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kuva: HaminaKotka Satama Oy 

 

KYMENLAAKSO TÄNÄÄN 

Kymenlaakso on historiallinen rajamaakunta, jolle tunnusomaisia piirteitä ovat teollisuus, satamat ja 
itärajan läheisyys. Teollisuudella on Kymenlaaksossa merkittävä rooli ja maakunnan vienti koostuukin 
lähes kokonaan teollisuustuotteista. Maakunta on perinteisesti profiloitunut metsäteollisuuteen, ja Ky-
menlaakso on myös maan keskeinen puun toimitusalue. Uudet metsäteollisuuden puupohjaiset tuotteet 
ovat yksi maakunnan vahvuuksista.       
 
Maailmassa ja etenkin Euroopassa eletään vuoden 2022 lopussa II maailmansodan ja kylmän sodan jäl-
keisen ajan vaikeinta geopoliittista kriisiä. Ensin Covid-pandemia ja sitten Venäjän brutaali hyökkäys Uk-
rainaan ovat johtaneet humanitääriseen kriisin lisäksi energiakriisiin sekä pulaan mm. puolijohteista, 
komponenteista ja kuljetuskonteista. Talvella uhkaa energiaongelmien lisäksi myös pula lannoitteista ja 
maailman perusravintoaineista, kuten vehnästä ja maissista. Ruoan ja energian hinnat ovat kallistuneet 
myös Suomessa.  Venäjällä ja Suomella on pitkä yhteinen raja, josta merkittävä osa niin maa- kuin meri-
rajaakin on Kymenlaakson alueella. Suomi ja Ruotsi ovat hakeneet Venäjän toimien vuoksi NATO:n jäse-
nyyttä ja odottavat enää Unkarin ja Turkin ratifiointia. Toimintaympäristömme on siis erittäin turbulent-
tinen ja haasteellinen.   

Kymenlaakso on Itämeren alueen kansainvälinen logistiikan liiketoiminta- ja osaamiskeskus. Ky-
menlaakson sijainti pääkaupunkiseudun ja itäisen Suomen välissä korostaa toimivien liikenne- ja 
logistiikkayhteyksien merkitystä. Kymenlaakson asema valtakunnan huoltovarmuuslogistiikan välit-
täjänä ja ulkomaankaupan keskeisenä toimijana on erittäin merkittävä ja viime aikoina korostunut 
entisestään. Kymenlaaksossa E18-tie, raja-asemat, HaminaKotka-satama, satamien sisääntulotiet 
sekä sataman osat päärataan Kouvolan kautta yhdistävä rautatie ovat osa Euroopan ydinverkko-
käytävää eli TEN-T -verkostoa. Suomen ainoa TEN-T -ydinverkon rautatie-maantieterminaali sijait-
see Kouvolassa. Liikennejärjestelmä mahdollistaa kansantaloudelle tärkeiden ulkomaankaupan toi-
mialojen kustannustehokkaat ja luotettavat yhteydet.   
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Kymenlaakso on rajamaakunta ja kuuluu Itämeren vahvistuvaan kasvualueeseen. Kaikenlainen ta-
loudellinen ja kulttuurinen yhteistyö Venäjän kanssa on nyt kuihtunut mahdollisesti vuosikymme-
niksi eteenpäin. Lyhyet etäisyydet pääkaupunkiseudulle mahdollistavat ihmisten ja tavaroiden no-
pean liikkumisen alueella. Helsingin kasvaessa Kymenlaakson merkitys metropolialueen vaikutus-
piirissä olevana maakuntana korostuu asumisen ja elinkeinojen kehittämisen toimialueina. Tie- ja 
rautatieyhteydet ovat toimivat ja maakuntakeskuksista pääsee nopeimmillaan alle puolessatoista 
tunnissa Helsinki-Vantaan kansainväliselle lentoasemalle.     
  
Kymenlaakso oli Suomen ensimmäisiä teollistuneita alueita, ja se on edelleen yksi Euroopan mer-
kittävimmistä metsäteollisuusklustereista. Maakunta on myös kansainvälinen logistiikan liiketoi-
minta- ja osaamiskeskus. HaminaKotkan satama ja Kouvolan RR-terminaali yhdistävät maakunnan 
maailmanlaajuiseen markkina-alueeseen. Kymenlaakso on aktiivinen toimija Itämeriyhteistyön ver-
kostoissa sekä pyrkii tiiviiseen vuoropuheluun paitsi elinkeinojen kehittämisen myös kulttuurin ja 
ympäristönsuojelun osalta.    
  
Kymenlaakso lukeutuu maan parhaimpiin maatalousalueisiin. Alueen erityispiirteenä on kaupungin 
läheisen maaseudun runsaus ja vilkas vuorovaikutus maaseudun ja kaupunkialueiden välillä.  Luo-
mutuotanto ja ruokaklusteri ovat vahvistumassa.   
  
Teollisuuden rakennemuutoksen seurauksena maakunta on kokenut muuttotappiota erityisesti 
pääkaupunkiseudulle. Siitä huolimatta maakunnan sijainti mahdollistaa kehittymisen houkuttele-
vaksi asuin- ja toimintaympäristöksi. Maakunta tarjoaa lyhyet etäisyydet, tehokkaan ja toimivan 
infrastruktuurin sekä vaihtoehdon asua väljästi, edullisesti ja lähellä luontoa.  
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VÄESTÖKEHITYS   
Kymenlaakson toimintaympäristöä on leimannut voimakas taloudellinen ja väestöllinen rakennemuu-
tos vuodesta 2007 alkaen. Maakunnan väkiluku on supistunut erittäin voimakkaasti tämän ajanjakson 
aikana etenkin Uudellemaalle kärsittyjen muuttotappioiden ja väestön ikääntymisen vaikutuksesta.    
   
Kymenlaaksossa asui vuoden 2021 lopussa 161 391 henkilöä. Seutukunnittain tarkasteltuna Kouvo-
lassa asui vuoden 2021 lopussa 80 454 henkeä. Vuoden aikana Kouvolan väkiluku väheni 733 hen-
gellä. Vastaavasti Kotkan-Haminan seudulla asui 2021 lopussa 80 937 henkeä. Vähennystä vuoteen 
2020 verrattuna oli 688 henkeä.   
  
Viime vuosina alle kolmevuotiaiden lasten määrän vähentyminen on Kymenlaaksossa ollut suurta ja 
syntyvyyden on ennustettu jatkavan laskua myös tulevaisuudessa. Luonnollinen väestönlisäys 
vuonna 2021 oli negatiivinen 1 167 hengellä. Ennusteiden mukaan vuonna 2025 Kymenlaaksossa syn-
tyy 985 lasta ja vastaavasti kuolee   2 226 henkeä. Maakunnan sisällä toimintaympäristö ja siinä en-
nustetut muutokset ovat Manner-Suomen muihin maakuntiin verrattuna samansuuntaisia. Toisin 
kuin useimmissa maakunnissa, Kymenlaaksossa maakunnan keskuskaupunkien ja muun seudun vä-
lillä ei ole merkittävää eriytymistä väestörakenteen näkökulmasta.     
   
Kymenlaakson väestö on iäkkäämpää kuin keskimäärin koko maassa. Vuonna 2021 yli 64-vuotiaiden 
osuus väestöstä oli Kymenlaaksossa 29 % (koko maassa noin 23 %). Vastaavasti alle 29-vuotiaita oli 
27 % (koko maassa noin 33 %). Vuonna 2021 kymenlaaksolaisten keski-ikä oli 47,7 vuotta. Ennusteen 
mukaan työikäisten osuus Kymenlaakson väestöstä tulee vähenemään vuoteen 2040 mennessä lähes 
20 000 hengellä.  

 

            Kuvat: Kouvolan kaupunki  

Maan sisäinen nettomuutto ja nettomaahanmuutto kehittyivät vuonna 2021 Kymenlaaksossa positii-
viseen suuntaan. Vuonna 2021 Kymenlaakson kokonaisnettomuutto oli vain -150 henkeä, kun 
vuonna 2020 vastaava luku oli -430 ja vuonna 2019 puolestaan -1 032 henkeä. Kymenlaakso menet-
tää asukkaita erityisesti Uudellemaalle, Päijät-Hämeeseen ja Etelä-Karjalaan. Nettomaahan-muutto 
oli vuonna 2021 Kymenlaaksossa 281 henkeä ja vuonna 2020 vastaava luku oli 418 henkeä. Kuntien 
välinen nettomuutto vuonna 2021 vastaavasti oli -437, kun vuonna 2020 luku oli -848 henkeä ja 
vuonna 2019 jopa -1 286 henkeä. Maakunnan pois muuttaneiden määrä tulee Tilastokeskuksen en-
nusteen mukaan vähitellen kääntymään laskuun ja Kymenlaakson kokonais-nettomuutto olisi ennus-
teen mukaan vuonna 2035 jo hieman positiivinen.  
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Etätyö yleistyi Kymenlaaksossa koronavuonna 2020. Säännöllisesti kotona työskentelevien osuus 
työllisistä oli vuonna 2020 Kymenlaaksossa 16 %. Monipaikkaisuus on kasvava trendi. Tulevaisuu-
dessa asuinpaikka valitaan aikaisempaa useammin myös turvallisuuden, edullisuuden, väljyyden ja 
ympäristöystävällisyyden perusteella. Kymenlaakson asuntokauppa vilkastui vuoden 2020 aikana ja 
etenkin kalliimmista, uusista omakotitaloista oli pulaa. Ukrainan sodan takia eri alueiden näkymät 
asuntomarkkinoilla ovat alkaneet erkaantua. Näyttää siltä, että Kaakkois-Suomen asuntomarkkinat 
kärsivät muuta maata enemmän.   
   
Maakunta tarvitsee työperäistä maahanmuuttoa kasvun mahdollistamiseksi, koska omavaraisennus-
teen mukaan työikäinen väestö vähenee tasaista tahtia aina vuoteen 2035 asti. Ilman työperäistä 
maahanmuuttoa ja Suomen sisäisen kuntien välisen nettomuuton kääntämistä Kymenlaaksolle posi-
tiiviseksi väestö tulee vähenemään maakunnassa jatkossakin. Väestömuutos ja ikärakenne ovat alu-
een elinvoimaisuuden mittareita. Sen vuoksi näihin tulee kohdistaa voimakkaita toimenpiteitä tule-
vaisuudessa 
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ILMASTONMUUTOS JA LUONNON MONIMUOTOISUU-
DEN TURVAAMINEN 

  
Kymenlaaksoa luonnehditaan Suomen pienoiskuvaksi. Etelä-Kymenlaakson meri-, rannikko ja saaris-
toalueet muuttuvat pohjoisen suuntaan kuljettaessa Keski-Kymenlaakson viljelyaukeiksi ja Pohjois-
Kymenlaakson järvi- ja erämaa-alueeksi. Kymijoki halkoo maakuntaa pohjoisesta etelään ja Salpaus-
selät lännestä itään.  

  

Hiilineutraali Kymenlaakso 
Kymenlaakson hiilineutraaliustavoite ja –tiekartta päivitetään 2023, jolloin tavoitteeksi asetetaan hii-
lineutraalius vuoteen 2030 mennessä. Tällöin lasketaan Kymenlaakson hiilinielut sekä arvioidaan 
päästövähennystoimien ajantasaisuutta. Kymenlaakso on myös Hinku-maakunta, eli tavoitteena on 
vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 80 % vuosina vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Kas-
vihuonekaasupäästöt ovat laskeneet lähes kaikilla sektoreilla yhteensä 34 % vuosina 2007 - 2020 
kaikkien päästöjen osalta (Lähde: SYKE). Päästöt asukasta kohden ovat kuitenkin Suomen keskitasoa 
suuremmat. Suurimmat päästövähennykset on saavutettu teollisuudessa sekä energiantuotannossa.  
  
Hiilineutraali Kymenlaakso -tiekartan mukaan päästövähennystoimia on kohdennettava erityisesti 
energia-, liikenne ja maataloussektoreille. Toimenpiteitä ovat esim. liikenteen käyttövoiman muutos, 
liikennesuoritteen vähentäminen, logistiikan ratkaisut, eheä alue- ja yhdyskuntarakenne ja digitali-
saatio. Toimenpiteitä ovat myös uusiutuvan energian osuuden lisääminen, teollisuuden 

https://www.kymenlaakso.fi/maakunnan-kehittaminen/hiilineutraali-kymenlaakso-2040/tiekartta-hiilineutraali
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hukkalämmön hyödyntäminen, uudis- ja korjausrakentamisen energiatehokkuus, energian kysyntä-
joustot, puurakentaminen, kiertotalous-ratkaisut, TKI-toiminta ja kestävät kulutustavat. Hiilinieluja 
lisääviä toimenpiteitä ovat mm. ilmastoviisaat metsänhoidon menetelmät sekä ns. hiiliviljelymenetel-
mien käyttöönotto maataloudessa.     
  

Ilmastokestävä kymenlaakso  
  
Kymenlaakso on ensimmäisenä maakuntana laatinut ilmastonmuutokseen sopeutumisen suunnitel-
man, Ilmastokestävä Kymenlaakso. Suunnitelmassa tarkasteltiin Kymenlaakson ilmastoskenaarioita, 
maakunnan haavoittuvuuksia sekä sopeutumistoimia yhdeksälle eri sektorille. Tarkastellut sektorit 
ovat maatalous, metsätalous, luonnon monimuotoisuus, yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus, lämmön- 
ja energiantuotanto ja jakelu sekä vesihuolto, sosiaali-. terveys- ja pelastusala, liikenne ja logistiikka, 
teollisuus ja muut elinkeinot, sekä matkailu ja virkistys.   
  
Kymenlaakson ilmaston keskeisimmät muutokset ilmenevät talvisin, sillä talvikuukaudet lämpenevät 
muita vuodenaikoja enemmän. Talviolo-
suhteiden muutoksia ovat mm. roudan 
sekä jää- ja lumiajan lyhentyminen, liukkau-
den lisääntyminen ja ns. lumitykki-ilmiön 
todennäköisyyden kasvu. Kevään sateetto-
mien kausien ennustetaan pitenevän, sa-
moin kesällä kuivuus- ja hellekaudet yleis-
tyvät. Toisaalta myös  
myrskyjen ja rankkasateiden voimakkuu-
den ennustetaan kasvavat, joten kokonais-
sademäärissä ei välttämättä tapahdu sel-
keää muutosta. Lämpimämpien talvien 
johdosta Kymenlaaksossa talvehtii tulevai-
suudessa yhä enemmän haitallisia vierasla-
jeja, mm. metsätuholaisia.  
  
Kymenlaakson keskeisimpiä haavoittuvuustekijöitä ovat Kymijoen vesistön sekä Kotkan ja Haminan 
rannikkoalueiden tulvariskialueet; metsä- ja maatalouden suuri merkitys maakunnan taloudelle; ta-
lousmetsän suuri osuus ja siitä johtuva monimuotoisuudelle tärkeiden alueiden pirstoutuneisuus ja 
pienuus; maayhteys eteläisempään Eurooppaan, mikä edesauttaa vieraslajien leviämistä; logistiikka-
alan keskeinen merkitys Kymenlaakson ja koko Suomen huoltovarmuudelle ja vientiteollisuudelle; 
sekä ikääntyvä väestö ja heikko talouskasvu.   
  
Ilmastokestävä Kymenlaakso -suunnitelmassa todetaan, että maakuntaan tarvitaan uudenlaisia toi-
mintatapoja ja yhteistyöverkostoja, jotta voidaan edistää Kymenlaakson ilmastokestävyyttä. Koko-
naisvaltainen ilmastokestävyyden tavoittelu on keskeinen osa huoltovarmuutta, minkä lisäksi enna-
koiva valmistautuminen parantaa elinkeinoelämän ja teollisuuden toimintaedellytyksiä. Ilmaston-
muutoksen hillintä on tehokkain tapa ehkäistä Kymenlaakson ilmastoriskejä, sillä erot alle 1,5 as-
teessa pysymisessä tai lähemmäs kolmen asteen lämpenemisessä ovat suuret.  
  
  

  

Kuva:Adobe Stock:217916845 

https://www.kymenlaakso.fi/images/Liitteet/ALUESUUNNITTELU/ymparisto_luonto/Ilmastokestv_Kymenlaakso_sopeutumissuunnitelma.pdf
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Luonnon monimuotoisuus 
Luonnon monimuotoisuus köyhtyy Suomessa ja myös Kymenlaaksossa. Lajien ja luontotyyppien uhan-
alaistumiseen vaikuttavat merkittävimmin metsäelinympäristöjen muutokset, kuten metsien uudista-
mis- ja hoitotoimet, vanhojen metsien ja kookkaiden puiden sekä lahopuun väheneminen.  
Kymenlaaksossa on kolme kansallispuistoa (Repovesi, Valkmusa ja Itäinen Suomenlahti) sekä Kotkan 
kansallinen kaupunkipuisto. Kymenlaaksossa on kuitenkin vähän suojelualueita muihin maakuntiin ver-
rattuna (3,8 % suojeltu metsä- ja kitumaasta, Etelä-Suomen ka n. 5 %). Vanhojen metsien osuus on 
muuta maata vähäisempi, kun Kaakkois-Suomen metsistä lähes puolet on puustoltaan alle 40-vuoti-
aita. Myös suoluonnon ja vaelluskalakantojen turvaamiseksi tarvitaan lisätoimia.  Turvetuotantoalu-
eita, joilla on voimassa oleva ympäristölupa, on yhteensä noin 2 000 ha. Pirstaloituneita luonnon ydin-
alueita yhdistävien sini-viheryhteyksien merkitys korostuu maakunnassa jatkossa yhä enemmän. Ky-
menlaakson maakuntakaavassa biologista ja geologista monimuotoisuutta vaalitaan osoittamalla kaa-
vassa luonnon arvoalueita ja tukemalla ekosysteemipalvelujen tuotantopotentiaalia. Kymenlaakson 
uhanalaisista lajeista ja luontotyypeistä laaditaan selvitys vuoden 2023 aikana. Tämän pohjalta on tar-
koitus laatia Kymenlaakson monimuotoisuusohjelma.  
 

Uusiutuva energia 
Kymenlaakson energiantuotannossa käytetään poikkeuksellisen paljon (66,5 % v. 2018) uusiutuvaa 
energiaa (Lähde: Energiateollisuus ry ja Kaakkois-Suomen ELY). Se koostuu pääosin metsä- ja sellute-
ollisuuden sivuvirroista, kuten mustalipeästä. Lisäksi tuotetaan vesivoimaa ja biokaasua. Tuulivoima-
tuotannon lisäämisen edellytykset ovat heikot, johtuen mm. Puolustusvoimien linjauksista. Aurinko-
voimalasuunnitelmia on runsaasti vireillä. 

Bio- ja kiertotalous 
Kymenlaakson metsät ovat erittäin intensiivisesti hyödynnettyjä (96 % puustosta puuntuotannon 
maalla). Hakkuiden määrä vaihtelee vuosittain. 

Metsät ja niiden käyttöön perustuvat elinkeinot ovat Kymenlaaksossa taloudellisen hyvinvoinnin pe-
rusta. Kymenlaaksoon on keskittynyt merkittävä määrä puuta jalostavaa teollisuutta, joten edellytyk-
set hiilineutraalille kiertotaloudelle ovat hyvät. 

Kymenlaakso on myös maatalous- ja elintarviketeollisuuden maakunta. Elintarviketeollisuus on kas-
vava Kymenlaaksossa, samoin luomutuotannon osuus. Kymenlaakso tunnetaan kokoaan merkittäväm-
pänä luomuviljan tuotantoalueena. Kaakon luomutilojen keskikoko on 72 hehtaaria, joten ne ovat kes-
kimäärin suurempia kuin suomalaiset luomutilat ja huomattavasti suurempia kuin tavanomaiset suo-
malaistilat. Yhdyskuntarakenteen kannalta Kymenlaaksossa korostuu kaupungin läheinen maaseutu. 

Bio- ja kiertotalous onkin yksi Kymenlaakson älykkään erikoistumisen kärjistä. Kiertotalous perustuu 
suurelta osin puusta jalostettuihin tuotteisiin sekä perinteisen metsäteollisuuden tuotteiden lisäksi ak-
kuteollisuuteen, pakkausteollisuuteen, puurakentamiseen ja biojalostamoihin. Muita bio- ja kiertota-
louteen liittyviä sektoreita ovat maatalous ja elintarviketeollisuus, digitalisaatio, jätehuolto, luonto-
matkailu sekä liikenteen ja logistiikan kiertotalousratkaisut. 

https://www.kymenlaakso.fi/aluesuunnittelu-ja-liikenne/maakuntakaava/maakuntakaava2040
https://www.kymenlaakso.fi/aluesuunnittelu-ja-liikenne/maakuntakaava/maakuntakaava2040
https://www.aavistus.fi/wp-content/uploads/2020/10/Y25.-Uusiutuvien-energianlahteiden-osuus-Kymenlaakso.pdf
https://www.kymenlaakso.fi/maakunnan-kehittaminen/alykkaan-erikoistumisen-strategia
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Ympäristön tila 
Teollisuuden ja yhdyskuntien päästöt vesiin ja ilmaan ovat laskeneet merkittävästi 1990-lu-
vulta, mutta vesistöjen hyvää tilaa ei ole vielä saavutettu kaikkialla. Ilmanlaatu on parantunut 
huomattavasti. 

 

Kymenlaakson kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet yli 40 % vuodesta 2005. Tutustu tarkem-
min kasvihuonekaasupäästöihin osoitteessa: www.hiilineutraalisuomi.fi 

 

 

  

http://www.hiilineutraalisuomi.fi/
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Alla olevassa kuvassa on esitetty liikennevaloilla Kymenlaakson ECOREG-pääindikaattorien kehittymi-
nen vuodesta 1990. Vuoden 1990 indikaattoritieto on asetettu tarkastelussa vertailuvuodeksi ja sen 
liikennevaloväri on keltainen. Kunkin tarkasteluvuoden indikaattorivärisävy määräytyy sen mukaan, 
onko ko. vuoden tilastotieto vertailuvuotta parempi (vihreä) tai heikompi (punainen). Kuvan ala-
laidassa on esitetty arvioinnissa käytetty värispektriasteikko.  

 

Kuvan alalaidassa on esitetty arvioinnissa käytetty värispektriasteikko. Osoitteessa 
https://www.aavistus.fi/ekotehokkuus/ pääset tutustumaan tarkemmin kuhunkin indikaat-
torikuvaajaan sekä siihen liittyvään analyysiin. 

  

https://www.aavistus.fi/ekotehokkuus/


14 
 

 
Kymenlaakson maakuntaohjelma 2022 – 2025                                                Hyväksytty maakuntavaltuustossa 29.11.2021 
päivitetty 12.12.2022 

KESTÄVÄ YHDYSKUNTAKEHITYS JA TOIMIVAT 
YHTEYDET   
Kymenlaakso on pääkaupunkiseudun vaikutuspiirissä sijaitseva kansainvälinen vuorovaikutusalue ja 
globaalisti merkittävä logistiikkamaakunta. Aluerakenne tukeutuu Kotkan ja Kouvolan maakuntakes-
kuksiin. Taajama-alueilla korostuu teollisen kehityksen kautta nähtävissä oleva rakenne. Kotkan ja Kou-
volan välinen etelä-pohjoissuuntainen akseli on aluerakenteen osalta keskeinen, ja sen toiminnallinen 
ja liikenteellinen kehittäminen on tärkeää. Etelä-Kymenlaaksossa Kotkan-Haminan seutu muodostaa 
yhdyskuntarakenteellisen kokonaisuuden. Pohjois-Kymenlaakson seudun muodostaa Kouvolan kau-
punki yksin, koska Iitin kunta vaihtoi maakuntaa 2021 alusta. Kymenlaakson pinta-alasta lähes 30 % on 
merialuetta.  Koko maakunnan taajamien saavutettavuus on hyvä. Yli 90 % maakunnan väestöstä asuu 
alle 15 minuutin matkan päässä lähimmän taajama-alueen keskuksesta. 

 

Kuva: Kinno  
 
Maakunnan demografinen kehitys on ollut negatiivista. Uudet asumismuodot, monipaikkaisuus ja 
etätyön yleistyminen luovat tulevaisuudessa uusia kasvumahdollisuuksia. Kymenlaakso kytkeytyy en-
tistä tiiviimmin pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueeseen, mikä edellyttää toimivia liikenne- ja tie-
toliikenneyhteyksiä. Pendelöinti on Kymenlaaksossa vilkasta, ja se kohdistuu erityisesti Uudellemaalle 
ja Päijät-Hämeeseen, mutta myös Etelä-Karjalaan.    

Kymenlaakson liikennejärjestelmä on osa globaalia tavara- ja henkilöliikenteen liikennejärjestelmää. 
E18-tie, rautatieyhteydet sekä HaminaKotkan satama ovat osa Euroopan TEN–T -ydinverkkoa (Skandi-
navia–Välimeri). Lisäksi Kouvolan rautatie- ja maantieterminaali (RRT) kuuluu ainoana rautatie- ja 
maantieterminaalina Suomesta TEN-T -ydinverkkoon. 
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Kymenlaakson asema valtakunnan kokonaisturvallisuudessa, huoltovarmuuslogistiikan välittäjänä 
sekä ulkomaankaupan ja teollisuuden keskeisenä toimijana on kuluvan vuoden aikana korostunut. 
Kouvola on puolestaan yksi Suomen tärkeimpiä raideliikenteen risteyskohtia. Erityisesti Kotka-Kouvola 
-yhteysvälin ja HaminaKotkan sataman merkitys kansalliselle huoltovarmuudelle, vientilogistiikalle ja 
metsäteollisuudelle on merkittävästi lisääntynyt vallitsevassa geopoliittisessa tilanteessa mm. Saimaan 
kanavan liikenteen loppumisen vuoksi.  Valtatien 15 merkitys huoltovarmuuslogistiikalle, teollisuuden 
kuljetuksille sekä sotilaalliselle liikkuvuudelle on noussut merkittävästi ja tieosuuden parantaminen on 
koko maan näkökulmasta ensisijaisen tärkeää. Valtatiellä 15 on ratkaiseva merkitys myös maakunnan 
sisäisessä sote- ja työmatkaliikenteessä.  
 
HaminaKotkan ja Kouvolan logistiikkakeskuksiin on viime vuosina tehty merkittäviä investointeja (mm. 
HaminaKotka sataman infrastruktuuri- ja varastointihankkeet sekä rautatie- ja maantieterminaali RRT 
Kouvolassa) ja uusia liikennettä lisääviä suunnitelmia on vireillä (mm. Akkuklusteri). Kotkan ja Kouvolan 
välisen rautatien parantaminen on käynnissä.  Yhteysvälille jää vielä yksiraiteinen osuus, joka tulee 
mahdollisimman pian parantaa kaksiraiteiseksi. Sähköinen lentoliikenne on keskeisessä roolissa Pyh-
tään lentokentällä, joka on kehittymässä sähköisen ja digitaalisen ilmaliikenteen keskukseksi. 
 
Kymenlaaksossa rekisteröidään Suomen suurimmat tavarakuljetusvirrat. Eniten tavaraa on liikkunut 
raideosuudella HaminaKotkan satama – Kouvola – Venäjän raja, jonka kuljetusmäärät ovat nettoton-
neina mitattuna koko Suomen suurimat (yli 10 000 nettotonnia). Venäjän sodan myötä Venäjän rajan 
ylittävä liikenne on vähentynyt merkittävästi vuoden 2022 aikana. HaminaKotkan sataman kautta kulki 
vuonna 2021 14,6 miljoonaa tonnia tavaraa ja satamassa kävi 2 344 laivaa. Kuluvan vuoden tammi-
lokakuun välisenä aikana sataman kautta kulki lähes 13 miljoonaa tonnia tavaraa (12 945 689 t), joka 
on 7,8 % enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2021. Tuontikuljetukset ovat olleet Hamina-
Kotkan satamassa erittäin vahvassa kasvussa (+31,3 %) tammi-lokakuussa 2022. Suurin lisäys on tullut 
(Venäjän tuonnin korvaavan) raakapuun tuonnista (+68,8 %), mutta myös kuivabulkissa (+43,5 %) ja 
luokassa ”muu tavara” (+54,1 %) kasvu on huomattavaa. Raakapuun tuonnin merkitys on Suomen met-
säteollisuudelle nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa elintärkeää. Raakapuun jakelu satamasta teolli-
suuslaitoksille tehdään paitsi rautateitse myös kumipyörillä. Tieliikenteessä valtatie15 on raakapuun 
kuljetusten toimivuuden kannalta keskeisessä roolissa.    
  
Kymenlaakson liikkumismuotojen jakaumaa on tutkittu vuonna 2020 (Kymenlaakson kevennetty liik-
kumistutkimus 2019). Kymenlaaksossa 61 % kaikista matkoista tehdään henkilöautoilla, mikä vastaa 
koko maan lukua. 15 % kaikista matkoista kuljetaan kävelleen (koko maa 22 %) ja 17 % polkupyörällä 
(koko maa 8 %). 52 % maakunnassa tehtävistä matkoista on enintään 5 km pituisia, mikä vastaa koko 
maan keskiarvoa. Selvitystietojen avulla on arvioitu kymenlaaksolaisten keskimääräiseksi liikennesuo-
ritteeksi 38 km/hlö/vrk (valtakunnallisesti 40,7 km/hlö/vrk).    
 
Vaalimaa on ollut yksi Suomen ja Venäjän välisen rajan vilkkaimpia rajanylityspaikkoja. Vuonna 2021 
Vaalimaan rajalla kirjattiin 339 000 rajanylitystä (631 000 vuonna 2020 ja 2 463 000 vuonna 2019). 
Koronapandemia ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ovat vaikuttaneet rajaliikenteeseen merkittä-
västi. Rajaliikenteen määrät eivät lähivuosina palaa sotaa edeltäneelle tasolle. Kymenlaakson toimin-
taympäristössä rajavalvonnan merkitys on vastaavasti korostunut koko maan kokonaisturvallisuuden 
näkökulmasta merkittävästi.  Itärajalle on tarkoitus rakentaa myös n. 200 km raja-aitaa, etenkin Vaa-
limaan ja Nuijamaan alueille. Ensimmäisten kokeilumuotoisten aitojen on tarkoitus valmistua jo kesä-
kuuhun 2023 mennessä. 
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Nopeiden laajakaistayhteyksien osalta Kymenlaakson ei yllä maan keskitasoon. Maakunnassa on kat-
tava 4G verkko, mutta 5G verkko (100 Mbit/s) kattaa vasta vain noin 62 % kotitalouksista (koko maa 
78 %). Kouvolassa kattavuus on 90 % ja Kotkassa noin 50 %. Muissa kunnissa ei 5G verkkoa ole vielä 
rakennettu.  Kiinteän 100 Mbit/s laajakaistan saatavuus Kymenlaaksossa on vain puolella kotitalouk-
sista. Maakunnan kattavin verkko on Kotkassa (61 %) ja Kouvolassa (52 %), vaikka se ei näissäkään 
kunnissa yllä maan keskitasolle (65 %). Miehikkälässä, Pyhtäällä ja Virolahdella kiinteää laajakaistaverk-
koa ei juurikaan ole rakennettu, ja yli 75 %:lle kotitalouksista verkkoa ei ole saatavilla.   

 

UUDISTUVA ELINKEINOELÄMÄ JA  
TKI-TOIMINNAN VAUHDITTAMINEN   
Teollisuudella ja sitä palvelevalla toiminnalla on merkittävä rooli Kymenlaakson yritystoiminnassa. 
Maakunnan vienti koostuu lähes kokonaan teollisuustuotteista. Maakunnassa on myös vahva logistii-
kan keskittymä ja paljon logistiikkaan ja varastointiin liittyviä työpaikkoja. Eniten työpaikkoja maakun-
nassa on terveys- ja sosiaalipalveluiden alalla. Muita merkittäviä työllistäjiä ovat julkinen hallinto, 
maanpuolustus sekä tukku- ja vähittäiskaupan toimialat.   
  
Kaakkois-Suomessa on Euroopan suurin metsäteollisuusklusteri. Kymenlaakso on myös maan keskei-
nen puun toimitusalue. Metsäteollisuuden osuus Kymenlaakson arvonlisäyksestä on romahtanut 
1990-luvulta, mutta sen osuus on Kymenlaaksossa edelleen huomattavasti suurempi kuin koko maassa 
keskimäärin.   
 
Elinkeinorakenne on vähitellen monipuolistumassa. Uutta kasvua haetaan sekä perinteisten alojen tu-
kemisesta ja uudistamisesta että uudemmilta toimialoilta.  Erityisesti keskitytään älykkääseen ja vihre-
ään logistiikkaan, uusiutuviin materiaaleihin ja energiaan sekä datatalouteen, kyberturvallisuuteen ja 
pelillisyyteen.  Haasteita on mm. kansainvälistymisessä ja osaamisen varmistamisessa.     
 

 
Kuva: Juha Rimpeläinen 

Jo koronakriisin negatiiviset vaikutukset aluetaloudelle ja työllisyydelle olivat merkittävät. Korona-
kriisi kohteli eri toimialoja eri tavoin, ja erot toimialojen sisälläkin olivat suuria. Kriisi vaikeutti 
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tilannetta suorimmin pienyritysvaltaisilla toimialoilla kuten ravintoloissa, matkailuyrityksissä, pienissä 
erikoiskaupoissa, henkilökohtaisissa palveluissa, osassa logistiikkayrityksiä sekä luovilla aloilla.   
  
Kriisin selättämisessä on paljolti kyse kilpailukyvyn palauttamisesta, uusista investoinneista, toimi-
vista työmarkkinoista ja työpaikkansa menettäneiden osaamisen päivittämisestä. Kriisin jälkeenkin 
haasteena on parantaa elinvoimaisuutta sekä houkutella uusia yrityksiä ja innovaatioita Kymenlaak-
soon. Yritykset tulisi saada kiinnostumaan seudusta sijoittumispaikkana, joka tarjoaa turvallisen 
asuinpaikan, hyvät liikenneyhteydet, osaavaa ja sitoutuvaa työvoimaa sekä edullisen kustannusta-
son.      
  
Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa vaikuttaa Kymenlaakson teollisuuden ja muun yritystoiminnan kil-
pailukykyyn moninaisesti. Keskeistä on tarvittavan energian ja raaka-aineiden kilpailukykyinen saata-
vuus sekä korkea omavaraisuus ja huoltovarmuus. Biotalous on raaka-ainelähtöistä ja perustuu pai-
naviin ja tiheisiin tuotteisiin, jolloin raaka-aineiden kustannustehokas saatavuus on keskeistä, erityi-
sesti puun.  Jatkossa teollisuuden tuotannossa korostuvat entistä selkeämmin tiheät ja korkean kilo-
hinnan tuotteet. Korkeiden raaka-ainehintojen ja logististen kustannusten vuoksi jalostusasteen nos-
taminen on tärkeää.   
  
Uusia mahdollisuuksia avautuu Ukrainan jälleenrakennuksen ja military technologyn & mobilityn tii-
moilta. NATO-jäsenyyden mahdollisuudet tulee hyödyntää myös elinvoimaisuuden näkökulmasta. 
Ruokaketjun eri osiin ja omavaraisuuteen on Kymenlaaksossa niin ikään perusteltua panostaa.  

 
Kymenlaaksossa ei ole omaa yliopistoa, joten Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on tärkeässä 
roolissa. Ammattikorkeakoulu on Kymenlaakson liiton ja muiden sidosryhmien kanssa perustanut 
korkeakouluyhdistyksen, jonka avulla pyritään saamaan maakuntaan lahjoitusprofessuureja TKI-pai-
notuksella. Korkeakouluyhdistys on myös edistänyt korkeakouluverkoston kehittymistä Kymenlaak-
sossa.   
  
Maakuntien välisessä T&K-menojen määrällisessä tarkastelussa Kymenlaakson T&K-menot olivat 
vuonna 2021 kolmanneksi matalimmat. Kymenlaaksossa tehdään laajaa yhteistyötä TKI-toiminnan 
tehostamiseksi. TKI-hankkeiden toteuttajana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on tärkeä, 
mutta yritysten omia TKI-hankkeita tarvitaan enemmän. Haasteeksi nousee myös TKI-tulosten pa-
rempi hyödyntäminen yrityksissä ja elinkeinoelämässä.    
  
Yritysten omien TKI-panostuksen nostamiseksi tehdään maakunnassa yhteistyötä, ja eri foorumeilla 
on usein esillä tavoite saada yritysten toimintaympäristöä kehittävillä hankkeilla aikaan entistä enem-
män yritysten kasvuhalukkuutta ja konkreettisesti yritysten omia kehittämishankkeita. Tämän toteu-
tuessa kasvuhakuisten ja –kykyisten yritysten määrä lisääntyy, ja maakunnan elinkeinorakenne uudis-
tuu.   
 
Haasteena Kymenlaaksossa, kuten muissakin maakunnissa, on mikro- ja pk-yritysten turhan vähäinen 
osuus myönnetystä rahoituksesta. Toimialoittain suurimmat yrityskohtaiset avustukset ovat kohdis-
tuneet metsäteollisuuteen liittyville aloille, elintarviketeollisuuteen sekä kone- ja metallialalle. Muita-
kin aloja rahoitettujen hankkeiden joukosta toki löytyy. ELY-keskusten rahoituksella tuetaan yrityksen 
kehittämisen lisäksi myös yritysten TKI-toimintaa. Toimialoittain tukea haettiin useille aloille aivan 
uusista teknologisista avauksista perinteisempään kone- ja metalliteollisuuteen.  
    
Kymenlaaksoon on viime vuosien aikana muodostettu kehittämisalustoja, joilla yhdistyvät yksityisten 
yritysten investoinnit, korkeakoulu- ja oppilaitosyhteistyö sekä julkisrahoitteiset kehittämishankkeet. 
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Näillä kehittämisalustoilla kiihdytetään TKI-toimintaa, ja synnytetään uusia innovaatioita sekä liiketoi-
mintaa.   
  
Väestön ikärakenne Kymenlaaksossa on poikkeuksellisen vanhaa eli työvoimasta huomattavan suuri 
osuus tulee eläköitymään tulevina vuosina. Tämän lisäksi maakunnan vähäinen korkeakoulutustar-
jonta ja suuret muuttotappiot työikäisen väestön ryhmässä yhdistettynä korkeakoulutettujen pieniin 
työmarkkinoihin voivat tehdä osaavan työvoiman löytämisestä haastavaa tai erittäin haastavaa eten-
kin erityistä osaamista vaativien työtehtävien osalta.      
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OSAAMINEN JA SIVISTYS  
  

Kattava ja laadukas koulutustarjonta sekä siihen liittyvä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta (TKI) 
on oleellinen elinvoimatekijä. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (XAMK) vetovoima on kasvanut 
viime aikoina etenkin Kymenlaaksossa. Vetovoiman edelleen lisäämiseksi Kotkan Kantasatamaan ra-
kennetaan uusi kampusalue, josta tehdään osaamistalouden, matkailu- ja tapahtumaliiketoiminnan ja 
yrittäjyyden keskus. Kampukselle rakennetaan uudet digitaaliset oppimis- ja TKI-ympäristöt.  Tavoit-
teena on rakentaa Kymenlaaksosta soveltavan osaamisen huippumaakunta sekä kehittää ja vahvistaa 
maakunnan korkeakouluverkostoa.   
  
Kaakkois-Suomen ja Hämeen ammattikorkeakoulujen yhteisessä raportissa esitettiin kesäkuussa 2021 
yhteensä 21 kehittämistoimea. Näistä erityisesti Kymenlaaksolle merkittäviä kehittämistoimia ovat 
mm. tarve ottaa Suomen ammattikorkeakouluissa toisen syklin tutkintonimeksi maisteri ja virallis-
taa yliopettajien englanninkielinen nimitys professoriksi. Lisäksi ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen 
yhteistyötä tulee lisätä monin tavoin. Myös ulkomaalaisten kouluttamista tulee lisätä.  
   
Maakunnassa jatketaan edelleen tehtyä työtä sujuvien koulutusväylien mahdollistamiseksi mm. erilai-
sin yhteistyösopimuksin, kehittämällä väyläopintoja ja uudistamalla koulutustarjontaa. Tämän työn 
merkitys onkin hyvin suuri läpi kaikkien kouluasteiden, sillä maakunnassa on paljon koulupudokkaita 
ja esim. vuonna 2019 peruskoulun päättäneistä välittömästi tutkintoon johtavaan jatkokoulutukseen 
sijoittui ainoastaan 89,9 %, mikä on vähiten koko maassa verrattuna muihin maakuntiin. Kymenlaak-
sossa on tyypillisesti myös enemmän toisen asteen ja vähemmän korkea-asteen tutkinnon suoritta-
neita maan keskiarvoon verrattuna. Maakunnassa 45,3 % on suorittanut toisen asteen tutkinnon (koko 
maa 40,5 %). Korkea-asteen tutkinnon suorittaneita on maakunnassa 26,9 % (koko maa 33 %).   
  
Osaamisen ja koulutuksen haasteisiin pyritään vastaamaan myös hyvin toimivalla ennakointityöllä. En-
nakointi on Kymenlaaksossa systemaattista ja roolitettua verkostoyhteistyötä. Kymenlaakson enna-
kointiyhteistyössä suunnitellun mallin mukaisesti maakunnassa toimii jatkuvan oppimisen tiimi, jonka 
tehtävänä on vastata nopeasti toimialaennakoinnin kautta osaamis- ja koulutustarpeisiin. Näin on pois-
tettu päällekkäistä työtä ja rakennettu luottamusta yhteistyöhön kaikkien organisaatioiden välille.  En-
nakoinnin avulla löydetään kapeikkoja koulutuksen saralla, ja pystytään vastaamaan haasteisiin käyn-
nistämällä uusia tarvelähtöisiä koulutusohjelmia, kuten esim. robotiikan koulutus vuonna 2021 sekä 
kehittyvä elintarviketekniikka –insinööritutkintokoulutus vuonna 2023 Kaakkois-Suomen ammattikor-
keakoulussa.   
  
Osaajapula on Kymenlaaksossa edelleen vaikea, ja se koettelee laajasti eri toimialoja. Kasvaneen ky-
synnän lisäksi kohtaantoa vaikeuttaa eläköityminen, vanhentunut osaaminen, alaa vaihtavien kasva-
nut määrä, väestön väheneminen ja osin myös opintojen viivästyminen. Työttömien osalta etenkin 
metallialalla, rakennusalalla sekä taloushallinnon ammateissa on tarvetta osaamisen päivittämiselle. 
Ammattibarometrin mukaan pula-ammattien määrä ei ole enää kasvanut, mutta pula-ammatteja on 
paljon, ja ne kohdistuvat laajasti eri toimialoille. Lähes kaikki ammatit, joista on merkittävästi pulaa, 
ovat sosiaali- ja terveysalan ammatteja. Edelleen kroonisesta työvoimapulasta kärsivät yritykset, joi-
den toiminta ja palvelutarjonta perustuvat teknisten alojen ammattilaisten työpanokseen. Erityisesti 
konetekniikan ja rakennusalan erityisosaajat ovat kysyttyjä. Ravintoloilla on pulaa osaavista työnteki-
jöistä, erityisesti ammattitaitoisista kokeista. Maakunta kilpailee myös ICT-osaajista. Pula näkyy tällä 
hetkellä ohjelmistoalalla, teollisuudessa sekä selkeänä pulana pätevistä ICT-alan opettajista.    
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Elokuun 2022 tilastojen mukaan Kymenlaaksossa oli noin 7 400 työtöntä. Luku on 11 % edellis-
vuoden vastaavaa ajankohtaa pienempi (koko maa -15 %). Lomautettuja oli maakunnassa noin 
250, joka on 47 % viimevuotista vähemmän. Työttömiä (ilman lomautettuja) oli 9 % vuoden ta-
kaista vähemmän. Suurin työttömien ryhmä on ammatteihin luokittelemattomat ryhmät, mutta 
seuraavaksi eniten työttömyys kohdistuu palvelu- ja myyntityöntekijöihin sekä rakennus-, kor-
jaus- ja valmistustyöntekijöihin. 
 
 

OSALLISUUS JA HYVINVOINTI  
  
Osallisuudella, yhteisöllisyydellä ja aktiivisuudella on myönteinen vaikutus ihmisten hyvinvointiin. Ne 
myös luovat alueelle pito- ja vetovoimaa, mikä on keskeistä muun muassa alueellisen liikkuvuuden ja 
työvoiman saatavuuden näkökulmasta. Vaikka kehitystä on viimeisen kymmenen vuoden aikana ta-
pahtunut, voidaan Kymenlaaksossa useiden mittareiden valossa yhä keskimääräistä huonommin. Ky-
menlaakson 20–64-vuotiaista väestöstä elämänlaatunsa tuntee hyväksi 52,5 %. Luku on valtakunnal-
lisesti vertailtuna maan matalimpia.  Kymenlaaksossa niiden osuus, jotka eivät usko jaksavansa 
työssä vanhuuseläkeikään asti on suurempi (32,3 %) kuin koko maan keskiarvo on (24,6 %). (Sotka-
net, THL)   
  
Myös Kymenlaakson toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset vaikuttavat hyvinvoinnin kehitty-
miseen. Keskeisiä haasteita maakunnassa ovat rakennetyöttömyys, koulutuksen ulkopuolelle jäämi-
nen sekä koulutuksen eriarvoistuminen, mikä helposti johtaa oppimistulosten laskuun. Eriarvoistumi-
sen välttämiseksi tulisi huomioida hyvinvoinnissa digihyvinvointi, joka on oppimistulosten parantami-
sen edellytys. Terveyden ja hyvinvoinnin vaaliminen on tärkein 21. vuosisadan taito.  Digihyvinvointi 
on sosiaalista, fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia digitaalisten laitteiden ja palveluiden sisältämässä 
arjessa. Digihyvinvoivan ihmisen media-arki on tasapainossa. Hän osaa ehkäistä median haittavaiku-
tuksia ja käyttää laitteita ja palveluita hyvinvointiaan ja osallisuutta tukevalla tavalla. (Lähde: Väestö-
liitto) 
  
Asukkaiden osallisuutta voidaan parantaa erityisesti koulutus ja työllisyysmahdollisuuksia kehittä-
mällä. Lisäksi eri asukasryhmille tarjotut matalan kynnyksen liikunta- ja muut harrastusmahdollisuu-
det parantavat asukkaiden osallistumismahdollisuuksia sekä osallisuutta. Yhä tärkeämpään rooliin 
nousee myös kansalaisten digitaitojen kehittäminen ja huolehtiminen eri väestöryhmien mahdolli-
suuksista hyödyntää digipalveluita.    
  
Kunnilla on palveluiden tuottajana sekä asuinalueiden viihtyisyydestä että aktiivisuuteen kannusta-
vasta suunnittelusta vastaavana tahona merkittävä rooli osallisuuden kehittämisessä. Käytännössä 
asuinympäristön viihtyisyys, eri asumismuotojen yhdistäminen asuinalueilla, lähiliikuntapaikkojen, 
harrastusmahdollisuuksien, kaupunkirakenteen tiiviyden, jalankulku-, pyöräily- ja muiden arkiliikun-
tamahdollisuuksien, lähiluonnon ja virkistysalueiden vaikutukset hyvinvointiin ovat merkityksellisiä. 
Ympäristötekijöiden suunnittelua tulee toteuttaa sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävällä ta-
valla.    
  
Kymenlaakson kunnat ovat lähteneet toteuttamaan osallisuusohjelmia kuntalaisten osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuuksien parantamiseksi.  Kuntien ohella kolmas sektori, seurat, yhdistykset ja 
yhteisöt voivat toiminnallaan parantaa asukkaiden hyvinvointia ja osallisuuden tunnetta. Nämä tahot 
tarjoavat monen tasoisia harrastus- ja aktiviteettimahdollisuuksia eri väestöryhmille. Tavoitteena on 
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kolmannen ja neljännen sektorin mahdollisimman tiivis yhteistyö kuntien ja vuonna 2023 aloittavien 
hyvinvointialueiden kanssa.   
  
Eriarvoisuus on Kymenlaaksossa usein periytyvää. Se näkyy mm. tuloeroissa, terveydessä, koulutuk-
sessa sekä hyvinvoinnin ja osallisuuden kokemuksessa, ja se vaikuttaa merkittävästi ihmisen tulevai-
suuden uskoon. Eriarvoisuuden tekijät lisäävät syrjäytymisen vaaraa. Näiden tekijöiden tunnistami-
nen ja niihin vaikuttaminen on tärkeässä roolissa eriarvoisuuden ehkäisemissä. Eriarvoisuuden kat-
kaisemisen vaikutukset yksilön ja yhteiskunnan kannalta ovat merkittävät.   
  
Yksi keskeisimmistä vaikutusmahdollisuuksista on lapsiperheköyhyyden vähentäminen. Tähän mer-
kittävänä keinona on koulutukseen ohjautumisen sekä työllistymismahdollisuuksien parantaminen. 
Nuorten syrjäytymisen ehkäisemisessä tärkeänä keinona on työpajatoiminta ja etsivän nuorisotyön 
monipuoliset palvelut. Pitkäaikaistyöttömyyden hoito, päihteettömyyden tukeminen sekä lapsiper-
heiden varhainen ja monipuolinen palvelu- ja tukiverkosto on tärkeässä roolissa.   
  
Kymenlaakson alueellinen hyvinvointisuunnitelma 2020-2025 on laadittu monialaisessa yhteistyössä. 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteina on, että Kymenlaakson asukkailla on mahdolli-
suus elää päihteetöntä elämää ja saada tukea siihen, mahdollisuus terveellisiin elintapoihin ja hyvään 
mielenterveyteen, mahdollisuus elää turvallista arkea terveellisessä ympäristössä sekä mahdollisuus 
merkitykselliseen elämään. 
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Kuva: Juha Rimpeläinen  
 

MAAKUNTASUUNNITELMA 
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan maakunnan suunnitteluun kuuluvassa maakuntasuunnitel-
massa osoitetaan maakunnan tavoiteltu kehitys. Maakuntasuunnitelma on pohja sekä maakun-

takaavoitukselle että maakuntaohjelmalle. 
Kymenlaakson maakuntasuunnitelma on pitkän aikavälin visio ja strategia. Maakuntasuunnitel-
man taustaksi on vuosina 2018-2019 tehty laaja tulevaisuustarkastelu, jossa maakuntaan luotiin 
kolme vuoteen 2040 ulottuvaa skenaariota. Skenaariot päivitettiin syksyn 2020 aikana huomioi-
maan koronapandemian ja sitä seuraavan ”uuden normaalin” vaikutukset maakunnalliseen toi-

mintaympäristöön. Skenaariot päivitettiin uudelleen kevään ja syksyn 2022 aikana huomioimaan 
Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan myötä radikaalisti muuttunut toimintaympä-

ristö. 
 

Maakuntaohjelma käsittää seuraavat osiot:  

• Visio 2024 
• Skenaariot  
• Pitkän aikavälin tavoitteet 
• Aluerakenne 
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Kuva: Juha Rimpeläinen  

 

VISIO 2040 

 
Kymenlaakso – Suomen välittävin maakunta! 

 
• välitämme toisistamme, historiastamme, ympäristöstä ja luonnosta 
• välitämme asukkaista ja vierailijoista 
• välitämme yrittäjistä ja yrityksistä 
• välitämme tuotteita, palveluita ja osaamista 
• välitämme maakunnan tulevaisuudesta 
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KYMENLAAKSON SKENAARIOT 
Kymenlaaksossa tehtiin laaja skenaariotyöskentely vuosina 2018-2019 maakuntauudistuksen valmis-
telun yhteydessä. Tällöin maakuntaan luotiin kolme vuoteen 2040 ulottuvaa skenaariota. Maakunta-
ohjelmaa 2022-2025 varten tehtiin syksyllä 2020 skenaariopäivitys, jossa selvitettiin koronapandemian 
aiheuttamia vaikutuksia maakunnan toimintaympäristöön ja kehittämiseen.  
  
Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan sekä sen aiheuttamien pakotteiden ja vastapakottei-
den vaikutusten myötä tuli tarve päivittää Kymenlaakson tilannekuva ja skenaariot uudestaan. Skenaa-
riopäivitys valmistui syksyllä 2022. Päivitystyön yhteydessä kartoitettiin Ukrainan sodan välittömät vai-
kutukset Kymenlaaksoon, hahmoteltiin erilaisia Ukrainan sodan etenemisvaihtoehtoja ja analysoitiin 
muuttuneen toimintaympäristön tuomia uusia mahdollisuuksia maakunnalle.   
  
Lyhyen tähtäimen vaikutuksina Kymenlaaksoon tunnistettiin seuraavat:  
 
1. Logistiikan haasteet ja mahdollinen meriliikenteen häirintä. Kaikki logistinen liikenne Venäjän 

suuntaan loppuu, jolloin vaihtoehtoisten väylien merkitys kasvaa.   
2. Maailmaa uhkaa ruokakriisi, ja huoltovarmuus ja elintarvikeomavaraisuus nousee keskiöön myös 

Suomessa  
3. Raaka-aineiden, polttoaineiden ja energian hinnat nousevat ja saatavuus heikkenee  
4. Energia-ala mullistuu nopealla aikataululla ja vihreä siirtymä kiihtyy venäläisen fossiilienergian 

käytön loppuessa. Uudet mahdollisuudet energian tuotannossa ja varastoinnissa hyödynnettävä.  
5. Koulutussektorilla löydettävä uudet yhteistyökumppanit ja helpotettava osaajapulaa keskeisillä 

aloilla. Ukrainan mahdollinen jälleenrakentaminen avaa mahdollisuuksia koulutusviennille.  
 
 

Lyhyen aikavälin välttämättömät toimenpiteet:   
  
MAAKUNNAN ELINVOIMAISUUS  
• Alueen energiasaannin ja –omavaraisuuden varmistaminen, vihreän siirtymän hyödyntäminen, 

tarvittaessa myös sopeutuminen heikompaan energian saatavuuteen  
• Raaka-aineiden saatavuusongelmiin ja hinnannousuihin vastaaminen  
• Ukrainan jälleenrakentamisen mahdollisuuksien tunnistaminen  
• Ruokaomavaraisuuden ja paikallisen maatalouden ja elintarvikealan kehittäminen  
 
SAAVUTETTAVUUS JA ELINYMPÄRISTÖ  
• Infrastruktuurin (raiteiden, väylien) kehittäminen ja erityisen tärkeää tilanteessa, jossa globaali 

logistiikka on murroksessa (VT 15 ja Kouvola – Kotka/Hamina ratayhteyden kehittäminen). Infran 
kehittämisessä tuotava esille maanpuolustuksellisia ja huoltovarmuusnäkökohtia.  

•  
HYVINVOINTI JA OSALLISUUS  
• Asukkaiden ja mahdollisten sijoittajien heikentyneeseen turvallisuudentunteeseen vastaaminen 

(korona, kyberturvallisuus, sodan aiheuttama uhka)   
• Maahanmuuttajien kotoutuksen ja sitä kautta myös työvoiman saatavuuden edistäminen  

 

Tutustu Kymenlaakson 2040 skenaarioihin TÄSTÄ. 
 

https://www.kymenlaakso.fi/maakunnan-kehittaminen/maakuntaohjelma/maakuntaohjelma-2022-2025/kymenlaakson-2040-skenaariot
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PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEET 
 
    
 
 

 
 
 
 
 
Tavoitteena elinvoimainen Kymenlaakso 
 
Kilpailu asukkaista, yrityksistä ja investoinneista kovenee, ja se tulee jatkossa olemaan hyvinkin glo-
baalia. Kymenlaaksolla on monia kilpailuetuja, esimerkiksi asumisen edullisuus ja helppous, luonto 
sekä huippusijainti logistisesti pääkaupunkiseudun ja Itämeren vaikutusalueella. Kymenlaakso on viih-
tyisä ja asukkaistaan välittävä maakunta. Kymenlaakson omaa yhteishenkeä tulee vahvistaa ja persoo-
nallisuutta vaalia. Maakunta rakentaa vahvuuksilleen, ja tästä syystä Kymenlaakso on vuonna 2040 
yritysmyönteinen toimija sekä globaalisti vetovoimainen investointikohde.  
 
Venäjän vastainen raja on käytännössä sulkeutunut. Merkit-
tävä energia- ja raaka-ainelähde, markkina sekä logistinen, 
matkailullinen ja kulttuurinen yhteistyökumppanimme on 
poissa mahdollisesti vuosikymmeniksi. Tämä haastaa mei-
dät panostamaan voimakkaasti muille markkina-alueille. 
Olennaista on ottaa opiksi ja hakea kumppanuuksia useista 
eri suunnista unohtamatta Baltiaa sekä Ukrainan jälleenra-
kentamista. Suomen NATO-prosessi avaa niin ikään uusia lii-
ketoimintamahdollisuuksia.  
 
 

 

Menestystä innovaatioista ja osaamisesta  
 
Maakunnassa panostetaan älykkään erikoistumisen kärkiin, vahvistetaan elinkeinorakenteen muu-
tosta ja luodaan fokusaloille uusia innovaatioita ja yritystoimintaa.  Tutkimus- ja kehittämistoimintaa 
vahvistetaan. TKI-menoissa pyritään saavuttamaan vähintään kansallinen keskiarvo. Palveluelinkeinot 
ovat entistä suuremmassa roolissa ja etenkin matkailualan työllistävä vaikutus kasvaa. 

Alueen DNA:ssa on kyky uusiutua, menestyä  
                   ja pärjätä rakennemuutoksessa. 
 
- Timo Aro, MDI, 12.10.2021, Kymenlaakson maakuntaohjelmaseminaari 

 

 

Kymenlaakso on 
soveltavan 
osaamisen 
huippu-maa-
kunta. 

 



28 
 

 
Kymenlaakson maakuntaohjelma 2022 – 2025                                                Hyväksytty maakuntavaltuustossa 29.11.2021 
päivitetty 12.12.2022 

Teollisuustoimijoiden ja vientiyritysten kilpailukyvystä huolehditaan mahdollistamalla tulevaisuuteen 
tähtäävät investoinnit. Elinkeinorakenteen uusiutumista vauhditetaan tukemalla kasvukykyisiä sekä -
haluisia pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Myös yritysten kansainvälistymistä tuetaan vahvasti.  
  

Kymenlaakso on soveltavan osaamisen huippumaakunta  
 
Kymenlaaksossa panostetaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja maakunnan kaikkien oppi-
laitosten houkuttelevuuteen sekä erinomaiseen ja ajantasaisen opetuksen laatuun. Oppilaitoksissa 
innovoidaan yhteistyömalleja kotimaisten ja ulkomaisten koulutusorganisaatioiden kanssa uusiin alu-
eelle tärkeisiin aloihin liittyen. Kymenlaaksossa turvataan osaavan työvoiman saatavuus panosta-
malla maakunnan jatkuvan oppimisen koulutustarjonnan ja ohjauspalvelujen kehittämiseen koulu-
tuksen järjestäjien yhteistyön kautta. Samoin turvataan osaavan työvoiman saatavuus koulutuksen 
järjestäjien ja työelämän yhteistyöllä. Maakunta nostetaan menestyvien maakuntien joukkoon sovel-
tavan osaamisen huippumaakuntana.  
  

Vetovoimaa saavutettavuudesta ja monipuolisesta luon-
nosta  
 
Vaikka Venäjän rooli kuihtuu todennäköisesti jopa vuosikymmeniksi, Kymenlaakson asema sekä Suo-
men sisäisessä että muun Euroopan välisessä logistiikassa pysyy vahvana. Uusilla digitaalisilla ja kes-
tävillä ratkaisuilla vähennetään logistiikkakustannuksia ja parannetaan liikkumisen turvallisuutta. Su-
juva arki, palveluiden saavutettavuus, turvalliset asuinympäristöt ja hyvät liikenneyhteydet houkutte-
levat uusia asukkaita ja työntekijöitä maakuntaan. Nopeat laajakaistayhteydet mahdollistavat asumi-
sen ja yrittämisen myös maaseudulla. Luontokohteiden saavutettavuuteen ja monipuolisen luonnon 
säilymiseen panostetaan voimakkaasti.  Näitä tekijöitä hyödynnetään maakunnan markkinoinnissa, ja 
niitä korostetaan erityisesti matkailu- ja hyvinvointiliiketoiminnassa. Kymenlaakson viihtyisät kaupun-
kikeskustat ja monipuolinen luonto lisäävät maakunnan veto- ja lumovoimaa. 
 

Hyvinvointia osallisuudella ja yhteisöllisyydellä 
Osaamisella ja koulutuksella haetaan vastuullista ja tasa-arvoista hyvinvointia. Hyvinvoinnin, tervey-
den ja osallisuuden lisäämiseen panostetaan uusilla ja innovatiivisilla tavoilla. Lapset, nuoret ja eri-
tyisryhmät huomioidaan, ja ne otetaan vahvemmin päätöksentekoon. Myös digitalisaatio antaa maa-
kunnan asukkaille lisää mahdollisuuksia osallistua oman elinympäristön kehittämiseen. Sosiaali- ja 
terveydenhuollossa panostetaan ennakointikyvykkyyksiin ja korostetaan kokonaisvaltaisen hyvin-
voinnin periaatetta.  Teknologisia innovaatioita hyödynnetään aktiivisesti terveyspalveluiden tarjoa-
misessa, joista mainittakoon kotiin vietävä teknologia, tekoäly, sekä etä- ja itsehoito. Väestön ikään-
tyminen käännetään menestystekijäksi ja maakunnasta tehdään hyvä paikka elää vanhuutta. 
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Väestö- ja työpaikkasuunnite 2040  
 
Maakuntasuunnitelman pohjana on väestö- ja työpaikkasuunnite. Väestö- ja työpaikkasuunnitteen 
keskeisimpänä taustatekijänä on nykyinen väestön määrä ja ikärakenne. Nämä luovat pohjan väestö-
kehitykselle ja luonnolliselle väestönkasvulle. Lisäksi on arvioitu kuntien välistä nettomuuttoa ja net-
tomaahanmuuttoa sekä peilattu kaikkia em. tekijöitä Kymenlaakson skenaarioihin.  Työpaikkasuunnite 
on tehty tarjontaperusteisesti; on arvioitu trendi- ja tavoitetarkastelujen pohjalta, kuinka paljon työ-
voimaa maakunnassa on kunakin ajankohtana. Työpaikkasuunnitteen taustatekijöinä ovat työn tarjon-
nan lisäksi arviot työllisyysasteen ja työpaikkaomavaraisuuden kehityksestä.  
 
Paikkariippumaton työ tukee keskisuuria kaupunkeja, mikä hidastaa negatiivista kehitystä Kotka-Ha-
minan sekä Kouvolan seuduilla. Maakunnan reuna-alueet eivät kasva, mutta etätyön positiiviset vai-
kutukset säteilevät myös sinne. Paikkariippumattomasta työstä huolimatta ihmiset haluavat palve-
luita, mikä tukee keskisuuria kaupunkeja asuinympäristöinä. Kymenlaakso verkostoituu ja hyödyntää 
vahvuuksiaan sekä hyviä yhteyksiä Suomen vahvoihin keskuksiin. Näin se pystyy parantamaan infra-
struktuuria entisestään.   
 
Maakunta tarvitseekin työperäistä maahanmuuttoa kasvun mahdollistamiseksi, koska omavaraisen-
nusteen mukaan työikäinen väestö vähenee tasaista tahtia aina vuoteen 2035 asti. Tämän jälkeen ne-
gatiivinen kehitys taittuu hieman. Ilman työperäistä maahanmuuttoa ja Suomen sisäisen kuntien väli-
sen nettomuuton kääntämistä Kymenlaaksolle positiiviseksi, väestö tulisi vähenemään maakunnassa 
jatkossakin.  
Väkiluku alkaa maakunnassa jälleen kasvaa vuoden 2038 tienoilla positiivisen nettomaahanmuuton 
sekä positiivisen kuntien välisen nettomuuton ansiosta.  Kasvu on melko pientä, noin 0,1 – 0,2 % pro-
senttia vuodessa. Syntyvyys pysyy 2020-luvun tasolla tai jopa hieman vähenee, mikä pitää väestökehi-
tyksen suurelta osin negatiivisena 2040-luvulle tultaessa.   
 
Toimialojen puolelta bio- ja metsätaloustuotteiden kysyntä kasvaa globaalisti 2020-luvulla. Cleantech-
sektori luo jalansijaa maakunnassa. Alueen vahvan metsäsektorin valmiina oleva infrastruktuuri hou-
kuttelee lisää investointeja alueelle. Vanhan infrastruktuurin korjausvelka on kuitenkin haaste. Paitsi 
suuret metsäyhtiöt, myös pienemmät start up -yritykset hyötyvät tilanteesta ja investoivat paitsi liike-
toimintaan, myös infrastruktuuriin paikallisesti. Tämän mahdollistaminen vaatii Kymenlaaksolta kui-
tenkin hyvää verkostoitumista yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin, kasvukeskuksiin sekä rahoitusmah-
dollisuuksien hyödyntämistä.    
 
Maakunnassa vielä 2020-luvulla keskimäärin vanheneva väestö kuluttaa vähän, joten työpaikkojen 
määrä ei kasva, mutta metsäklusterin uusi nousu alkaa mahdollisesti näkyä työpaikkakehityksessä 
2030-luvulla. 2020-luvun ajan väestön vähenemistä jarruttaa monipaikkaistuminen ja etätöiden teke-
minen. Tilastoissa monipaikkaisilla kotipaikkana on usein isompi keskus, missä ns. ykköskoti sijaitsee.   
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Taulukko: Kymenlaakson väestö- ja työpaikkasuunnite 2040 
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ALUERAKENNE 
Aluerakenteella tarkoitetaan maakunnan rakennetta, toimintojen yleispiirteistä sijoittumista ja keski-
näisiä sijaintisuhteita. Aluerakenne on asumisen, palveluiden, tuotannon ja työpaikkojen, vapaa-ajan 
alueiden sekä liikennejärjestelmien muodostama kokonaisuus.  
  
Aluerakenteeseen liittyvät myös erilaiset vyöhyke-, verkosto- ja kehityskäytävätarkastelut. Näihin 
vaikuttavat väestön ja talouden kehitys maan eri osissa sekä muuttoliike alueiden välillä.  

Aluerakennekuva 2050  
Kymenlaakson aluerakenteen keskeinen tavoite on ekotehokkaan ja eheän yhdyskuntarakenteen ke-
hittäminen. Työn tekemisen muodot ja asumisen tarpeet ovat muuttuneet. Aluerakenteen kehittämi-
sellä vastataan muutostrendeihin sekä edistetään maakunnan houkuttelevuutta, asumisviihtyisyyttä 
ja vetovoimaa.  

Alla olevasta tutustu-linkistä pääset tutustumaan Kymenlaakson aluerakennekuvaan 2050. Linkki 
avautuu uuteen ikkunaan. Suosittelemme Google Chrome, Mozilla Firefox tai Apple Safari -selaimen 
käyttöä. 

 
Tutustu tästä  
Kymenlaakson aluerakennekuvaan 2050 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

  

 

https://experience.arcgis.com/experience/a3a341645b594019acc62393c84965dc
https://experience.arcgis.com/experience/a3a341645b594019acc62393c84965dc
https://experience.arcgis.com/experience/a3a341645b594019acc62393c84965dc


32 
 

 
Kymenlaakson maakuntaohjelma 2022 – 2025                                                Hyväksytty maakuntavaltuustossa 29.11.2021 
päivitetty 12.12.2022 

Aluerakenteen kehityskuva 2050 
 

Kymenlaaksossa aluerakenteen muodostumiseen ovat vaikuttaneet erityisesti sijainti paitsi itärajalla 
mutta myös Itämeren ja pääkaupunkiseudun vaikutuspiirissä, luonnon olosuhteet; meri, saaristo, Ky-
mijoki ja Salpausselät, sekä maakunnan teollinen historia.   
  
Keskukset ja asuinalueet, rautatiet ja satamat sekä maakunnan elinkeinorakenne ovat rakentuneet 
näiden vaikutuksesta ja kehittyneet ajan saatossa tämän päivän Kymenlaaksoksi, joka on paitsi mer-
kittävä metsäteollisuusmaakunta myös kansainvälisesti tärkeä logistiikka- ja vuorovaikutusalue.  
  
Kymenlaakson aluerakenteen kehityskuvassa 2050 on tarkasteltu maakunnan aluerakenteeseen vai-
kuttavia tekijöitä sekä luotu seurantapalveluja mm. väestön sijoittumiseen, työpaikkoihin sekä taa-
jama-alueiden saavutettavuuteen liittyen.  
  
Alla olevasta tutustu-linkistä pääset tutustumaan Kymenlaakson aluerakenteen kehityskuva 2050 di-
gitaaliseen alustaan. Linkki avautuu uuteen ikkunaan.  
 
 

Tutustu Kymenlaakson 
aluerakenteen 
kehityskuva 2050 

 
 

 

https://experience.arcgis.com/experience/8d36847a536f4772b92e4183c40db083
https://experience.arcgis.com/experience/8d36847a536f4772b92e4183c40db083
https://experience.arcgis.com/experience/8d36847a536f4772b92e4183c40db083
https://experience.arcgis.com/experience/8d36847a536f4772b92e4183c40db083


33 
 

 
Kymenlaakson maakuntaohjelma 2022 – 2025                                                Hyväksytty maakuntavaltuustossa 29.11.2021 
päivitetty 12.12.2022 

 
 

MAAKUNTAOHJELMA 
 

Maakuntaohjelma on lakisääteinen maakunnan kehittämisasiakirja, joka laaditaan kunnal-
lisvaalikausittain neljäksi vuodeksi. Maakuntaohjelmassa kuvataan niitä tavoitteita ja pai-

nopisteitä, joilla eri viranomaiset ja muut tahot kehittävät aluetta lähivuosien aikana. 

KYMENLAAKSON MAAKUNTAOHJELMA 2022-
2025 
 
Kymenlaakson maakuntaohjelmassa tarkastellaan alueen kehittämiseen keskeisesti vaikuttavia osa-
alueita kuten elinkeinoelämän uudistuminen, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan vauhditta-
minen sekä osaamisen ja koulutuksen lisääminen. Saavutettavuuden parantaminen, luonnon moni-
muotoisuuden turvaaminen sekä kestävä luonnonvarojen käyttö parantavat maakunnan elinvoimai-
suutta. Hyvinvoinnin lisäämiseksi panostetaan osallisuuden edistämiseen, eriarvoistumisen ehkäisyyn 
ja kotouttamisen kehittämiseen sekä kulttuuriin ja liikuntaan. 
 
 
 
 
 
 
 
Maakuntaohjelman painopisteet ovat:  
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Innovatiivinen Kymenlaakso 
 
    Elinkeinoelämän uudistaminen 
    Älykkään erikoistumisen ja tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan vauhdittaminen 
    Osaamisen ja koulutuksen parantaminen 
 

Kestävä Kymenlaakso 
 
    Maakunnan saavutettavuuden ja kestävän liikkumisen parantaminen 
    Vetovoimaisen yhdyskuntarakenteen edistäminen 
    Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja kestävä luonnonvarojen käyttö 
 

Aktiivinen Kymenlaakso 
 
    Osallisuuden ja hyvinvoinnin lisääminen 
    Eriarvoistumisen ehkäiseminen 
    Kulttuuri ja liikunta maakunnan kilpailutekijäksi 
 
Maakuntaohjelman poikkileikkaavia teemoja ovat kestävä kehitys ja digitalisaatio. 
 
Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategia ohjaa kehittämistoimia tunnistettuihin vahvuuksiin, 
joita ovat logistiikka, bio- ja kiertotalous sekä digitalous. Kymenlaakson älykkään erikoistumisen stra-
tegia päivitettiin vuonna 2020 osana maakuntaohjelman valmistelua. 
 

  



35 
 

 
Kymenlaakson maakuntaohjelma 2022 – 2025                                                Hyväksytty maakuntavaltuustossa 29.11.2021 
päivitetty 12.12.2022 

INNOVATIIVINEN KYMENLAAKSO  
Tulevaisuuden nähdään rakentuvan vahvasti nykytilanteeseen pohjautuen. Venäjän sotatila haastaa 
Kymenlaakson linjauksia. Perinteisten alojen sisältä löytyy paljon uudistumispotentiaalia ja onkin huo-
lehdittava siitä, että sektoreiden sisällä pysytään kehityksen eturintamassa. Maakunnan elinkeinora-
kenteen monipuolistamiseksi ja uusien markkinoiden löytämiseksi on tärkeää saada teollisuus- ja muut 
yritystoimijat tiiviisti mukaan innovaatioekosysteemiin, jossa hyödynnetään digitalisaation ja vihreän 
siirtymisen mahdollisuuksia. Samalla mahdollistetaan uusien innovaatioiden ja niitä kaupallistavien 
uusien yritysten syntyminen Kymenlaaksoon.  

Innovatiivisissa kehittämistoimissa tulee panostaa yritysten välisen yhteistyön lisäämiseen, jotta luo-
daan lisäarvoa ja yritykset kukoistavat. Se voi tapahtua luomalla ja mahdollistamalla erilaisia yhteis-
työverkostoja sekä panostamalla voimakkaasti tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan sekä kor-
keatasoiseen täsmäkoulutukseen. Uudet työpaikat syntyvät pk-yrityksiin. 

 

ELINKEINOELÄMÄN UUDISTAMINEN JA KEHITTYVÄ MAT-
KAILU 

Elinkeinoelämän kehittämistoiminnan tavoitteena on Kymenlaaksossa yrittäjyyden vahvistami-
nen, yritysten kasvu ja kansainvälistyminen sekä luonnollisesti yrittäjyyskasvatuksen jatkuvuu-
den varmistaminen varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle saakka. Lisäksi panostetaan yritysten 
toimintaedellytysten ja kilpailukyvyn tukemiseen. Merkittävässä roolissa on kansainvälisten in-
vestointien ja yritysten houkuttelu maakuntaan.  
  
Kymenlaakson elinkeinoelämän uudistumisessa on käynnissä vahva positiivinen rakennemuutos. 
Tämä näkyy aluetalouden ja viennin myönteisenä kehityksenä. Lisäksi työpaikkakehitys on pa-
rantunut ja suurten investointien houkuttelussa on saatu hyviä tuloksia. Kymenlaaksossa on ha-
vaittavissa hyvä muutosdynamiikka TKI:n ja osaamisen tunnusluvuilla. Elinkeinorakenteen uudis-
tumista vauhditetaan panostamalla erityisesti älykkään erikoistumisen strategian kärkivalintoi-
hin sekä Kymenlaaksossa jo tunnistettuihin kehittämisalustoihin.  
  
Tutustu tarkemmin: Älykkään erikoistumisen strategia - Kymenlaakson liitto  
   
Kymenlaakson uudistamisen valttikortteina nähdään mm. seuraavat kokonaisuudet:  
1. Polun vahvistaminen kohti soveltavan osaamisen huippumaakuntaa.  
2. Kiinnittyminen vahvemmin osaksi laajentuvaa ja kasvavaa metropolialuetta.  
3.    Pyhtää-efektin soveltaminen koko maakuntaan. Mahdollisuus vastata sekä erilaisiin asumiseen 

 ja elinympäristöihin liittyviin odotuksiin että paikkariippumattomuuteen.  
4. Teollinen uusiutuminen ja rakennemuutos kannustavana selviytymis- ja menestystarinana.  
5. Maakunnan yhtenäisyys ja eheys alueen kannalta isoissa asioissa on tärkeää.  
 

https://www.kymenlaakso.fi/maakunnan-kehittaminen/alykkaan-erikoistumisen-strategia
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Karhulan teollisuuspuisto on yhä vireä ja uudistuva toimintaympäristö, vaikka sen historia juontaakin aina 1800-luvun 
loppupuolelle. Alueella toimii tänä päivänä niin kansainvälisiä suuryhtiöitä kuin pienempiä paikallisia yrityksiä. Kuva: 
Jukka Koskinen  
  
Maakunnan elinkeinorakenteen muutos on vahvasti kytköksissä digitalisaatioon ja sähköistymi-
seen sekä vihreän siirtymisen mahdollisuuksiin. Nopeiden laajakaistayhteyksien rakentaminen 
palvelee logistiikan, älykkään ja vähäpäästöisen liikenteen sekä uusiutuvan ja päästöttömän ener-
gian ratkaisujen toteuttamista. Vihreän siirtymän osalta mahdollisuuksia on bio- ja kiertotalou-
dessa sekä kestävässä matkailussa.  
  
Kilpailu asukkaista, työvoimasta, yrityksistä ja investoinneista kovenee, ja se on tänä päivänä hy-
vinkin globaalia. Jotta Kymenlaakso on elinvoimainen ja vetovoimainen maakunta tulevaisuudes-
sakin, tulee elinvoimaisuus nostaa tavoitteeksi maakunnan kehittämisessä. Koronapandemian jäl-
keisessä maailmassa korostetaan etätyömahdollisuuksia ja toteutetaan monipaikkaisen asumisen 
ja työnteon mahdollistavia ratkaisuja. Näin ollen on varmistettava nopeat laajakaistayhteydet 
sekä kehitettävä digitaalisten palveluiden saavutettavuutta ja käytettävyyttä koko maakunnassa.  
  
Alueen omaa yhteishenkeä tulee vahvistaa ja persoonallisuutta vaalia. Maakunnan sisäistä sekä 
ulkoista viestintää on kehitettävä laadullisesti ja määrällisesti. Kymenlaakson imagoa on paran-
nettava, jotta maakunnassa opiskelevia nuoria saadaan houkuteltua jäämään maakuntaan pysy-
västi ja uusia paluumuuttajia ja osaajia vaihtamaan kirjansa Kymenlaaksoon. Tunnettuutta on pa-
rannettava asumisen ja yrittämisen näkökulmasta samoin kuin houkuttelevuutta työnantajamie-
likuvan kannalta. Kymenlaaksolla on monia kilpailuetuja kuten asumisen edullisuus ja helppous ja 
luonto sekä huippusijainti logistisesti pääkaupunkiseudun ja Itämeren vaikutuspiirissä.  
 
Suuren haasteen tuo Venäjän toiminnan ennakoimattomuus ja siitä aiheutuva epävarmuus. Alue-
kehittäjien on osaltaan luotava turvallisuutta ja jatkuvuutta siten, että Suomen maariski ei tämän 
myötä kasva. Tilanne avaa myös uusia mahdollisuuksia. Puhdas ja kotimainen energia, omavarai-
suus ja huoltovarmuus sekä kokonaisturvallisuus painottuvat. Kyberturvallisuutta vahvistetaan 
mm. turvapuistokonseptin avulla. NATO-prosessi avaa suurta potentiaalia Kymenlaaksolle, joka 
on Suomen merkittävin maakunta turvallisuuden näkökulmasta. Infrastruktuuri on tehtävä etab-
loitumiselle ja harjoitustoiminnalle suotuisaksi. 
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Toimenpiteinä edistetään mm.  

 
• digitaalisen infran ja dataperustaisten etäpalvelujen rakentamista   
• osaajien houkuttelua Kymenlaaksoon  
• merkittävien investointien houkuttelua  
• alueen energiansaannin ja –omavaraisuuden varmistamista  
• puhtaan ja kotimaisen energian tuotantoa  
• vihreä siirtymän hyödyntämistä  
• ruokaomavaraisuuden ja paikallisen maatalouden ja elintarvikealan kehittämistä  
• koulutuksen vahvistamista keskeisillä toimialoilla  
• kokonaisturvallisuuteen ja etenkin kyberturvallisuuteen panostamista  
• muutosjoustavuuden vahvistamista  
• ennakoinnin hyödynnettävyydestä huolehtimista  

  
   

KEHITTYVÄ MATKAILU 
Matkailu on Kymenlaaksossa vetovoimainen ja työllistävä toimiala, mutta sitä tulee kehittää 
edelleen pitkäjänteisesti. Kymenlaakson matkailun alueorganisaatiot, VisitKotka-Hamina ja Visit-
Kouvola, laativat vuonna 2021 yhteisen matkailun tiekartan matkailuelinkeinon elpymiseksi ja 
kasvamiseksi tulevina vuosina.    
  
Tavoitteena on löytää kokonaisvaltainen, strateginen tapa toimia sekä määritellä eri toimijoiden 
roolit ja vastuualueet niin alueen sisällä kuin kansallistenkin kumppaneiden kanssa. Tiekartta 
pohjautuu kansallisen matkailustrategian linjauksiin ja nostaa esille Kymenlaakson erityiset veto-
voimatekijät. Kymenlaakson matkailussa pyritään vastuullisuuteen, kestävän kehityksen mukai-
sen toiminnan tukemiseen, digitaaliseen muutokseen vastaamiseen, saavutettavuuden kehittä-
miseen matkailualan tarpeet huomioiden sekä kilpailukykyä tukevan toimintaympäristön varmis-
tamiseen.  
  
Tärkeää on myös ympärivuotisuuden, kohderyhmäsegmentoinnin ja kansainvälisyyden huomioi-
minen sekä investointien edistäminen tiekartan toimenpiteissä. Kymenlaaksossa tullaan tuot-
teistamaan ja paketoimaan alueen vetovoimatekijöihin, luontoon, tapahtumiin ja kulttuuriin liit-
tyvät palvelut kokonaisvaltaisesti, ja hyödyntämään niitä alueen matkailutarjoaman markkinoin-
nissa. Matkailun kehittämisessä hyödynnetään alueen sijaintia pääkaupunkiseudun läheisyy-
dessä ja luodaan palvelukokonaisuuksia, jotka houkuttelevat turisteja niin pääkaupunkiseudulta 
kuin Ruotsista, Saksasta ja muualta Euroopasta.   

   
Toimenpiteinä edistetään mm. 

• tapahtumaliiketoiminnan kehittämistä  
• kestävää matkailua  
• risteilyliiketoimintaa  
• yksityisten ja julkisten matkailuinvestointien edistämistä matkailutulon kasvattamiseksi  
• Kymijoen ja saaristomatkailun kehittämistä  

https://visitkouvola.fi/dataflow/visitkouvola/files/media/final_kymenlaakson_tiekartta_202206_web_4977.pdf
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ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN JA TUTKIMUS-, KEHITTÄMIS- 
JA INNOVAATIOTOIMINNAN VAUHDITTAMINEN 
Kymenlaakson tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopanostuksissa on nähty vahvaa kasvua viime vuosina. 
Tätä myönteistä kehitystä vahvistetaan entisestään Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategian 
onnistuneella toimeenpanolla. Älykäs erikoistuminen on strateginen lähestymistapa, jolla kehitetään 
ja uudistetaan elinkeinoelämää sekä vastataan tulevaisuuden osaamistarpeisiin valituilla kärkialoilla. 
Älykkäällä erikoistumisella tavoitellaan alueiden osaamisperusteista taloudellista erilaistumista. Se 
pohjautuu alueiden omiin vahvuus- ja kasvualoihin sekä näihin liittyvän yritys- sekä tutkimus-, kehittä-
mis- ja innovaatiotoiminnan edistämiseen.  
 
Älykkään erikoistumisen tarkoituksena on edistää alueen kilpailukykyä. Se tapahtuu vahvistamalla eri 
toimialojen, palvelujen ja teknologioiden vuorovaikutusta niin alueen sisällä kuin eri alueiden välillä. 
Erityisesti painotetaan tki-toimintaan liittyvän osaamisen ohjaamista yritysten kasvuun ja kehittymi-
seen sekä uuden yritystoiminnan luomiseen.   
 
Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategia tarjoaa maakunnan innovaatioekosysteemille kiihdy-
tyskaistan. Sen avulla Kymenlaakson innovaatioekosysteemi tuottaa kestäviä tulevaisuuden ratkaisuja, 
tuotteita ja palveluita, jotka perustuvat korkeatasoiseen osaamiseen ja eri alojen rajapintoja läpileik-
kaaviin teknologioihin. Älykkään erikoistumisen ytimessä ovat kehittämishakuiset yritykset sekä tutki-
mus- ja koulutussektorin toimijat. Kokeilukulttuurin periaatteet on omaksuttu luontevaksi osaksi inno-
vaatio- ja kehittämistoimintaa.  
 

Älykkään erikoistumisen strategisia kärkivalintoja strategiakaudella 
2021–2025 ovat: 
  

• älykäs ja vihreä logistiikka (logistiikkakärki)   
• uusiutuvat materiaalit ja energia (bio- ja kiertotalouskärki)   
• datatalous, kyberturvallisuus sekä pelillisyys (digitalouskärki) 

 
Kärkikohtaiset toimenpiteet innovaatioekosysteemin kehittämiseksi löytyvät päivitetystä Kymenlaak-
son älykkään erikoistumisen strategiasta.   

Strategiset kärkivalinnat muodostavat toisiaan täydentävän kokonaisuuden, jossa eri sektoreiden 
väliset rajapinnat ovat erittäin otollisia uuden osaamisen ja innovaatioiden synnyttämiselle. Kär-
kivalinnat ovatkin luonteeltaan läpileikkaavia. Bio- ja kiertotalouteen, logistiikkaan ja digitalou-
teen liittyvät ratkaisut linkittyvät paitsi toisiinsa myös moniin strategian kärkivalintojen ulkopuo-
lelle jääneisiin sektoreihin.   
  
 
 

  

https://www.kymenlaakso.fi/maakunnan-kehittaminen/alykkaan-erikoistumisen-strategia
https://www.kymenlaakso.fi/maakunnan-kehittaminen/alykkaan-erikoistumisen-strategia


39 
 

 
Kymenlaakson maakuntaohjelma 2022 – 2025                                                Hyväksytty maakuntavaltuustossa 29.11.2021 
päivitetty 12.12.2022 

Kärkivalintoja läpileikkaavia, älykästä erikoistumista vahvistavia toiminnallisia 
tavoitteita ovat:  

• osaamisen kehittäminen ja vahvistaminen   
• yhteistyön ja kumppanuuksien edistäminen   
• infrastruktuurin ja toimintaympäristön kehittäminen   
• palvelu- ja tuotekehityksen vauhdittaminen  
 

TKI-toiminnan ja innovaatioekosysteemin myönteisen kehityksen tukeminen ja kiihdyttäminen on 
ensiarvoisen tärkeää Kymenlaakson elinvoimaisuuden varmistamiseksi ja elinkeinorakenteen moni-
puolistamiseksi. Kymenlaaksolaiset yritykset pyritään saamaan mahdollisimman laajasti mukaan yh-
teisille kehittämisalustoille.  
 

 
 

 
 
 
 

Katso video Kymenlaakson älykkään erikoistumisen kärkivalinnoista. 

 
 
 
 
 
 

https://vimeo.com/547404185/9b39113517
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OSAAMISEN JA KOULUTUKSEN PARANTAMINEN 
Kattava ja laadukas koulutustarjonta sekä siihen liittyvä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta (TKI) 
on oleellinen elinvoimatekijä. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (XAMK) vetovoima on kasvanut 
viime aikoina etenkin Kymenlaaksossa. Vetovoiman edelleen lisäämiseksi Kotkan Kantasatamaan ra-
kennetaan uusi kampusalue, josta tehdään osaamistalouden, matkailu- ja tapahtumaliiketoiminnan ja 
yrittäjyyden keskus. Kampukselle rakennetaan uudet digitaaliset oppimis- ja TKI-ympäristöt.  Tavoit-
teena on rakentaa Kymenlaaksosta soveltavan osaamisen huippumaakunta. Yhteistyötä yliopistojen 
kanssa lisätään tavoitteena maakuntaan sijoittuvien professuurien ja maisteritason koulutusten lisää-
minen.   
 
Maakunnassa on tehty työtä sujuvien koulutusväylien mahdollistamiseksi mm. erilaisin yhteistyösopi-
muksin, kehittämällä väyläopintoja ja uudistamalla koulutustarjontaa jatketaan edelleen.   
 
Kaakkois-Suomen ja Hämeen ammattikorkeakoulujen yhteisessä raportissa esitettiin kesäkuussa 2021 
yhteensä 21 kehittämistoimea. Näistä erityisesti Kymenlaaksolle merkittäviä kehittämistoimia ovat 
mm. tarve ottaa Suomen ammattikorkeakouluissa toisen syklin tutkintonimeksi maisteri ja virallis-
taa yliopettajien englanninkielinen nimitys professoriksi. Lisäksi ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen 
yhteistyötä tulee lisätä monin tavoin. Myös ulkomaalaisten kouluttamista tulee lisätä.  
 
Osaamisen ja koulutuksen haasteisiin pyritään vastaamaan myös hyvin toimivalla ennakointi-
työllä. Systemaattisen ennakoinnin avulla löydetään kapeikkoja koulutuksen saralla ja pystytään vas-
taamaan haasteisiin käynnistämällä uusia koulutusohjelmia, kuten esim. robotiikan koulutus vuonna 
2021 sekä kehittyvä elintarviketekniikka –insinööritutkintokoulutus vuonna 2023 Kaakkois-Suomen 
ammattikorkeakoulussa. Kymenlaaksossa käyttöön otetussa mallissa oppilaitokset yhdessä TE-palve-
lujen kanssa tekevät toimialakohtaisia yrityshaastatteluja tulevista tarpeista kahdesti vuodessa, ja tie-
dot ovat kaikkien osallistuvien organisaatioiden käytettävissä. Näin on poistettu päällekkäistä työtä ja 
luotu luottamusta kaikkien organisaatioiden välille.   
  
Kymenlaaksossa toimii jatkuvan oppimisen tiimi, jonka tehtävänä on toimialaennakoinnin kautta vas-
tata nopeasti osaamis- ja koulutustarpeisiin. Kymenlaakson jatkuvan oppimisen tiimi on laatinut Ky-
menlaakson osaamisvision, joka pitää sisällään kestävän kehityksen niin ekologisesti, taloudellisesti uin 
sosiaalisestikin ja antaa mahdollisuuksia eri-ikäisille ihmisille kehittää osaamistaan läpi elämän.  

 
Toimenpiteinä edistetään mm. 
• digitaalisen oppimiskonseptin edistämistä  
• digitaalisen innovaatiokeskittymän kehittämistä  
• koulutusviennin lisäämistä  
• jatkuvaa oppimista  
• ennakointia  
• koulutuksen vahvistamista keskeisillä toimialoilla 

(palvelut, teknologia, bio- ja kiertotalous, energian 
varastointi, kyberturvallisuus)  

• työelämän ja opiskelun törmäyttämistä  
• oppimisen joustavoittamista (lyhyemmät koulu-

tukset, oppisopimukset ja oppiminen työpaikalla)  
  

 

KATSOMME TULEVAISUU-
TEEN! ENNAKOIMME YHTEIS-
TYÖSSÄ OSAAMISTARPEITA 
VETOVOIMAISEN JA ELINVOI-
MAISEN KYMENLAAKSON 
VAHVISTAMISEKSI.  
 
- Kymenlaakson ennakoinnin visio 
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KESTÄVÄ KYMENLAAKSO 
 

Kymenlaakson tavoitteena on olla hiilineutraali maakunta vuonna 2030. Hiilineutraali Kymenlaakso –
tiekartta päivitetään 2023, jolloin tarkastellaan edellisen tiekartan toimenpiteiden ajantasaisuutta 
sekä arvioidaan uusimmat päästöskenaariot vuoteen 2050 saakka.   
  
Hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi edistetään uusiutuvan ja päästöttömän energian tuotantoa 
ja käyttöä. Maakuntaohjelman toimenpiteillä pyritään eroon fossiilisista polttoaineista ja korvataan ne 
kestävästi tuotetuilla, uusiutuvilla kotimaisilla energialähteillä. Tietoliikenneyhteyksien saatavuuden, 
kattavuuden ja parantamisen lisääminen tukee digitalisaatiota, joka on hyvin usein kytköksissä pääs-
töjen ja luonnonvarojen käytön vähentämiseen.  
  
Kymenlaakson liikennejärjestelmässä tavoitellaan sujuvuuden ja turvallisuuden lisäämisen lisäksi il-
mastopäästöjen ja muiden ympäristöhaittojen vähentämistä. Maakunnassa tehtävät toimenpiteet 
kohdistuvat elinkeinoelämän kilpailukyvyn kehittämiseksi kuljetusketjujen ja niihin liittyvien maa- ja 
vesiliikenteen reittien sujuvuuden kustannustehokkuuden ja turvallisuuden parantamiseen. Toimen-
piteillä varmistetaan valtakunnallisesti huoltovarmuuslogistiikan ja ulkomaankaupan toimivuutta. Ar-
jen liikkumisessa on tärkeää parantaa työpaikkojen, palvelukeskittymien ja matkailukohteiden saavu-
tettavuutta. Erityisesti panostetaan kestäviin ja vähäpäästöisiin kulkutapoihin. Venäjän suunnan sul-
keutuessa vaihtoehtoisten reittien ja väylien merkitys nousee tärkeäksi. Kymenlaakson rooli liikenteen 
ja väylien solmukohtana korostuu entisestään. Mm. Saimaan kanavan liikenne on siirtynyt lähes koko-
naan Kymenlaakson rautatie- ja maantieverkostolle sekä HaminaKotka Satamaan.  
  
Kymenlaakson kaupunkikeskustojen kehittäminen ja vetovoimaisuuden vahvistaminen ovat keskiössä 
yhdyskuntarakenteen eheyttämisessä. Urbaanien keskustojen kehittäminen edistää koko maakunnan 
houkuttelevuutta. Maakunnassa on myös elinvoimainen maaseutu, joka mahdollistaa mm. monipaik-
kaisen asumisen ja työnteon. Vetovoimaisen yhdyskuntarakenteen tavoitteena on Kymenlaakson ta-
loudellisen, ekologisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden kehittäminen. Toimenpiteissä korostu-
vat esim. eheä yhdyskuntarakenne, ympäristön huomioiminen voimavarana kaavoituksessa, virkistys-
alueverkoston kehittäminen ja kestävän luontomatkailun edistäminen.  
  
Kymenlaakson monipuolinen luonto turvataan ja nostetaan alueen vetovoimatekijäksi. Kestävän luon-
nonvarojen käytön keskeisimpänä periaatteena on kiertotalousyhteiskuntaan siirtyminen. Kymenlaak-
son liitto on mukana valmistelemassa kansallisia kiertotalouden green dealin kriteerejä, ja tavoitteena 
on sitoutua kiertotalouden green dealiin vuonna 2023.  
 
 
 

  



42 
 

 
Kymenlaakson maakuntaohjelma 2022 – 2025                                                Hyväksytty maakuntavaltuustossa 29.11.2021 
päivitetty 12.12.2022 

 

MAAKUNNAN SAAVUTETTAVUUDEN JA KESTÄVÄN 
LIIKKUMISEN PARANTAMINEN 
 

Liikenteen toimivuus  
Toimiva liikennejärjestelmä takaa Kymenlaakson saavutettavuuden ja vastaa elinkeinojen, työssä-
käynnin ja asumisen tarpeisiin. Kymenlaakson asema valtakunnan huoltovarmuuslogistiikan välittä-
jänä ja ulkomaankaupan keskeisenä toimijana on korostunut merkittävästi. Infrastruktuurin kehittä-
minen on erityisen tärkeää tilanteessa, jossa globaali logistiikka on murroksessa.   
  
Liikennejärjestelmän kehittämistyötä ja alueen edunvalvontaa tehdään yhteistyössä eri toimijoiden 
kanssa alueellisesti maakunnan sisällä sekä laajemmin Kaakkois-Suomen ja Etelä-Suomen alueilla. 
Laajalla yhteistyöllä kasvatetaan Kymenlaakson vaikuttavuutta ja voidaan vahvistaa Kymenlaakson 
asemaa vahvana logistiikan keskittymänä. Kymenlaakso on myös osa Pohjoista kasvuvyöhykettä, 
jossa Kymenlaakso kytkeytyy TEN-T-verkon kautta laajaan kansainväliseen alueeseen ja yhteistyöver-
kostoon. Kymenlaakson sijainti pääkaupunkiseudun kasvun vaikutuspiirissä ja suhteessa itäiseen Suo-
meen korostaa toimivien kehityskäytävien merkitystä nykyisessä toimintaympäristössä.  
  
Liikenteen toimivuus on oleellista elinkeinoelämän kilpailukyvyn kehittämisessä. Satamien, terminaa-
lien ja raja-asemien saavutettavuus tulee varmistaa hyvin vesi, raide- ja valtatieyhteyksin. Raide- ja 
tieyhteyksiä kehitetään investoinnein, joilla poistetaan tunnistettuja ongelmia sekä parannetaan ka-
pasiteettia ja palvelutasoa. Keskeistä on hankkeiden suunnitteluvalmiuden nostaminen ja aktiivinen 
edunvalvonta sekä yhteistyö myös ylimaakunnallisesti. Kuljetusketjujen ja niihin liittyvien maa- ja ve-
siliikenteen reittien sujuvuutta, kustannustehokkuutta (mm. väylämaksut) ja turvallisuutta kehite-
tään. Kansainvälisten yhteyksien sujuvuutta, luotettavuutta ja kilpailukykyä parannetaan ottaen huo-
mioon myös Suomen ulkopuolella tapahtuvat liikennejärjestelmän muutokset. Alemman tieverkon 
toimivuuden varmistaminen on tärkeää mm. maa-, metsä- ja elintarviketeollisuudelle. Toteutetaan 
Helsinki East Aerodrome HEA-kokonaisuutta mm. digitaalisen lentokenttäkonseptin ja –verkoston, 
digitaalisen lennonjohdon ja sähköisen lentämisen kehittämiseksi.   
  
Arjen liikkumisessa tavoitteena on parantaa työpaikkojen, palvelukeskittymien ja matkailukohteiden 
saavutettavuutta erityisesti kestävillä ja vähäpäästöillä kulkutavoilla. Seutujen välisessä työ- ja opis-
keluliikenteessä edistetään erityisesti joukkoliikenteen käyttöä. Tavoitteena on myös edistää jalan-
kulkua, pyöräilyä ja joukkoliikennettä sekä kehittää uusia liikenteen palveluita edistäviä toimintata-
poja ja toimenpiteitä. Tavoitteissa huomioidaan myös eri käyttäjäryhmien, seututyyppien (esim. 
haja-asutusalueiden) sekä muuten vaikeasti saavutettavien kohteiden, kuten saariston tarpeet.   
  
llmastopäästöjen ja muiden ympäristöhaittojen vähentäminen huomioidaan valtakunnallisten ja 
maakunnallisten tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti liikennehankkeiden suunnittelussa ja toteu-
tuksessa. Kymenlaaksossa pyritään toteuttamaan toimenpiteitä, joilla voidaan kasvattaa raideliiken-
teen osuutta pitkämatkaisessa liikenteessä ja kaupunkiseutujen välillä sekä niitä täydentävillä liiken-
nepalveluilla. Tavaraliikenteessä tavoitellaan huomattavaa energiankäytön tehostumista ja siirtymää 
teiltä raiteille ja vesille.    
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Luonnon monimuotoisuuden säilyminen huomioidaan suunnittelussa, ylläpidossa ja hankkeiden to-
teutuksessa. Toimenpiteillä parannetaan liikennehankkeiden resurssitaloutta ja edistetään palveluis-
tumista ja jakamistaloutta.   
  
Digitalisaation myötä syntyvät uudet palvelut mahdollistavat nykyistä useammalle myös siirtymisen 
yksityisautoilusta julkisen liikenteen ja uusien liikkumispalvelujen käyttäjäksi. Etätyön tekemisellä ja 
etäopiskelulla voi olla merkittävä päästövähennyspotentiaali, mikäli se vähentää henkilöautomatkojen 
määrää. Koronapandemian alettua keväällä 2020 etätöiden määrä Suomessa kasvoi merkittävästi. Di-
gitaalisen tiedon hyödyntäminen avaa uudenlaisia mahdollisuuksia myös päästöttömän ilmailun kehit-
tämiseen.   Digitaalisuus ja ympäristöystävällisyys lisäävät myös poikittaisen lentoliikenteen merki-
tystä tulevaisuudessa.  
  
Keskeisistä toimenpiteistä on sovittu Kymenlaakson maakunnallisessa ja ylimaakunnallisissa liiken-
nestrategioissa. Kehittämistyössä huomioidaan ja edistetään myös valtakunnallisen liikennejärjestel-
mäsuunnitelman (Liikenne 12) tavoitteiden toteutumista.    

  
Toimenpiteinä edistetään mm. 

• kokonaisturvallisuuden ja huoltovarmuuden tavoitteiden toteutumista  
• Kouvola-Kotka/Hamina radan parantamista  
• Kouvola-Kuopio radan matka-aikojen lyhentämistä  
• HaminaKotka sataman toimintaedellytysten kehittämistä mm. Kotolahti-Mussalo läpiajoraide 

ja mt 355 Merituulentie  
• vt 15 Kotka-Kouvola tien kehittämistä  
• vt 15 Kotkan sisääntulotien (Hyväntuulentie) kehittämistä  
• vt 6 Korian kohdan (Hevossuo-Nappa) parantamista  
• Itäradan ja itäisen rantaradan suunnittelua  
• Helsinki East Aerodrome HEA-kokonaisuuden sekä digitaalisen lentokenttäkonseptin ja -ver-

koston toteutusta  
• joukkoliikenteen liityntäpysäköinnin ja matkaketjujen parantamista   
• vähäpäästöisten käyttövoimien jakeluverkostojen edistämistä runkoväylien ja terminaalitoi-

mintojen yhteydessä    
• vähäpäästöisen liikenteen edistämistä etuisuuksien avulla esim. pysäköinnissä ja muussa lii-

kenteen hallinnassa    
• digitaalisten teknologioiden ja automaation hyödyntämistä  
  

Myös muita väylähankkeita on tunnistettu tärkeiksi maakunnan yhteyksien kannalta. Näitä ovat mm. 
vt 12 Lahti-Kouvola, vt 6 Kouvolan kohta, Kaksoisraide Juurikorpi-Kotka välillä, Kouvola-Kotka ja Luu-
mäki-Vainikkala radan nopeuttaminen. Erityisen tärkeää on varmistaa, että hankkeiden suunnittelu-
valmius on korkealla tasolla. Korkean suunnitteluvalmiuden hankkeita voidaan priorisoida, kun valtion 
väyläverkon investointiohjelmassa esitettyjen hankkeiden rahoitus varmistuu (esim. vt 15).  
 
 
  
 
 

  

https://www.kymenlaakso.fi/aluesuunnittelu-ja-liikenne/liikenne/liikennestrategiat
https://www.kymenlaakso.fi/aluesuunnittelu-ja-liikenne/liikenne/liikennestrategiat
https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM018:00/2019
https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM018:00/2019
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Tietoliikenneyhteydet  
Huippunopeat ja moitteettomasti toimivat tietoliikenneyhteydet ovat välttämättömät paitsi tasaver-
taisuuden myös alueen kilpailukyvyn kannalta. Kymenlaakson digitaalisen infrastruktuurin rakentami-
nen on lähitulevaisuuden tärkeimpiä toimenpiteitä. Nopeat, kattavat ja toimintavarmat laajakaista-
verkot ja niiden kautta välitetty digitaalinen tieto muodostavat alustan uusille palveluille ja innovaati-
oille. 5G-, 6G-, robotiikka- ja tekoälyratkaisut vaativat luotettavan infran. Nopea laajakaistaverkko 
mahdollistaa myös mm. kyberturvallisuus-, autonomisen liikenteen, datakeskus-, akkuklusteriliiketoi-
minnan kehittämisen maakunnassa.  
  
Nopeat tietoliikenneyhteydet sekä teknologiakehitys vaikuttavat myönteisesti alueen väestökehityk-
seen, monipaikkaiseen elämiseen ja sekä yritysten perustamiseen ja kehittymiseen.   
Digitaalisen ympäristön toimintavarmuus on kriittistä yhteiskunnan toiminnan kannalta. Kyberturval-
lisuudella pyritään sähköisen ja verkotetun yhteiskunnan turvallisuuteen tunnistamalla, ehkäisemällä 
ja varautumalla sähköisten ja verkotettujen järjestelmien häiriöiden vaikutuksiin yhteiskunnan kriitti-
siin toimintoihin. Kyberturvallisuus liittyy erityisesti tietojärjestelmien varassa toimivan infrastruktuu-
rin turvallisuuteen.   
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Toimenpiteinä edistetään mm. 
• nopeiden tietoliikenneyhteyksien rakentamista  
• yhteisrakentamista  
• kyberturvallisuuden osaamisen parantamista ja häiriötilanteisiin varautumista 
 
 

VETOVOIMAISEN YHDYSKUNTARAKENTEEN EDISTÄMINEN 
Vetovoimaisen yhdyskuntarakenteen tavoitteena on Kymenlaakson taloudellisen, ekologisen, sosiaa-
lisen ja kulttuurisen kestävyyden kehittäminen. Yhdyskuntarakenteen kehittämisellä edistetään 
eheää, ekotehokasta ja tasapainoista yhdyskuntarakennetta. Asumisen, työpaikkojen ja tuotantotoi-
minnan, palvelujen ja vapaa-ajan alueiden sekä näitä yhdistävien liikenneväylien ja teknisen huollon 
verkostojen sijoittuminen tukee kestävän liikkumisen tavoitteita eri liikkumismuodot huomioiden. Hy-
vällä asuinympäristöllä edistetään alueen vetovoimaisuutta ja viihtyisyyttä ja sitä kautta asukkaiden 
hyvinvointia.     
 
Kymenlaakson kaupunkikeskustojen kehittäminen ja vetovoimaisuuden vahvistaminen on keskiössä 
yhdyskuntarakenteen eheyttämisessä. Urbaanien ydinkeskustojen kehittäminen edistää koko maa-
kunnan houkuttelevuutta. Kotkan Kantasatamaan on rakentumassa uusi kampusalue ja matkailu- ja 
tapahtumakeskus ja Kouvolaan suunnitteilla uusi matkakeskus. Kotkan ja Haminan keskustojen merel-
lisyys sekä Kouvolan keskustan liikenteellisesti keskeinen sijainti Salpausselän harjulla ovet merkittäviä 
vetovoimatekijöitä. Kymijoen hyödyntäminen myös keskustojen ja taajamien kehittämisen osalta on 
mahdollisuus, jota ei vielä ole täysimääräisesti hyödynnetty. Maakunnan palvelurakennetta täydentä-
vät pienemmät kaupunkikeskukset ja palvelukeskittymät, joihin elinvoimainen maaseutu tukeutuu. 
Keskustojen ja taajamien kehittäminen perustuu alueiden profilointiin sekä nykyisen rakenteen tiivis-
tämiseen. Kymenlaakso on kompakti maakunta, jossa korostuu arjen helppous.   
 
Kymenlaakso lukeutuu maan parhaimpiin maatalousalueisiin. Alueen erityispiirteenä on kaupunkien 
läheisen maaseudun runsaus ja tiivis vuorovaikutus maaseudun ja kaupunkialueiden välillä. Kaupun-
kien läheiselle maaseudulle sijoittuu myös aktiivisia ja hyvän infrastruktuurin omaavia kyläalueita. Ky-
menlaaksossa on runsaasti arvokkaita rakennus- ja kulttuuriperinnön kohteita ja kokonaisuuksia. Maa-
kunnan historia teollisuuteen, merenkulkuun ja raja-alueisiin liittyen näkyy rakennetussa kulttuuriym-
päristössä ja luo monipuolisia mahdollisuuksia alueiden kehittämiselle.  
 

Lähiluonto ja virkistysalueet 
 
Monimuotoinen luonto ja puhtaat vedet luovat mahdollisuuksia tarjota virkistyskäyttöpalveluita, joilla 
on myönteisiä vaikutuksia asukkaiden hyvinvoinnille ja terveydelle. Lähiluontoon pääsyn turvaaminen 
kaikille asukkaille auttaa lapsesta asti hyvän luontosuhteen luomisessa. Monipuolinen virkistysaluever-
kosto turvaa kaikille pääsyn luontoon virkistäytymään myös vesistöissä. Virkistysalueverkoston ja -reit-
tien kattavuuteen ja palveluihin panostaminen tukee myös erä-, saaristo- ja luontomatkailun toimin-
taedellytyksiä. Kymenlaakson kolme kansallispuistoa, merialue ja Kymijoki luovat hyvän pohjan virkis-
tysalueverkostolle ja kestävälle luontomatkailulle.  
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Toimenpiteinä edistetään mm. 
• elinvoimaisten palveluiden turvaamista eheän yhdyskuntarakenteen kehittämisen avulla   
• panostamista olemassa olevien alueiden kunnostamiseen ja uudistamiseen     
• alueiden profiloitumisen tukemista ja yhdyskuntarakenteen kehittämistä alueen omaleimaisuu-
teen ja vahvuuksiin tukeutuen  
• monipaikkaisen asumisen ja työnteon mahdollistavien ratkaisujen toteuttamista   
• uusien teknologioiden hyödyntämistä asumisen ja liikkumisen mahdollistamisessa koko maa-
kunnassa   
• ympäristö-, virkistys- ja kulttuuriperinnön arvojen huomioimista voimavarana kaavoituksessa ja 
rakentamisessa  
• vahvistamalla maakunnan sisäistä etelä-pohjoissuuntaista toiminnallista akselia panostamalla 
liikkumisen, asumisen ja palveluiden ratkaisuihin  
• fyysisen toimintaympäristön turvallisuutta  

 
 

LUONNON MONIMUOTOISUUS JA KESTÄVÄ LUONNONVA-
ROJEN KÄYTTÖ 
Luonnon monimuotoisuus on kaikkialla elämän ja ihmisten hyvinvoinnin perusta. Luonnon ekosys-
teemipalvelut tuottavat meille mm. ruokaa, juomavettä ja happea. Samalla luonnon monimuotoisuus 
muodostaa pohjan kestävälle biokiertotaloudelle, joka on yksi Kymenlaakson älykkään erikoistumisen 
kärki. Luonnon monimuotoisuus heikkenee kuitenkin jatkuvasti ihmisen toiminnan myötä myös Ky-
menlaaksossa. Suomen lajeista joka yhdeksäs on uhanalainen, luontotyypeistä jopa joka toinen. Suu-
rin syy kehitykseen on elinympäristöjen väheneminen ja niiden laadun heikkeneminen.  
  
Kymenlaakson monipuolinen luonto on turvattava ja nostettava alueen vetovoimatekijäksi. Luonnon 
monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämiseksi vahvistetaan aluekehittämistoimijoiden yhteis-
työtä ja muodostetaan maakunnan yhteinen näkemys parhaista toimista. Monimuotoisuuden turvaa-
minen huomioidaan ennakoiden hankkeiden ja suunnitelmien valmistelussa ja päätöksenteossa. 
Luonnon monimuotoisuutta turvaavat luontopohjaiset ratkaisut, jotka tuottavat samanaikaisesti eko-
logista, sosiaalista ja taloudellista hyötyä, Ne auttavat myös ilmastonmuutoksen aiheuttamiin riskei-
hin varautumisessa ja sopeutumisessa. Hyvä esimerkki on maankäytön suunnittelu siten, että luon-
non ydinalueet ja niitä yhdistävä verkosto muodostavat toimivan kokonaisuuden. Kokonaisuus muo-
dostuu luonnon monimuotoisuudesta, biotaloudesta, luonnossa virkistäytymisestä, asumisesta ja 
luontomatkailusta. Luonnon monimuotoisuutta turvataan myös metsien monikäytön lisäämisen ja 
talousmetsien luonnonhoidon, vaelluskalojen elinolosuhteiden parantamisen, elinympäristöjen en-
nallistamisen ja vesistöjen tilaa parantavien toimien avulla. Myös kaupungeissa on monia mahdolli-
suuksia toimia monimuotoisemman luonnon hyväksi siten, että elinympäristöstä muotoutuu entistä 
viihtyisämpi ja vetovoimaisempi.   
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Resurssiviisas bio- ja kiertotalous 
Kymenlaaksolla on erinomaiset edellytykset olla edelläkävijä resurssiviisaaseen bio- ja kiertotalou-
teen siirtymisessä. Tämä on ratkaisu luonnonvarojen kestävän käytön haasteeseen. Luonnonvarojen 
moderni ja resurssiviisas käyttö luo lisäarvoa jalostusketjuihin ja lisää kilpailukykyä viennin kannalta. 
Se luo myös uutta osaamista edellyttäviä työpaikkoja.    
 
Hyötyvirran kiertotalousekosysteemi, biojalostamot, pakkausteollisuus, Kymenlaakson ruokaklusteri, 
uusiutuvan energian ratkaisut, maa- ja metsätalouden hiilinieluja vahvistavat toimet sekä ns. sinisen 
kasvun tukeminen merialueella ja muissa vesistöissä ovat esimerkkejä, jotka edistävät luonnonvaro-
jen kestävää käyttöä ja luovat samalla mahdollisuuksia elinkeinoelämälle. Sinisen kasvun potentiaali 
kytkeytyy Kymenlaaksossa meriliikenteeseen, matkailuun ja kalastukseen. Sininen bioteknologia on 
tunnistettu tulevaisuuden alaksi. Hyvässä tilassa oleva meri pystyy tuottamaan myös korkealaatuisia 
raaka-aineita bioteknologian tarpeisiin.  
 
Ympäristöriskien ennaltaehkäisyyn ja ympäristöonnettomuuksien torjuntaan ja hoitoon panostami-
nen turvaa pohjavesiä ja vesistöjä haitallisilta vaikutuksilta, joita olisi vaikeaa ja kallista korjata jälki-
käteen. Kaakkois-Suomen turvapuiston kehittäminen tukee käytännössä paikallisen ja alueellisen tur-
vallisuus- ja valmiussuunnittelun yhteensovittamista. 
 

Uusiutuva ja päästötön energia  
  
Kymenlaakson tavoitteena on olla hiilineutraali maakunta. Uusiutuvaan ja päästöttömään energiaan 
siirtyminen on keskeinen edellytys tavoitteen saavuttamiseksi, sillä tieliikenteen, teollisuuden ja 
energiantuotannon ja -kulutuksen päästöt muodostavat suurimman osan maakunnan päästöistä. Uu-
siutuvan energian osalta Kymenlaakson lähtötilanne on hyvä, sillä energiantuotannosta on 66,5 % (v. 
2018) uusiutuvaa energiaa. Kymenlaaksossa uusiutuva energia pohjautuu suurimmaksi osaksi metsä-
teollisuuden sivuvirtoihin.    
  
Päästöttömään ja uusiutuvaan energiaan siirtymiseen voidaan vaikuttaa päästökaupan lisäksi myös 
maakunnan omin toimin. Maakuntaohjelman toimenpiteillä on tärkeä pyrkiä eroon fossiilisista polt-
toaineista, ja korvata ne kestävästi tuotetuilla, uusiutuvilla, kotimaisilla energialähteillä. Metsäsektori 
on lähitulevaisuudessakin keskeinen toimija energiantuotannossa ja yleensäkin kiertotaloudessa. Li-
säksi alueemme erikoispiirteitä on Suomen paras geoenergiapotentiaali ja kattava kaasuputkiver-
kosto. Liikenteen käyttövoiman muutokseen ja päästöjen vähentämiseen liittyvät Kymenlaaksoon 
suunnitteilla olevat biojalostamot ja olemassa olevat biokaasulaitokset, päästöttömän käyttövoiman 
jakeluinfran laajentaminen, liikenteen automatisaatio, KymiRingin TKI- ja Kouvolan RailGateHub-alus-
tojen hyödyntäminen sekä joukkoliikenteeseen panostaminen.    
  
Kymenlaaksossa on merkittävää, hyödynnettävissä olevaa energiapotentiaalia teollisen hukkaläm-
mön hyödyntämisessä, biokaasun tuotannossa, hajautetussa energiantuotannossa, power-to-x-rat-
kaisujen sekä geo- ja aurinkoenergian hyödyntämisessä. Kymenlaaksossa on panostettava myös uu-
sien energian varastointitapojen, teollisuuden sähköistymisen ja älykkäiden sähköverkkojen kehittä-
miseen, ja tässä hyvinä TKI-toiminnan alustoina ovat maakunnan akkuklusteri- ja datakeskus.  
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Ilmastonmuutoksen vaikutukset 
Ilmastokestävä Kymenlaakso on suunnitelma ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, ja ensimmäinen 
Suomessa laadittu maakunnallinen sopeutumissuunnitelma. Kymenlaakso on vahvasti metsästä ja 
luonnonvaroista elävä maakunta. Ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan luonnonvarojen käyttöön. Esi-
merkiksi metsien kasvuun ja metsille aiheutuvat riskit, kuten metsäpalot ja tuhohyönteiset, kasvavat. 
Ilmastonmuutos lisää myös tulvavahinkojen riskejä niin rannikoilla kuin Kymijoen alueella. Ilmaston-
muutoksella on todennäköisesti haitallisia vaikutuksia myös maanviljelyyn sään ääri-ilmiöiden yleisty-
misen myötä. Kuivat jaksot vaikuttavat satotasoihin ja pohjavesivarantoihin, ja rankkasateet sekä lu-
mettomat talvet lisäävät peltojen vesitalouden hallinnan haasteita ja ravinnevalumia. Myös teiden 
ylläpidon haasteet voivat kasvaa.   
  

Toimenpiteinä edistetään mm.  
 

• uusien bio- ja kiertotaloisratkaisuiden ja -palveluiden kehittämistä  
• kestävän sinisen biotalouden edistämistä  
• Kaakkois-Suomen turvapuiston kehittäminen ympäristöriskien ja -onnettomuuksien ennalta-

ehkäisyn ja hoidon parantamiseksi   
• hiilinieluja vahvistavat toimet, kuten ilmastoviisaat maa- ja metsätalouden menetelmät  
• luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön tilan selvittäminen sekä vahvistaminen  
• ilmastonmuutoksen vaikutusten arviointi ja sopeutumiseksi tarvittavien toimien kartoitus ja 

toteutus  
• puun käytön lisäämistä rakentamisessa ja korkean jalostusasteen tuotteissa 
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AKTIIVINEN KYMENLAAKSO 
Kymenlaakso haluaa olla aktiivisten ja hyvinvoivien asukkaiden maakunta, jossa jokaisella on tasa-
arvoiset mahdollisuudet osallisuuteen, yhteisöllisyyden kokemukseen, koulutukseen, työhön, itsensä 
toteuttamiseen sekä erilaisiin harrastuksiin. Kymenlaakso hyödyntää kulttuuria ja liikuntaa niin asuk-
kaiden hyvinvointiin kuin elinvoiman lisäämiseen.  
  
Kymenlaaksossa eläkeikäisen väestön osuus on koko maan suurimpia, ja toisaalta syntyvyys maan 
matalimpia. Tästä syystä maakunnan väestö vähenee nopeasti. On siis tärkeää pitää huolta, että jo-
kaisella kymenlaaksolaisella on mahdollisimman tasa-arvoiset lähtökohdat toimia aktiivisena yhtei-
sön jäsenenä. Ikääntyvä väestö halutaan nähdä voimavarana. Heidän osallisuudestaan ja aktiivisuu-
destaan tulee pitää huolta ja edelleen kehittää erilaisia palvelukonsepteja. Erityisen tärkeää on eri 
syistä tapahtuvan eriarvoistumisen ehkäisy sekä sukupolvisen eriarvoistumisen ja näistä seuraavan 
syrjäytymisen kierteen katkaiseminen. Syrjäytymisen uhkaan on vaikutettava mm. parantamalla 
asukkaiden osallisuuden mahdollisuuksia eri keinoin.  
  
Mahdollisuudet monimuotoiseen kulttuuriin ja liikunnan harrastamiseen maakunnassa, lisäävät asuk-
kaiden osallisuutta, yhteisöllisyyttä, hyvinvointia, mutta ovat myös tärkeä veto- ja pitovoimatekijä. 
Ne lisäävät monin tavoin alueen elinvoimaa ja ovat tuloerä. Kulttuuri- ja liikuntatapahtumat kytkeyty-
vät luonnolliseksi osaksi matkailupalveluja ja uusien palvelualojen työpaikkojen syntyä.  

OSALLISUUDEN JA HYVINVOINNIN LISÄÄMINEN 
Kymenlaakson toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset vaikuttavat hyvinvoinnin kehittymiseen. 
Keskeisiä haasteita maakunnassa ovat rakennetyöttömyys sekä koulutuksen ulkopuolelle jäämi-
nen. Osallisuudella, yhteisöllisyydellä ja aktiivisuudella on myönteinen vaikutus ihmisten hyvinvoin-
tiin. Ne myös luovat alueelle pito- ja vetovoimaa, mikä on keskeistä muun muassa alueellisen liikku-
vuuden ja työvoiman saatavuuden näkökulmasta.   
  
Asukkaiden osallisuutta voidaan parantaa erityisesti koulutus ja työllisyysmahdollisuuksia kehittä-
mällä. Lisäksi eri asukasryhmille tarjotut matalan kynnyksen liikunta- ja muut harrastusmahdollisuu-
det parantavat asukkaiden osallistumismahdollisuuksia sekä osallisuutta. Yhä tärkeämpään rooliin 
nousee myös kansalaisten digitaitojen kehittäminen ja huolehtiminen eri väestöryhmien mahdolli-
suuksista hyödyntää digipalveluita.  
  
Kunnilla on palveluiden tuottajana sekä asuinalueiden viihtyisyydestä ja aktiivisuuteen kannustavasta 
suunnittelusta vastaavana tahona merkittävä rooli osallisuuden kehittämisessä. Käytännössä asuin-
ympäristön viihtyisyys, eri asumismuotojen yhdistäminen asuinalueilla, lähiliikuntapaikkojen, harras-
tusmahdollisuuksien, kaupunkirakenteen tiiviyden, jalankulku-, pyöräily- ja muiden arkiliikunta mah-
dollisuuksien, lähiluonnon ja virkistysalueiden vaikutukset hyvinvointiin ovat merkityksellisiä. Ympä-
ristötekijöiden suunnittelua tulee toteuttaa sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävällä tavalla.  

  
Kymenlaakson kunnat ovat kukin laatineet osallisuusohjelmat, kuntalaisten osallistumis- ja vaikutta-
mismahdollisuuksien parantamiseksi.  Kuntien ohella kolmas sektori, seurat, yhdistykset ja yhteisöt 
voivat toiminnallaan parantaa asukkaiden hyvinvointia ja osallisuuden tunnetta. Nämä tahot tarjoa-
vat monen tasoisia harrastus- ja aktiviteettimahdollisuuksia eri väestöryhmille. Tavoitteena on kol-
mannen ja neljännen sektorin mahdollisimman tiivis yhteistyö kuntien ja 2022 aloittavien 
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hyvinvointialueiden kanssa.  
Kotkan osallisuusohjelma  
Haminan osallisuusohjelma  
Kouvolan osallisuusohjelma  
  
Kehittämistyötä tulee tehdä myös mikrotasolla yhteisöjen sisällä, kuten yrityksissä ja työyhteisöissä 
työhyvinvoinnin parantamiseksi, työikäisen väestön hyvinvoinnin sekä maakunnan vetovoimaisuuden 
kasvattamiseksi ja työvoiman saatavuuden parantamiseksi.  

  

 Toimenpiteinä edistetään mm.  

• digiosaamisen tason nostamista sekä digitaalisten palveluiden saavutettavuutta kaikille  
• viihtyisien, virikkeellisten, turvallisten ja liikuntaan kannustavien elinympäristöjen kehittä-

mistä  
• yhteisöllisyyttä tukevien tapahtumien, palveluiden ja ympäristöjen kehittämistä  
• alusta- ja jakamistalouden kuten vertaisvuokrauksen ja -lainauksen sekä vertaispalvelujen ja 

keikkatyön lisäämistä  

 

 

 

  

https://www.kotka.fi/wp-content/uploads/2021/06/Osallisuusohjelma_valtuusto.pdf
https://www.hamina.fi/asukkaalle/wp-content/uploads/sites/12/2019/11/Haminan-Kumppanuus-ja-osallisuusohjelma-2019.pdf
https://www.kouvola.fi/wp-content/uploads/2021/11/Osallisuussuunnitelma_2021-2025_Ver2.pdf
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ERIARVOISTUMISEN EHKÄISEMINEN 
Eriarvoisuus on Kymenlaaksossa usein periytyvää. Sen vaikutukset ihmisen koko elämän ajalla ovat 
merkittävät. Eriarvoisuus näkyy mm. tuloeroissa, terveydessä, koulutuksessa, hyvinvoinnin kokemuk-
sessa, ja se vaikuttaa merkittävästi ihmisen tulevaisuuden uskoon. Eriarvoisuuden tekijät lisäävät syr-
jäytymisen vaaraa. Näiden tekijöiden tunnistaminen ja niihin vaikuttaminen on tärkeässä roolissa 
eriarvoisuuden ehkäisemissä. Eriarvoisuuden katkaisemisen vaikutukset yksilön ja yhteiskunnan kan-
nalta ovat merkittävät.  
  
Yksi keskeisimmistä vaikutusmahdollisuuksista on lapsiperheköyhyyden vähentäminen. Tähän merkit-
tävänä keinona on koulutukseen ohjautumisen sekä työllistymismahdollisuuksien parantaminen. 
Nuorten syrjäytymisen ehkäisemisessä tärkeänä keinona ovat työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyön 
monipuoliset palvelut. Pitkäaikaistyöttömyyden hoito, päihteettömyyden tukeminen sekä lapsiperhei-
den varhainen ja monipuolinen palvelu- ja tukiverkosto on tärkeässä roolissa.  

Kymenlaakson alueellinen hyvinvointikertomus 2020 ja -suunnitelma 2020-2025 on laadittu monialai-
sessa yhteistyössä. Sen tuloksena syntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteina on, 
että Kymenlaakson asukkailla on mahdollisuus 

1)  elää päihteetöntä elämää ja saada tukea siihen 

2)  terveellisiin elintapoihin ja hyvään mielenterveyteen 

3)  elää turvallista arkea terveellisessä ympäristössä 

4)  merkitykselliseen elämään. 

Toimenpiteinä edistetään mm. 

• toimijoiden ja työmenetelmien kehitystyön jatkamista syrjäytymisvaarassa olevien tunnista-
miseksi, tukemiseksi sekä osallisuuden parantamiseksi 

• eriarvoisuutta luovien intersektionaalisten (sukupuoli, yhteiskuntaluokka, ikä, alkuperä, toi-
mintakyky, seksuaalinen suuntautuminen) erojen tunnistamista ja niiden vaikutuksien ehkäi-
semistä eriarvoisuuden vähentämiseksi 

• keinojen ja menetelmien kehittämistä maahanmuuttajien kotoutumiseksi ja integroitu-
miseksi yhteiskuntaan 

• ikäihmisten osallisuuden ja elinikäisen oppimisen mahdollisuuksien lisäämistä osana hyvin-
vointia 

• syrjäytymisvaarassa olevien, vaikeasti työllistyvien yksilöllisiä koulutus- ja koulutukseen joh-
tavien polkujen löytymistä 

 

 

 

 

https://www.kymsote.fi/medias/Kymenlaakson-hyvinvointikertomus.pdf?context=bWFzdGVyfHBkZi1hdHRhY2htZW50c3wxOTI4NzQzfGFwcGxpY2F0aW9uL3BkZnxoOTMvaDk0Lzg5MTg2NTIzODczNTgvS3ltZW5sYWFrc29uIGh5dmludm9pbnRpa2VydG9tdXMucGRmfDE5ZDA0ZTgxZDIyYzVkOTA1OGYyNWIyZTMxN2RjNGYxZTg0NTUzNDQ1MmQyOWUyZTJiYjkyYWJkNWVjYTc2OWU


52 
 

 
Kymenlaakson maakuntaohjelma 2022 – 2025                                                Hyväksytty maakuntavaltuustossa 29.11.2021 
päivitetty 12.12.2022 

KULTTUURI JA LIIKUNTA MAAKUNNAN KILPAILUTEKI-
JÄKSI 
Monimuotoinen kulttuuri on tärkeää Kymenlaakson maakunnan sekä kuntien pito-, veto- ja lumovoi-
malle. Kulttuuri on kilpailutekijä ja tuloerä, jota tulee tukea, sillä se monipuolistaa alueen elinkeinoelä-
mää, tuo työpaikkoja, vahvistaa yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja hyvinvointia. Kulttuuri luo maakuntaan 
monialaisia ekosysteemejä.  
  
Maakuntaohjelman tavoitteena on edistää kulttuurisisältöjä, uusia toimintatapoja ja ratkaisuja, taitei-
lijoiden sekä muiden luovan alan toimijoiden työskentelyedellytyksiä, toimivien markkinoiden synty-
mistä sekä monialaista yhteistyötä niin alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Tärkeää on 
myös mahdollistaa kulttuurialan paikallisten alustojen, järjestöjen ja verkostojen omaehtoista toimin-
taa ja organisoitumista, tukien siten muun muassa niiden järjestämää kuntouttavaa työtoimintaa.  
  
Tavoitteena tulee niin ikään olla kulttuuri-, liikunta- ja muiden tapahtumien sekä palvelujen tuotteis-
taminen osaksi matkailupalveluiden tarjontaa sekä edistää toimialarajat ylittävää yhteistyötä. Tavoit-
teet tulee asettaa valtakunnalliselta tasolta kohti kansainvälisen mittaluokan konsepteja. Myös kult-
tuuriympäristö ja kulttuuriperintö (aineellinen ja aineeton, esim. tarinat ja muistot) tulee huomioida 
kulttuurialan toimenpiteissä, kiinnittäen huomiota niiden suureen merkitykseen hyvinvoinnille, viihty-
miselle ja oppimiselle sekä kuulumisen tunteille. Kulttuuriympäristö ja -perintö tarjoavat merkityksel-
lisyyden kokemuksia ja kiinnekohtia, luoden monimuotoista virikkeellistä ympäristöä ja tekemistä, 
sekä edistäen samalla alueen työllisyyttä. Digitaalisuus avaa ihmisille uusia tapoja ymmärtää kulttuu-
riperintöä, osallistua ja kokea osallisuutta. Edistämällä kulttuuriperinnön digitaalista saatavuutta tue-
taan yksilöiden ja yhteisöjen mahdollisuuksia hyödyntää näitä aineistoja omassa toiminnassaan.  

  
Kulttuurin tekijöitä tulee arvostaa harrastajista ammattilaisiin. Kulttuuria ja taidetta syntyy sekä am-
mattilaisten työn tuloksena että moninaisen yhteistyön kautta, esimerkiksi kolmannen sektorin, julkis-
ten toimijoiden, yritysten, oppilaitosten sekä yksittäisten henkilöiden ja vapaaehtoistyön toimijoiden 
välillä. Edellä mainitun yhteistyön tueksi voidaan kehittää matalan kynnyksen kulttuuriharrastusten 
tiloja, pop up -työpajoja, avoimien ovien toimintaa sekä erilaisia osallisuuden, kädentaitojen ja itseil-
maisun muotoja osaksi lasten ja nuorten koulupäivää tai aikuisten hyvinvointia ja osallisuutta tukevaa 
toimintaa. Kymenlaakson kulttuurin kehittämistyötä edistetään laadittavalla maakunnallisella kulttuu-
riohjelmalla, sekä sitä tukevalla koordinaatiolla ja rahoituksella. 
  
  
Kymenlaaksoon laaditun maakunnallisen terveysliikuntastrategian 2021 – 2025 kantavana teemana on 
luontoliikunta ja liikkuminen arjen ympäristöissä. Strategian painopisteitä ovat myös mm. elintapaoh-
jaus, myönteinen ja innostava viestintä sekä digitaalisuus. Kymenlaakson alueellinen hyvinvointikerto-
mus ja -suunnitelma 2020-2025 ja Kymenlaakson terveysliikuntastrategia ovat toisiaan tukevia asiakir-
joja.  

  
Myös maakuntaohjelman tavoitteena on, että kymenlaaksolaiset kokevat merkityksellisyyttä ja osalli-
suutta monimuotoisen liikkumisen kautta elämänkulun eri vaiheissa. Visiona on saada kymenlaakso-
lainen liikkumaan vastuullisesti ja ekologisesti lähiluonnossa, maakunnan upeissa metsissä, poluilla, 
laduilla ja liikuntapaikoilla saaden hyvinvointia arkeen. Luonto alkaa monen kotiovelta. Terveysliikun-
nasta tulee viestiä innostavasti ja hyödyntää digitaalisia ratkaisuja.  
 

https://bin.yhdistysavain.fi/1600560/9b2SRAe6vRayqzyl6aSS0V1HSB/Kymenlaakson%20terveysliikuntastrategia%20toimenpide-ehdotukset%202021.pdf
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Huipulle, kansalliselle ja kansainväliselle urheilu-uralle tähtääville urheilijoille suunnatun valmennus-
toiminnan ja kansainvälisen ulottuvuuden edelleen kehittäminen tulee mahdollistaa, osana kymen-
laaksolaisen urheilun kehittämistä. Urheiluakatemian keskeisimpänä toimenkuvana on kansalliselle tai 
kansainväliselle huipulle tähtäävien tai siellä jo olevien urheilijoiden päivittäisvalmennuksen tehosta-
minen ja opiskelujen tukeminen.  
  
Toimenpiteinä edistetään mm.  

 
•    kestävän liikkumisen mahdollisuuksien parantamista  
•    lähiluonnon ja luontomatkailun kehittämistä  
•    digitaalisten palvelujen kehittämistä eri väestöryhmille  
•    liikunta- ja kulttuuritarjonnan ja niihin liittyvien palveluiden kehittämistä osana 
matkailupalveluita valtakunnallisella sekä kansainvälisellä tasolla  
•    hyvinvointiyrittäjyyden kehittämistä (green care)  
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RAHOITUS 

Maakuntaohjelman toteuttamista rahoitetaan EU:n, valtion, kuntien, kuntayhtymien, tutkimus- ja 
koulutusorganisaatioiden, julkisen sektorin sekä yksityisten toimijoiden rahoituksella. EU:n rahoitus-

kauden 2021-2027 ensimmäisiä rahoituspäätöksiä tehdään vuoden 2022 alusta. Vuosina 2022-
2023 on käytettävissä sekä ohjelmakauden 2014-2020 rahoitusta että kyseisen kauden ohjelmiin li-
sättyä rahoitusta koronapandemian aiheuttaman kriisin vahinkojen korjaamiseen ja pohjan luomi-

selle vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle. 

Rahoitusvälineet 2021-2027 
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Kymenlaakson rahoitussuunnitelma ohjelmakaudelle 
2021-2027 
Tärkeimpiä rahoituslähteitä ovat Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja rakennepolitii-
kan ohjelma (EAKR, ESR+ ja JTF) sekä maaseutuohjelma (Suomen CAP27 suunnitelma 2023-2027). 
Lisäksi Interreg-ohjelmat ja kansalliset rahoituslähteet tarjoavat mahdollisuuksia kehittää maakuntaa 
hanketoiminnan kautta. Toimijoita kannustetaan hakemaan rahoitusta enenevässä määrin myös eri-
laisista kansainvälisistä rahoituslähteistä kuten Horisontti Eurooppa, Verkkojen Eurooppa CEF ja In-
vest EU. 

 

     
  Taulukko: Kymenlaakson rahoitussuunnitelma ohjelmakaudelle 2021-2027 
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SEURANTA 
Kymenlaakson maakuntaohjelman 2022-2025 toteutumista seurataan jatkuvasti. Maakunnan tilan-
nekuva tuotetaan alueiden yhteisistä tilastotiedoista (tutkihallintoa.fi). Tilannekuva kootaan vuosit-
tain maakunnan ja valtion kesken käytävien aluekehityskeskustelujen pohjaksi. Seurantatiedot ja 
niistä koostettu analyysi sekä arvio kehitysnäkymistä päivitetään vähintään kerran vuodessa Kymen-
laakso tänään -sivustolle. Maakuntien yhteinen tilastopohja koostuu seuraavista tiedoista: 

• väestö 
• työllisyys 
• aluetalous 
• osaaminen ja uudistuminen 
• terveys ja hyvinvointi 
• elinympäristö 

Lisäksi Kymenlaaksossa muutosten kuvaamisessa käytetään Kaakkois-Suomen ECOREG -indikaatto-
reita, jotka on koottu seuraavien kokonaisuuksien alle: 

• hyvinvointi 
• talous 
• ympäristö 
• energia 
• tuotanto 

Kymenlaakson maakunnan yhteistyöryhmä seuraa maakuntaohjelman ja Kymenlaakson älykkään eri-
koistumisen strategian etenemistä. Lisäksi yhteistyöryhmä vahvistaa alue- ja rakennepolitiikan ohjel-
man hakujen teemat sekä seuraa ohjelman toteutumista. Yhteistyöryhmä saa myös tiedot maaseu-
tuohjelman ja tulevan CAP27 -suunnitelman toimeenpanosta samoin kuin maakunnan omaehtoiseen 
kehittämiseen käytettävien varojen suuntaamista. 
 

 

  

https://www.tutkihallintoa.fi/alueet/
https://jaakkol18.sg-host.com/kymenlaakso-tanaan
https://jaakkol18.sg-host.com/kymenlaakso-tanaan
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Väestön tunnuslukuja 
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Työllisyyden tunnuslukuja  
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Aluetalouden tunnuslukuja 

 

 
  



62 
 

 
Kymenlaakson maakuntaohjelma 2022 – 2025                                                Hyväksytty maakuntavaltuustossa 29.11.2021 
päivitetty 12.12.2022 

Osaamisen ja uudistumisen tunnuslukuja 
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Elinympäristön tunnuslukuja 
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MAAKUNTAOHJELMAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI  

Yhteenveto 
Ympäristönäkökohdat on huomioitu kattavasti ja läpileikkaavasti Kymenlaakson maakuntasuunnitel-
massa sekä maakuntaohjelmassa 2022-2025. Maakuntaohjelman ja -suunnitelman vaikutukset ovat 
pääosin myönteisiä ja osin neutraaleja. Myös maakuntaohjelman vaikutukset sukupuolten tasa-arvoon 
ovat myönteisiä tai neutraaleja. 

Kymenlaakson visiossa korostuu luonnosta ja ympäristöstä välittäminen. Ympäristönäkökohdat on si-
sällytetty myös aluerakenteen ja maakuntasuunnitelman pitkän aikavälin tavoitteisiin. 

Maakuntaohjelman tavoitteissa, painopisteissä ja toimenpiteissä nousevat vahvasti esiin mm. kestävä 
ja resurssiviisas bio- ja kiertotalous, päästötön ja uusiutuva energia, vihreä logistiikka, digitalisaation 
mahdollisuudet, kestävä liikennejärjestelmä, eheä ja ekotehokas yhdyskuntarakenne, lähiluonto ja 
luonnon monimuotoisuuden turvaaminen sekä kestävä matkailu. Lisäksi kestävä kehitys on yksi maa-
kuntaohjelman poikkileikkaavista teemoista. 

Maakuntaohjelmassa ei esitetä sellaisia toimenpiteitä tai hankkeita, jotka vaikuttaisivat välittömästi 
merkittävän kielteisesti maakunnan ympäristön tilaan. Ohjelma ei myöskään ole ristiriidassa kansain-
välisten, EU:n, valtakunnallisten tai maakunnallisten ympäristötavoitteiden kanssa. 

Painopisteen Innovatiivinen Kymenlaakso tavoitteiden toteutuminen aiheuttaa suurimmat ympäristö-
vaikutukset liikennemäärien sekä tuotannon kasvaessa. Tämä vaikuttaa luonnonvarojen kulutukseen 
ja voi aiheuttaa kielteisiä vaikutuksia mm. asuinviihtyisyydelle. Haittavaikutuksia ehkäisevät mm. kes-
tävä liikennejärjestelmä, eheä ja vetovoimainen yhdyskuntarakenne, bio- ja kiertotalouteen siirtymi-
nen sekä luonnon kestävän moninaiskäytön edistäminen. Nämä ratkaisut ovatkin keskeisenä 
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tavoitteena maakuntaohjelman painopisteissä. Eri painopisteiden mahdollisia kielteisiä vaikutuksia 
voidaan lieventää tai ehkäistä toisen painopisteen ympäristömyönteisillä toimenpiteillä. 

Maakuntaohjelma mahdollistaa lukuisia keinoja ympäristökuormituksen vähentämiseksi ja elinympä-
ristön ja ympäristön tilan parantamiseksi. Myönteisiä vaikutuksia on odotettavissa erityisesti bio- ja 
kiertotalouden tukemisen, luonnon monimuotoisuuteen, päästöttömään ja uusiutuvaan energiaan, 
kestävään liikennejärjestelmään ja kestävään yhdyskuntarakenteeseen liittyvien tavoitteiden ja toi-
menpiteiden myötä. Moniin ympäristöongelmiin ei kuitenkaan voida vaikuttaa merkittävällä tavalla 
suoraan maakuntaohjelman keinoin. 

Maakuntaohjelman kokonaisvaikutukset ja yhteisvaikutukset ovat sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä 
myönteisiä tai neutraaleja. Jokainen painopiste täyttää myös erikseen tarkasteltuina kestävän kehityk-
sen keskeiset vaatimukset. Liikenteeseen ja luonnonvarojen käyttöön liittyvät ympäristökysymykset ja 
riskit vaativat tarkastelua maakuntaohjelman toteutuessa. 

 
 

Ympäristö- ja sukupuolivaikutus-
ten arviointi, selostusraportti (pdf) 

Lataa pdf-tiedosto tästä!  

https://jaakkol18.sg-host.com/images/Kym_Mako_2022_2025_ympselostus_lausunnot_huomioitu_22102021A.pdf
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