus ja hoito
Edellytysten luominen sähköautojen, biokaasun ja muiden
biopolttoaineiden liikennekäytön lisäämiseksi

Ekologinen rakentaminen eri koulutusasteilla
Energia-alan osaamisen kehittäminen

Palvelinkeskusten osaamistarpeeseen vastaaminen
Pelillistämiseen perustuvan osaamisen kehittäminen

Uudet digitaaliset palvelut ja avoimen datan hyödyntäminen
liikennejärjestelmissä

Kyberturvallisuusosaamisen kehittäminen
Muotoilualan käyttäjälähtöisen suunnittelun, pelialan
pelillistämisen ja hyvinvointialan osaamisen yhdistäminen

Liikenneväylien parantaminen (rautatie ja valtatie 15)
Palvelutason ja kapasiteetin parantaminen
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5. Rahoitus
Maakuntaohjelman toteuttamista rahoitetaan EU:n,
valtion, kuntien ja yksityisten toimijoiden rahoituksella. Ohjelmaa laadittaessa EU:n rahoitusosuuden
arviointi on erityisen vaikeaa, koska unionin monivuotinen rahoituskehys 2020–2027 eteenpäin ei ole tiedossa mm. Brexit-neuvotteluista johtuen. Rakennerahastokauden 2014–2020 rahoitus on käytettävissä
normaalisti vuosille 2018–2019, mutta oletettavaa

on, että vuodesta 2020 eteenpäin EU-rahoituksen
osuus maakunnassa päätettävästä kokonaisrahoituksesta edelleen laskee. Rahoituksen vähentyminen
voi koskea myös EU:n erillisohjelmia, kuten esim. liikenneverkkojen kehittämiseen tarkoitettua TEN-Trahoitusta. Erillisohjelmien merkitys rahoituslähteenä
tulee kuitenkin säilymään jatkossakin. Taulukossa esitetyt luvut ovat ainoastaan alustavia arvioita.

Taulukko 4: Rahoitus 2018–2021, milj. euroa, arvio

Asuin- ja Osaamis- ja
Liiketoiminta- kulttuuri- innovaatioympäristö ympäristö ympäristö

Liikenneyhteydet
ja liikennejärjestelmä

EU:n ja valtion rahoitus
zz Rakennerahasto-ohjelma 2014-2020

3,7

zz Rakennerahasto-ohjelma 2021 ->

Avoin

1,0

5,3

zz Manner-Suomen maaseutuohjelma 2014-2020

4,9

1,9

1,9

2,9

zz Manner-Suomen maaseutuohjelma 2021->

Avoin

Avoin

Avoin

Avoin

zz Meri- ja kalatalousrahasto

0,1

0,1

0,2

Avoin

zz Central Baltic –ohjelma 2014-2020

0,3

0,5

zz Mahdollinen Central Baltic -ohjelma 2021 ->

Avoin

Avoin

Avoin

Avoin

zz Baltic Sea Region Interreg 2014-2020

Avoin

Avoin

Avoin

Avoin

zz Mahdollinen Baltic Sea Region Interreg 2021->

Avoin

Avoin

Avoin

Avoin

zz Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC -ohjelma 2014-2020

2,0

1,0

2,0

2,0

zz Horizon 2020, yhteiskunnalliset haasteet

Avoin

Avoin

zz Horizon 2020, pk-instrumentti

Avoin

Avoin

zz Life+
zz Luova Eurooppa

Avoin
Avoin

zz Kansalaisten Eurooppa

Avoin

Avoin

Avoin

Avoin

zz ERASMUS+

Avoin

zz Euroopan Strategisten Investointien Rahasto (ESIR),

Avoin

Avoin

Avoin
Avoin

Avoin

Avoin

Avoin

HUOM. Lainainstrumentti
zz Urban Innovative Actions (UIA)
zz Connecting Europe Facility (CEF)

Avoin

Kansallinen rahoitus
zz Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) tms.

0,2

0,2

0,2

zz Tekes

2,5

2,5

- Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut, määräraha

Avoin

Avoin

- Yritysten kehittämispalvelut

0,6

zz ELY-keskus / TE-toimisto

- Tienpito ja liikennejärjestelmätyö +
Yksityisteiden parantamisavustukset
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Kunnat

10,0

10,0

10,0

Yritykset

10,0

2,0

5,0

3,0
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6. Yhteenveto ympäristöselostuksesta
Ympäristönäkökohdat on huomioitu kattavasti
Kymenlaakson maakuntaohjelman 2018–2021 kaikissa osissa. Kestävä kehitys on yksi maakuntaohjelman poikkileikkaavista teemoista. Kymenlaakson
visiossa korostuu ekotehokkuus, ja strategisissa
valinnoissa nousevat esiin mm. biotalous, kiertotalous, kestävä liikennejärjestelmä ja laadukas ja puhdas asuinympäristö sekä eheä yhdyskuntarakenne.
Ympäristöteemat korostuvat myös kaikissa maakuntaohjelman toimintalinjoissa sekä toimenpidematriisissa.
Maakuntaohjelmassa ei esitetä sellaisia toimenpiteitä
tai hankkeita, jotka vaikuttaisivat välittömästi merkittävän kielteisesti maakunnan ympäristön tilaan.
Ohjelma ei myöskään ole ristiriidassa kansainvälisten,
Euroopan Unionin, valtakunnallisten tai maakunnallisten ympäristötavoitteiden kanssa.
Toimintalinjan 4 Liikenneyhteydet ja liikennejärjestelmä tavoitteiden toteutuminen aiheuttaa suurimmat ympäristövaikutukset liikennemäärien ja tätä
kautta liikenteen ympäristöhaittojen lisääntyessä.
Toimintalinjan tavoitteena on kuitenkin myös kestävä
liikennejärjestelmä ja arjen kestävien liikkumismuotojen tukeminen. Myös Toimintalinjan 1 Liiketoimintaympäristö tavoitteiden toteuttaminen kestävällä
tavalla (esim. biotalous, metsätalous) edellyttää
ympäristönäkökohtien huomioimista mm. luonnon
monimuotoisuuden osalta. Eri toimintalinjat kuiten-

kin tukevat toisiaan ja tietyn toimintalinjan kielteisiä
vaikutuksia voidaan lieventää tai ehkäistä toisen toimintalinjan ympäristömyönteisillä toimenpiteillä.
Maakuntaohjelma mahdollistaa lukuisia keinoja
ympäristökuormituksen vähentämiseksi ja elinympäristön ja ympäristön tilan parantamiseksi. Myönteisiä
vaikutuksia on odotettavissa erityisesti biotalouden
tukemisen ja ympäristöosaamisen kehittämistyön
myötä (esimerkiksi ekotehokkuuden kehittäminen,
uusiutuvien energialähteiden osaamisen ja puhtaan
energiatuotannon kehittäminen). Myös aluerakenteen toimenpiteiden kautta on mahdollista parantaa
ympäristön tilaa esim. eheyttämällä aluerakennetta,
kehittämällä asuin- ja toimintaympäristöjen viihtyisyyttä sekä vaalimalla kulttuuri- ja luonnonympäristöjä. Moniin ympäristöongelmiin ei kuitenkaan voida
vaikuttaa merkittävällä tavalla maakuntaohjelman
keinoin
Maakuntaohjelman kokonaisvaikutukset ja yhteisvaikutukset ovat sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä
pääosin myönteisiä tai neutraaleja. Jokainen toimintalinja täyttää myös erikseen tarkasteltuina kestävän
kehityksen keskeiset vaatimukset. Liikenteeseen ja
bioenergian käyttöön liittyvät ympäristökysymykset ja riskit vaativat tarkastelua maakuntaohjelman
toteutuessa.

Kuva: Tuuli Koivisto
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7. Seuranta
Seurantatietoja esitellään Kymenlaakson aluekehityskatsauksessa, mikä laaditaan joka toinen vuosi.
Myös joka toinen vuosi laadittava maakuntaohjelman
toimeenpanosuunnitelma sisältää ohjelman oleellisimmat seurantatiedot.
Ympäristön tilaa voidaan seurata ekotehokkuuden
mittareilla. Ekotehokkuuden mittareita käytetään sitä
mukaa, kun Kymenlaakson ekotehokkuuden seurantajärjestelmä ECOREG tuottaa tarvittavia tunnuslukuja.
Lukuisissa ohjelma-arvioinneissa on todettu, että
laajan ohjelman vaikuttavuudelle on erittäin vaikea
löytää yksiselitteisiä mittareita. Ohjelmaa toteuttavaa hanketoimintaa seurataan yleensä perustettavien yritysten ja työpaikkavaikutusten määrällä mm.
rakennerahastojen hallintajärjestelmästä (EURA2014) saatavan tiedon avulla. Hankkeiden vaikutukset tulevat kuitenkin esiin useimmiten vasta vuosien
kuluttua. Ohjelman rahoituksen merkitys koko talouden kokoon on minimaalinen.
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8. Termit ja lyhenteet
Asiakirjassa esiintyvät lyhenteet ja termit:
Aluerakenne

Aluerakenne tarkoittaa laajojen, vähintään maakunnan osan kokoisten alueiden rakennetta.
Aluerakenteessa tarkastellaan esimerkiksi kaupunkien ja muiden toiminnallisten keskittymien keskinäistä sijaintia ja niiden välisiä yhteyksiä.

ASEAN

Kaakkois-Aasian yhteistyöjärjestö (Association of Southeast Asian Nations)

Biotalous

Talous, joka käyttää uusiutuvia luonnonvaroja ravinnon, energian, tuotteiden ja palvelujen
tuottamiseen. Pyrkii vähentämään riippuvuutta fossiilisista luonnonvaroista, ehkäisemään
ekosysteemien köyhtymistä sekä edistämään talouskehitystä ja luomaan uusia työpaikkoja
kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

BKT

Bruttokansantuote

BRIICS

Kehittyvät maat: Brasilia, Russia, India, Indonesia, China; South-Africa

BTV

Bruttokansantuote - työllisyys - väestöindeksi

CBC

Cross-border Co-operation /rajat ylittävä yhteistyö

CO2

Hiilidioksidi

E-18

Eurooppatie nro 18

ECOREG

Kymenlaakson ekotehokkuuden seurantajärjestelmä, joka huomioi ekologisia ja
sosiaalis-taloudellisia kestävyyden näkökulmia.

Ekotehokkuus

Ekotehokkuus tarkoittaa mahdollisimman tehokasta ja tarkoituksenmukaista luonnonvarojen
käyttöä. Ekotehokasta tuotantoa on sellainen, jossa mahdollisimman vähistä raaka-aineista
ja energiasta tuotetaan mahdollisimman paljon tuotteita ja palveluita.

ELY

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

EU

Euroopan Unioni

Fennoskandian vihreä
vyöhyke / Fennoskandian Green Belt

Rajat ylittävää yhteistyöfoorumi luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi Suomen, Norjan
ja Venäjän rajaseuduilla. Maiden välinen kolmikantainen yhteistyö perustuu yhteisymmärryspöytäkirjaan, jonka Suomen osalta on allekirjoittanut ympäristöministeriö. Vihreän
vyöhykkeen yhteistyö on osa YK:n biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen
toimeenpanoa.

Kestävä kehitys

Päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet.
Perusehtona on biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien toimivuuden säilyttäminen sekä ihmisen taloudellisen ja aineellisen toiminnan sopeuttaminen pitkällä aikavälillä
luonnon kestokykyyn. Vaikka maakuntaohjelmassa tarkastellaan kestävää kehitystä paljolti
ekologiselta kannalta, tarkoittaa se myös läpileikkaavasti taloudellisesti, inhimillisesti kuin
sosiaalisesti kestävää kehitystä. Esimerkiksi sosiaalisen kestävyyden ydintä on ihmisarvosta
kiinnipitäminen. Se voi ilmetä esimerkiksi tasa-arvona, oikeudenmukaisuutena ja yhdenvertaisuutena.

RIS3

Älykkään erikoistumisen strategia
(Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation)

Sini-viherrakenne

Viheralueiden (mm. metsät, suojelualueet, puistot) ja vesistöjen (joet, järvet, meri) muodostama kokonaisuus. Koostuu yhteyksistä ja alueista, jotka mahdollistavat monien eliölajien ja
lajiryhmien liikkumisen ja leviämisen alueiden välillä.

TEN-T

Trans-European Network -transport. TEN-T-verkko on kaksitasoinen liikenneverkko, joka
muodostuu ydinverkosta ja kattavasta verkosta.

TKI

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta

T&K

Tutkimus- ja kehitystoiminta

Vähähiilinen talous

Vähähiilisyys tarkoittaa sitä, että yhteiskunnan toiminnoista aiheutuu mahdollisimman
vähän hiilidioksidipäästöjä. Fossiilisten polttoaineiden käyttö on minimoitu ja kasvihuonekaasupäästöjä syntyy huomattavasti nykyistä vähemmän.

XAMK

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Yhdyskuntarakenne

Yhdyskuntarakenne on asuin-, työpaikka-, asiointi-, virkistys- ja viheralueiden ja niitä yhdistävän liikenteen ja teknisen huollon järjestelmien muodostama toiminnallinen kokonaisuus.
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