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Pohjoinen kasvuvyöhyke on fyysinen ja toiminnallinen vyöhyke Itämeren
ja Suomenlahden pohjoisosassa. Se hyödyntää miljardiluokan julkisia
infrainvestointeja ja houkuttelee kansainvälisiä toimijoita ja sijoittajia
kehittämään tulevaisuuden liikennettä, palveluita ja liiketoimintaa.
Kasvuvyöhyke tuottaa kestävää kilpailukykyä ja talouskasvua Venäjän ja
Aasian kehittyvien markkinoiden varassa.”
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1. Johdanto
Elinvoimaa Pohjoiselta kasvuvyöhykkeeltä

Kymenlaakso haluaa olla turvallinen ja toimiva osaamis- ja liiketoimintaympäristö yrityksille ja samalla laadukas ja viihtyisä asuinympäristö ihmisille. Maakunta hakee uutta elinvoimaa Pohjoisesta kasvuvyöhykkeestä.
Valtaosa panostuksista tullaan seuraavan neljän vuoden aikana käyttämään sellaisiin hankkeisiin ja toimenpiteisiin, jotka toisaalta hyödyntävät ja toisaalta taas tukevat Pohjoisen kasvuvyöhykkeen ideaa. Näin saadaan
aikaan positiivinen kierre, joka ruokkii itseään. Nyt on oikea aikaikkuna panostaa siihen, että miljardiluokan
väyläinvestoinneista otetaan kaikki hyöty irti alueella. Voimistuvan ja nykyistä joustavamman liikkumisen
tulee parantaa maakunnan hyvinvointia eikä johtaa vain ohiajavien ajoneuvojen ja ihmisten määrän lisääntymiseen.
”Pohjoinen kasvuvyöhyke on fyysinen ja toiminnallinen vyöhyke Itämeren ja Suomenlahden pohjoisosassa. Se
hyödyntää miljardiluokan julkisia infrainvestointeja ja houkuttelee kansainvälisiä toimijoita ja sijoittajia kehittämään tulevaisuuden liikennettä, palveluita ja liiketoimintaa. Kasvuvyöhyke tuottaa kestävää kilpailukykyä ja
talouskasvua Venäjän ja Aasian kehittyvien markkinoiden varassa.”
Voikkaan tehtaan sulkemisesta vuonna 2006 käynnistynyt voimakas rakenteellinen muutos vei Kymenlaaksosta vuoteen 2011 mennessä 5000 metsäteollisuussidonnaista työpaikkaa. Kerrannaisvaikutuksineen se sysäsi
Kymenlaakson Suomen heikoimpien maakuntien joukkoon. Tuoreimpien taloutta ja toimintaa kuvaavien tunnuslukujen valossa olemme Kymenlaakso-ohjelmaa laadittaessa eräänlaisella vedenjakajalla. Pohjakosketus
on toistaiseksi saavutettu. Tahtomme on, että tämä ei ole vain tyyntä uuden myrskyn edellä vaan merkki siitä,
että käänne parempaan on jo alkanut!
Kymenlaakso-ohjelman tueksi on tehty laaja tulevaisuustarkastelu. Maakunnan avaintoimijoille suunnattujen
Delfoi-kyselyjen ja eri alojen asiantuntijoiden näkemysten pohjalta on laadittu neljä skenaariota vuodelle
2030. Prosessi on tuottanut myös skenaarioista riippumattomat välttämättömät toimenpiteet sekä skenaariokohtaiset varautumissuunnitelmat. Ohjelman johtoajatuksena on käytännöllistää nämä välttämättömät
toimenpiteet seuraavien neljän vuoden aikana maakunnan elinvoimaisuuden vahvistamiseksi. Jos ja kun toimintaympäristömme kehittyy jonkun skenaarion suuntaan, otamme käyttöön varasuunnitelman toimenpiteitä. Skenaariot käytiin lävitse vielä toukokuun alussa 2014, ajatuksena tarkastella Venäjän talouskehityksen ja
Ukrainan kriisin vaikutuksia Kymenlaakson toimintaympäristön kehitykseen. Tarkastelun pohjalta täydennettiin skenaarioita ja varautumissuunnitelmia.
Vanhan sanonnan mukaan ”jos kädessäsi on vasara, niin kaikki ongelmat näyttävät nauloilta”. Vanhat keinot
eivät pure uusiin ongelmiin. Meidän on otettava käyttöön uusia työkaluja ja käytettävä vanhojakin uudella
tavalla. Rakennerahastokaudella 2007–2013 Kymenlaakson kehittämiseen saatiin noin 120 miljoonaa euroa
ulkopuolista julkista rahoitusta. Maakunnan yhteistyöryhmän käsissä olevan ja Kymenlaakso-ohjelmalla suunnattavan rakennerahastorahoituksen määrä vähenee noin 30 %. Muut merkittävät rahoituslähteet, kuten
maaseutuohjelma, Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC -ohjelma ja Keskisen Itämeren ohjelma jopa kasvattavat rahoitustaan. Entistä tärkeämmiksi tulevat myös EU:n suorista rahoituslähteistä haettavat varat. Tämä korostaa
maakunnan kehittämistoimijoiden osaamisvaatimuksia ja yhteistyökykyä. Erilaiset projektiluonteiset rahoituslähteet sekä elinkeinoelämän ja julkishallinnon normaalit investoinnit ja muut kehittämispanokset on kytkettävä entistä paremmin yhteen. Samalla meidän on priorisoitava resurssiemme käyttöä niin, että saamme
mahdollisimman hyvän vaikuttavuuden käsillä oleviin ongelmiin ja mahdollisuuksiin nähden.

Kymenlaakso -ohjelma 2014–2017 Elinvoimaa Pohjoiselta kasvuvyöhykkeeltä

5

2. Kymenlaakso-ohjelma
Kymenlaakso-ohjelma sisältää sekä aluekehityslaissa ja
maankäyttö- ja rakennuslaissa määritellyn maakuntasuunnitelman että aluekehityslaissa määritellyn maakuntaohjelman. Kymenlaakso-ohjelma määrittää
maakunnan strategian ja tahtotilan sekä tavoitteet
seuraaville vuosille.
Maakuntasuunnitelma 2030 -osio on nimensä mukaisesti pitkän aikavälin visio ja strategia. Sitä voidaan pitää
kehityssuuntana, jonka mukaisesti järjestellään käytössä
olevia resursseja ja saadaan kilpailuetua muihin alueisiin
nähden muuttuvassa toimintaympäristössä. Maakuntasuunnitelma on rakennettu neljän vuodelle 2030 ulottuvan skenaarion pohjalta.
Maakuntaohjelma 2014–2017 esittää Kymenlaakson mahdollisuuksiin, tarpeisiin ja erityispiirteisiin, kuten kulttuuriin perustuvat kehittämisen tavoitteet seuraaville
neljälle vuodelle. Ohjelmassa sovitetaan yhteen alueen
tahtotila sekä kansalliset ja EU-politiikan aluekehitystavoitteet.

Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa toteutettiin vuosina 2009–2011 ns. Mako-pilotti –hanke, jolla jalkautettiin
aluehallinnon uudistusta alueelle. Mako-pilotin loppuraportissa tehdyt havainnot ja suositukset on huomioitu
Kymenlaakso-ohjelman laadinnassa. Molemmat maakuntaliitot teettivät TK-Eval Oy:llä väliarvioinnin maakuntaohjelmistaan ja niiden yhteisestä osiosta. Maaliskuussa
2013 valmistuneen arviointiraportin johtopäätökset ja
suositukset on niin ikään huomioitu Kymenlaakso-ohjelmassa.

Mako-pilotin huomioita ja ehdotuksia
zz Ehdotus uudeksi aluehallinnon suunnittelujärjes-

Kymenlaakso-ohjelma on laadittu Kymenlaakson Liiton
johdolla avoimessa yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa
elinkeinoelämän, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen, alueen kuntien, kehittämisyhtiöiden, oppilaitosten ja muiden keskeisten kehittäjien ja toimijoiden kanssa. Ohjelma
ei siis ole vain maakuntaliiton ohjelma, vaan kaikkien Kymenlaakson maakunnan toimijoiden yhteinen tahtotila.
Ohjelma on rakennettu EU:n 2020 –strategian ja älykkään
erikoistumisen lähestymistavan sekä Etelä- ja Länsi Suomen rakennerahasto-ohjelman 2014–2020 pohjalta. Se
perustuu myös valtakunnallisiin alueiden kehittämis- ja
käyttötavoitteisiin, hallinnonalakohtaisiin aluestrategioihin, maakuntakaavoihin sekä muihin aluekehittämiseen
vaikuttaviin suunnitelmiin. Erityistä huomiota on kiinnitetty ohjelman vaikuttavuuteen kuntien ja niiden kehittämisyhtiöiden, alueen oppilaitosten, valtion aluehallinnon
ja Kymenlaakson Liiton toiminnassa.
Ohjelmassa asiat nähdään uudella ja ennakkoluulottomalla tavalla. Mitään ei ole pidetty itsestään selvyytenä,
vaan kaikki uskomukset on haastettu eri skenaarioiden
kautta. Skenaarioista riippumattomat toimenpiteet nähdään Kymenlaaksolle tärkeinä asioina, jotka vievät kehitystä eteenpäin. Nämä muodostavatkin ohjelman toteutuksen rungon ja niitä voidaan tarvittaessa täydentää
skenaariokohtaisilla varasuunnitelmilla.
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telmäksi, ns. Kaakon ohjelma, jossa eri suunnitteluasiakirjat niputetaan yhteen
zz Ohjelman rytmittäminen kunnallisvaalikausiin
zz Kymenlaakson skenaariopohjainen

maakuntaohjelmaprosessi
zz maakuntaohjelmien ja toteuttamissuunnitelmien

yhteiset osiot Etelä-Karjalan kanssa
zz monenkeskeisten kärkihankkeiden muodostaminen
zz maakuntaohjelmien ja ELY:n tulostavoiteasiakirjojen

suhde
zz alueiden ja TEM:n välisen vuoropuhelun

kehittäminen
zz (Etelä-Karjalan ja) Kymenlaakson maakuntaoh-

jelmien väliarviointiraportin johtopäätöksiä ja
suosituksia:
zz Keskeisten kehittämistavoitteiden seuranta toimii

hyvin, mutta hankkeiden vaikutuksia ei seurata
systemaattisesti
zz Tavoitteita ja kehittämiskohteita esitetään paljon
zz Strategisiin tavoitteisiin on vastattu hankkeis-

tuksella hyvin
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zz Hankkeistuksella on vastattu parhaiten yritystoi-

minnan ja infrastruktuurin kehittämiseen, myös
osaamisen kehittämiseen pureudutaan hyvin,
mutta vetovoimaisuuden vahvistamisessa on osin
epäonnistuttu
zz Uusia työpaikkoja on syntynyt ohjelmien ja hankkei-

den vaikutuksesta hyvin muuhun maahan verrattuna, mutta rakennemuutos on vienyt vielä paljon
enemmän
zz Maakuntaohjelmatyöllä on pystytty vaikuttamaan

toimijoiden näkökulmasta Kymenlaakson kehitykseen tavoitteisiin nähden kohtalaisesti tai hyvin
zz Kehittämisresurssit tulisi suunnata terävämmin

ja harvempiin kokonaisuuksiin vaikuttavuuden
parantamiseksi
zz Erityisen hyvin on onnistuttu verkostoitumisen,

liikenne- ja helikopterikoulutuksen tukemisessa,
päätieverkon sujuvuudessa sekä asumisen ja rakentamisen ekotehokkuudessa

Kymenlaakso sen paremmin kuin koko Suomikaan ei ole
irrallinen saareke, vaan osa alueiden Eurooppaa. Strategisten kumppaneiden valinta ja niiden kanssa tehtävän
yhteistyön painopisteet, määrä ja laatu ovat keskeisiä
strategisia valintoja. Kymenlaakso muodostaa maakuntien yhteistoiminta-alueen Etelä-Karjalan maakunnan
kanssa. Niillä on keskeisistä maakunnallisista päättäjistä
muodostettu yhteistoimintaryhmä, joka johtaa yhteistyön kehittämistä.
Kymenlaakso-ohjelman maakuntaohjelma-luvussa on
Etelä-Karjalan kanssa yhteinen osio, joka liittyy KaakkoisSuomen sijaintiaseman ja Venäjän kasvupotentiaalin hyödyntämiseen sekä metsäklusterin uudistumiseen.
Kymenlaakso tekee enenevässä määrin yhteistyötä myös
muiden Etelä-Suomen maakuntien, etenkin Uusimaan ja
Päijät-Hämeen kanssa.

zz Heikoiten on onnistuttu yritysten sukupolvenvaih-

dosten tukemisessa, koulutuksen keskeyttämisen
ehkäisemisessä, joukkoliikenteen toimintaedellytysten parantamisessa, Kymenlaakson tunnetuksi
tekemisessä opiskelupaikkana sekä elinkeinoilmaston parantamisessa.
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3. Maakuntasuunnitelma 2030
Maankäyttö- ja rakennuslain 4. luvun mukaan maakunnan suunnitteluun kuuluvassa maakuntasuunnitelmassa
osoitetaan maakunnan tavoiteltu kehitys, johon maakuntakaava perustuu. Maakuntasuunnitelmasta vastaa
maakunnan liitto. Aluekehityslain 32 §:ssä todetaan, että
maakuntaohjelma perustuu maakuntasuunnitelmaan.
Suunnitelma on siis pohjana sekä maakuntakaavoitukselle että maakuntaohjelmalle.
Kymenlaakson Maakuntasuunnitelma 2030 on pitkän aikavälin visio ja strategia. Se on kehityssuunta, jonka mukaisesti järjestellään käytössä olevia resursseja ja saadaan kilpailuetua muihin alueisiin nähden muuttuvassa
toimintaympäristössä.
Maakuntasuunnitelman taustaksi tehtiin lokakuun 2013
ja helmikuun 2014 välillä laaja tulevaisuustarkastelu.
Kahden Delfoi-nettikyselyn, kahden seminaarin, projektiryhmätyöskentelyn ja konsulttityön sekä useiden asiantuntijanäkemysten pohjalta valmisteltiin Kymenlaaksolle
neljä skenaariota 2030. Skenaarioille laadittiin rakenne,
kiteytykset, tiivistelmät ja juonenkuvaukset sekä lopputilanne vuonna 2030. Jotta skenaarioita voidaan suoraan
hyödyntää ja käytännöllistää, työstettiin skenaarioista
riippumattomat välttämättömät toimenpiteet ja skenaariokohtaiset varautumissuunnitelmat. Skenaariot
käytiin lävitse vielä toukokuun alussa 2014, ajatuksena
tarkastella Venäjän talouskehityksen ja Ukrainan kriisin
vaikutuksia Kymenlaakson toimintaympäristön kehitykseen. Tarkastelun pohjalta täydennettiin skenaarioita ja
varautumissuunnitelmia. Kymenlaakson Liitto on ottanut
käyttöön skenaarioiden seurantajärjestelmän. Seuraavan
kerran tilannekatsaus tehdään maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman laadinnan yhteydessä syksyllä
2014.
Tulevaisuustyön projektiryhmä koostui Kymenlaakson
Liiton, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen, Kotkan-Haminan ja Kouvolan seutujen sekä Kymenlaakson ammattikorkeakoulun edustajista. Kymenlaakso-ohjelmaa on
työstetty myös maakunnan yhteistyöryhmän ja maakuntavaltuuston seminaareissa.

3.1 Kymenlaakso tänään
Kymenlaakso sijaitsee Pohjoisella kasvuvyöhykkeellä.
Matkaa Kymenlaakson pääkeskuksista Kotkasta ja Kouvolasta Helsinkiin on noin 130 km ja Pietariin noin 280 km.
Maakunnassa on seitsemän kuntaa: Hamina, Iitti, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti. Maakunta
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on alueeltaan kompakti. Maapinta-alaa on 5 148 km2 ja
vesipinta-alaa 2 307 km2, yhteensä 7 455 km2. Etäisyydet
maakunnan eri osista keskuksiin ovat kohtuullisen lyhyet.
Kymenlaakso on Suomen tiheimmin asuttuja alueita.
Luonnonmaisemaltaan Kymenlaaksoa luonnehditaan
Suomen pienoiskuvaksi. Etelä-Kymenlaakson meri-, rannikko ja saaristoalueet muuttuvat pohjoisen suuntaan
kuljettaessa Keski-Kymenlaakson viljelyaukeiksi ja Pohjois-Kymenlaakson järvi- ja erämaa-alueeksi. Kymijoki
halkoo maakuntaa pohjoisesta etelään ja Salpausselkä
lännestä itään. Maakunnan luontoympäristö on vielä
paljolti hyödyntämättä, alueella sijaitsee kolme kansallispuistoa, joista kävijämäärältään suurin on Repoveden
puisto Kouvolan pohjoisosassa. Kymenlaakso on vireä
kulttuuri- ja liikuntamaakunta. Rakennettu historiallinen
ja moderni kulttuuriympäristö kaupungeissa ja maaseudulla kuvastavat maakunnan monipuolisuutta.

Kymenlaakso lukeutuu maan parhaisiin maatalouden tuotantoalueisiin ja maatalouden rakennekehitys on muuttamassa alueen kasvinviljelyvaltaiseksi. Pelto- ja maitotilojen lukumäärä on laskussa, mutta tilojen keskikoko
kasvaa. Kasvinviljelytiloilla tuotannosta luopuminen on
yleistynyt, mutta viljelty ala on kasvussa. Luomuviljely on
lisääntynyt. Maatalouden kannattavuuden kehitys koetaan lähivuosina Kaakkois- Suomessa myönteisemmäksi
kuin koko maassa keskimäärin. Useat tekijät, mm. tilan
peltoala ja tuotannon kannattavuus, nähdään alueella vähemmän rajoittaviksi kuin Suomessa keskimäärin.
Metsätaloudella on suuri merkitys alueen hyvinvoinnille
ja metsäteollisuus muodostaa Kaakkois-Suomessa edelleen teollisuuden perustan. Metsätalouden kannattavuus
on hieman maan keskiarvoa parempi. Metsänomistajien
taloudellinen riippuvuus metsästään on kuitenkin vähentynyt ja siten myös metsien käyttötavoitteet ovat muuttuneet. Monitavoitteisia metsänomistajia on KaakkoisSuomessa yhä enemmän, mikä edellyttää metsäalan
toimijoilta tiedollista, taidollista ja asenteellista kehittymistä.
Metsäteollisuuden rakennemuutoksesta huolimatta
Kaakkois-Suomessa on edelleen Euroopan merkittävimpiin lukeutuva metsäteollisuusklusteri. Myönteisenä signaalina alan kehittymiselle nähdään UPM:n investointi
Kuusaanniemelle ja Stora Enson ligniinilaitos Sunilaan.
Maailmantalouden ja etenkin Euroopan epävarmuus
heijastuu merkittävästi Kaakkois-Suomen tuotantoon ja
työmarkkinoihin. Tuotannon epävarmuus näkyy selvästi
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työvoiman käytössä. Työvoiman määrää on vähennetty
yleisesti ja työssä olevien työaikaa supistettu mm. lomautuksin.
Teollisuudella on edelleen merkittävä rooli Kymenlaakson yritystoiminnassa ja maakunnan vienti koostuu lähes
kokonaan teollisuustuotteista. Rakennemuutos on kiihdyttänyt tuotantorakenteen monipuolistumista, mutta
samanaikainen talouden syvä taantuma on vaikeuttanut
pitkäjänteistä kehittämistyötä ja alentanut yritysten valmiuksia investointeihin ja kasvuun. Lisähaastetta kehittämiseen tuo se, että Kymenlaaksossa yrittäjien osuus
työllisistä on pienempi kuin keskimäärin ja kasvuyrityksiä on vähän.
Uutta kasvua maakunta on hakenut osittain perinteisten alojen uudistamisesta ja toisaalta kokonaan uusilta
toimialoilta. Perinteisen paperiteollisuuden tilalle kehitetään metsäraaka-aineista saatavia uusia tuotteita ja
uusiutuvaa energiaa. Myös muissa uusiutuvissa ja puhtaissa energiaratkaisuissa, kuten aurinkoenergiassa ja
tuulivoimateollisuudessa on mahdollisuuksia, kunhan
alan kehittymisen esteet saadaan poistettua. Googlen
datakeskusinvestointi Haminaan luo uskoa ICT-toimialan
kehitykseen Kymenlaaksossa. Uutena kehittyvänä toimialana on peliteollisuus ja yleisemminkin pelillisyys.
Venäjän talouden kasvu sekä Venäjän ja Suomen välinen
lisääntyvä vuorovaikutus tarjoaa Kaakkois-Suomelle huo-

mattavan kilpailuedun Venäjän ja EU:n sarana-alueena.
Se vaikuttaa positiivisesti maakunnan talouteen, väestökehitykseen, osaamiseen, kulttuuriin ja ilmapiiriin. Venäjän rajan ja Pietarin alueen ostovoiman läheisyys näkyy
voimakkaana matkailun ja kaupan alan kehittymisenä ja
se tulee hyödyntää entistä paremmin myös muilla elinkeinoelämän aloilla. Kymenlaakso panostaa voimakkaasti
Invest In –toimintaan hakemalla aktiivisesti uusia sijoittuvia yrityksiä niin Venäjältä ja EU:sta, USA:sta ja Japanista
kuin BRIICS –maistakin. Tuoreina esimerkkeinä tästä ovat
Sirius Sport Resort Pyhtäällä ja mm. kasinon, hotellin ja
kauppakeskuksen sisältävä Vaalimaa Shopping Center.
Kymenlaakso on Itämeren alueen kansainvälinen logistiikan liiketoiminta- ja osaamiskeskus. Kymenlaakson asema Pietarin ja Helsingin kehityskäytävällä on vahvistunut
liikenteellisesti Allegro –junayhteyden käynnistyttyä ja
Kotkan ja Haminan satamien yhdistyttyä Suomen suurimmaksi yleissatamaksi HaminaKotka Satama Oy:ksi. Kouvolassa sijaitsee Suomen suurin rautatieliikennekeskus.
E18 moottoritien valmistuminen etelärannikolle parantaa
maakunnan yhteyksiä pääkaupunkiseudulle ja Vaalimaan
rajanylityspaikan kautta Venäjälle.
Ekotehokkuus on viime vuosina kehittynyt kokonaisuutena myönteiseen suuntaan. Uusiutuvan energian osuus
ilman liikennettä on kasvanut metsäteollisuuden toiminnan supistumisesta huolimatta ollen vuonna 2011
Kymenlaaksossa 56,4 %. Suomenlahden rehevyystaso
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saatiin 1990-luvun lopulla putoamaan puoleen. Merkittävä vaikutus tähän oli Pietarin jätevesien saamisella
asianmukaisen puhdistuksen piiriin. Tämän ohella itäisen Suomenlahden rannikkovesien tilaa on parantanut
myös Etelä-Kymenlaakson yhdyskuntajätevesien käsittelyn keskittäminen Kotkaan. Haasteena on edelleen
hajakuormituksen vähentäminen vesistöjen rannoilta ja
valuma-alueilta.
Ekotehokkuuden osalta panostusta tarvitaan jatkossa
erityisesti asioihin, joiden taso ja kehitys on valtakunnan tilannetta huonompaa. Tilanne on haastavin alueen
hyvinvointiin ja ihmisten terveyteen liittyvissä kysymyksissä. Myös t&k –toimintaa tulee vahvistaa maakunnan
kehityksen ja ekotehokkuuden parantamiseksi.

2000. Keskimääräinen väestön vähennys on noin 500
asukasta/vuosi. Väestön väheneminen painottuu Kouvolan seudulle, jossa vähennys on ollut 5 140 henkeä eli
395 henkeä/vuosi. Tilastokeskuksen ennusteiden mukaan maakunnan väkimäärän ennustetaan vähenevän
edelleen. Maakunnan kokonaisväkimäärän pienentyessä
siirtolaisuuden merkitys kasvaa. Ulkomaalaisten määrä
ja osuus väestöstä ovat kasvaneet viime vuosien aikana
merkittävästi. Vuoden 2012 lopussa syntyperältään ulkomaalaisia oli Kymenlaaksossa noin 8 800 henkilöä.
Kymenlaakson väestön koulutustaso on maan matalimpia. Tutkintoa vailla olevien ja toisen asteen tutkinnon
suorittaneiden osuus on suhteellisen suuri.

Väkiluku ja ennusteet
Kymenlaaksossa oli vuoden 2013 lopussa 180 900 asukasta, mikä on 6 574 asukasta vähemmän kuin vuonna

Kymenlaakson väestönkehitys
1990–2030
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Ikärakenne
Väestö ikääntyy ja työikäiset vähenevät samalla kun ra- Väestöllinen huoltosuhde oli vuonna 2012 59,5 (koko
kenteellinen työttömyys on suhteellisen korkealla tasolla. maassa 54,3). Heikoin huoltosuhde on Miehikkälässä.
Ikäluokkien pienentyessä työllisyysastetta on pyrittävä Kotkassa ja Kouvolassa huoltosuhde on parempi, mutta
nostamaan. Väestö- ja työllisyyskehityksen näkökulmas- ei näissäkään kaupungeissa yllä koko maan keskiarvoon.
ta maahanmuuttajien integroituminen alueen työmarkkinoille on tärkeä tavoite. Voimakkaita toimia osaavan
henkilöstön saannin turvaamiseksi tarvitaan etenkin sosiaali- ja terveysalalla, jossa työvoiman poistuma Ikärakenne
on suuri
2012
ja palveluiden tarve kasvaa.
Kymenlaakson maakunta
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Ikärakenne väestöennusteen mukaan 2030
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Tilastokeskus / Väestöennuste
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Aluetalous
Kymenlaakson bruttokansantuote oli vuoden 2011 ennakkotiedon mukaan 30 162 euroa/asukas (koko maassa 35
017 euroa/asukas).
Arvonlisäyksellä mitattuna maakunnan volyymi kasvoi
vuodesta 2010 vuoteen 2011 7,2 prosenttia (koko maa

4,2 %). Vuodesta 2007 maakunnan volyymi on laskenut
2,7 prosenttia (koko maassa kasvua 1,7 %). Metsäsektorin osuus arvonlisäyksestä on laskenut voimakkaasti
2000-luvulla. Vuonna 2011 osuus oli 9,1 prosenttia, kun
se vielä vuonna 2007 oli 13,3 prosenttia ja vuonna 2000
27,7 prosenttia.

Henkilöstömäärän ja liikevaihdon trendivertailu (TOL A-X)
Kymenlaakson maakunta
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Tilastokeskus / Asiakaskohtainen suhdannepalvelu

Työpaikat, työlliset ja työttömyys
Vuonna 2011 Kymenlaaksossa oli 69 800 työpaikkaa.
Työpaikkoja on menetetty rakennemuutoksen aikana
vuodesta 2007 noin 5 000. Kymenlaakso on erikoistunut
paperiteollisuuteen ja logistiikkaan. Myös rakennusteollisuuden, energia- ja vesihuollon, maaliikenteen, kemianteollisuuden, julkisen hallinnon ja maanpuolustuksen
osuudet alueen työpaikoista ovat selvästi korkeammat
kuin koko maassa.
Työllisten määrä on vähentynyt vuodesta 2007 noin 1500
henkilöä (–1,8 %, koko maa +1,3 %). Vuonna 2011 työllisiä
oli noin 79 000.
Kymenlaaksossa oli tammikuussa 2014 työttömänä olevia
työnhakijoita 13 000, 15,8 prosenttia työvoimasta
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(koko maassa 12,5 %). Työttömien määrä on kasvanut
Kymenlaaksossa edelliseen vuoteen verrattuna 9,3 prosenttia, mikä on vähemmän kuin maassa keskimäärin
(koko maassa 12,0 %). Kouvolan seudun kehitys on viime
vuosina ollut hieman heikompi kuin Kotka-Haminan, mutta Kotkan kaupungin suhteellinen työttömyys on edelleen
korkea. Kotkassa työttömien osuus työvoimasta oli 18,8
%. Kymenlaaksossa oli tammikuussa 2014 avoimena noin
950 työpaikkaa.
Työttömiä oli eniten teollisissa töissä ja avoimia työpaikkoja kaupallisissa töissä.
Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö, Työnvälitystilasto.
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BTV indeksi maakunnittain ajanjaksolla 2000–2010
BTV-indeksi kuvaa alueen tuotannon, työllisyyden ja väestön
vuosimuutosta suhteessa koko maan muutokseen

Itä-Uudenmaan maakunta
Keski-Pohjanmaan maakunta
Pirkanmaan maakunta
Pohjanmaan maakunta
Ahvenanmaa
Uudenmaan maakunta
Pohjois-Pohjanmaan maakunta
Kanta-Hämeen maakunta
Etelä-Pohjanmaan maakunta
Koko maa
Pohjois-Savon maakunta
Päijät-Hämeen maakunta
Keski-Suomen maakunta
Etelä-Savon maakunta
Varsinais-Suomen maakunta
Satakunnan maakunta
Pohjois-Karjalan maakunta
Lapin maakunta
Kainuun maakunta
Etelä-Karjalan maakunta
Kymenlaakson maakunta
-1,4

-1,2

-1,0

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

Käyvin hinnoin

0,8

1,0

1,2

1,4

Tilastokeskus / Aluetilinpito

Suhdanneindikaattori 2012–2013
Maakuntien keskinäistä kehitystä voidaan verrata eri tekijöiden kokonaisvaikutusta kuvaavalla
suhdanneindikaattorilla, jossa osatekijöinä ovat liikevaihto, työttömyys ja nettomuutto.

15 Pohjanmaa
14 Etelä-Pohjanmaa
12 Pohjois-Karjala
10 Etelä-Savo
19 Lappi
16 Keski-Pohjanmaa
05 Kanta-Häme
09 Etelä-Karjala
13 Keski-Suomi
04 Satakunta
08 Kymenlaakso
Koko maa
11 Pohjois-Savo
01 Uusimaa
07 Päijät-Häme
18 Kainuu
17 Pohjois-Pohjanmaa
06 Pirkanmaa
02 Varsinais-Suomi
-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

Lähde: Tilastokeskus

Kymenlaakso -ohjelma 2014–2017 Elinvoimaa Pohjoiselta kasvuvyöhykkeeltä

13

Kuvio 2. Viennin arvo maakunnittain 2007–2011

Kuvio 2. Viennin arvo maakunnittain 2007-2011
2007
2008
2009
2010
2011

Uusimaa - Nyland
Itä-Uusimaa - Östra Nyland
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland
Satakunta - Satakunta
Kanta-Häme - Egentliga Tavastland
Pirkanmaa - Birkaland
Päijät-Häme - Päijänne-Tavasland
Kymenlaakso - Kymmenedalen
Etelä-Karjala - Södra Karelen
Etelä-Savo - Södra Savolax
Pohjois-Savo - Norra Savolax
Pohjois-Karjala - Norra Karelen
Keski-Suomi - Mellersta Finland
Etelä-Pohjanmaa - Södra Österbotten
Pohjanmaa - Österbotten
Keski Pohjanmaa - Mellersta Österbotten
Pohjois-Pohjanmaa - Norra Österbotten
Kainuu - Kajanaland
Lappi - Lappland
Ahvenanmaa - Åland
Tuntematon - Okänd
0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

Milj. eur
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Maakunnan kehittymisen tunnuslukujen kehitys 2007–2013 ja ennuste vuodelle 2017

2007

2008

98 027

98732

63,0

63,6

2009

2010

2011

2012

2013

Ennuste
2017

1) Koulutustaso
Tutkinnon suorittaneet
osuus väestöstä %
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneet
osuus väestöstä %

99 947 100 903 101 798 102 769
64,3

34 250

106 000

64,9

65,5

66,3

69,0

35 826

36 220

36 598

38 000

22,0

22,4

22,8

23,0

23,3

23,6

25,0

Työllisyysaste

65,9

67,0

65,3

62,8

65,0

67,3

68,5

Työttömyysaste

10,3

10,0

12,4

12,5

12,1

12,8

13,0

75 000

74 500

69 655

70 168

69 752

Nettomuutto

-126

-262

288

260

27

231

osuus väestöstä

-0,1

-0,1

0,2

0,1

0,01

0,1

Luonnollinen väestönkasvu

-549

-529

-586

-492

-575

-647

-544

osuus väestöstä

-0,3

-0,3

-0,3

-0,3

0,3

0,3

0,3

183 564 182 754

182617

2) Työmarkkinatilanne

Työpaikat

67 000

3) Muuttoliike ja väestö

Väkiluku
Taloudellinen huoltosuhde

182 382 181 829 181 393 180 831 182 000

1,41

1,43

1,56

1,53

1,60

bkt/asukas

30 707

29 921

26 908

27 314

30 162

Arvonlisäys

113,2

110,1

100,5

102,3

109,0

Yritysten lukumäärä

8 918

9 255

9 171

9 063

9 548

9 541

Uudet yritykset

957

1021

981

842

869

754

Lopettaneet yritykset

672

747

731

561

736

681

4) Tuotanto/alueellinen bkt
30 000

10 000

Lähteet: Tilastokeskus, Työ- ja elinkeinoministeriö ja Kuntaliitto
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3.2 Tulevaisuuden näkymät
Maakunnan toimintaympäristön kehittämisen kannalta tärkeimpiä kohtalonkysymyksiä ovat EU:n, Itämeren
alueen ja Venäjän talouden ja yhteistyön kehitys. Myös
metsäteollisuuden tulevaisuus ja Suomen kansainvälisen
kilpailukyvyn kehitys määrittää maakunnan tulevaisuuden. Tärkeimmät ulkoisen toimintaympäristön trendit
vuoteen 2030 ovat
zz kaupungistuminen
zz väestön ikääntyminen
zz globaalin kuluttavan keskiluokan kasvu
zz digitalisoituminen
zz biotalouden ja clean tech tuotteiden kysynnän kasvu
zz palveluiden merkityksen kasvu
zz energiajärjestelmän muutospaineiden

lisääntyminen
zz paine työperäisen maahanmuuton lisäämiseen

Yllä mainittujen tärkeimpien trendien lisäksi on tunnistettu useita muita maakunnan kannalta huomionarvoisia
trendejä. Ne ja yllämainitut tärkeimmät trendit on kuvattu tarkemmin liitteessä.
Kymenlaakson skenaarioissa ulottuvuuksina ovat maakunnalle erittäin merkittävän Pohjoisen kasvuvyöhykkeen mahdollisuuksien toteutuminen sekä ihmisten
keskinäinen ja instituutioiden välinen luottamus ja aktiivisuus. Näistä on laadittu neljä vaihtoehtoista tulevaisuuden kuvausta eli skenaariota. Skenaariot eivät ole ennusteita tulevaisuudesta, vaan ne auttavat hahmottamaan
erilaisia tulevaisuuden kehityskulkuja. Näin voidaan ”ottaa oppia tulevaisuudesta”.
Kymenlaakson skenaarioiden 2030 kiteytykset on kuvattu seuraavassa kuvassa. Toukokuussa 2014 tehtiin Venäjän talouden kehitykseen ja Ukrainan kriisiin liittyvä päivitys. Johtopäätöksenä skenaariopäivityksestä on, että
alkuperäisiä varautumissuunnitelmia ja välttämättömiä
toimenpiteitä ei ole välttämätöntä laajasti muuttaa.
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Kuva: Kouvola Innovation Oy

Kymenlaakson skenaariot 2030 / kiteytykset
Suuri luottamus ja yhteisöllinen aktiivisuus
SKENAARIO 4
Osaavat päät ja piuhat

SKENAARIO 1
Kasvuvyöhyke vetää

zz Yritykset, kansalaisjärjestöt ja muut yhteisöt

zz Vahva sitoutuminen yhteistyöhön, jossa valtiot

vetävät kehitystä.

ja kansainväliset organisaatiot toimivat vahvoina
aloitteen tekijöinä. Talous kasvaa globaalisti. Kansainväliset instituutiot ovat uudistuneita.

zz Kasvun pääpaino on internet-taloudessa:

teknologia ja kuluttajat pääosassa, avoin data
mahdollistajana.

zz EU ja valtio tukevat kehitystä ja viranomaisyhteis-

työ toimii. Julkisvetoisten hankkeiden ympärille
syntyy PK-yritystoimintaa

zz Eurooppa elää hitaan kasvun aikaa – Intia,
zz Baltia-yhteistyön (erityisesti Viro) merkitys

korostuu suomalaisille.
zz Innovaatioita ja osaamiseen pohjautuvaa

yritystoimintaa on teknologia-alalla ja sen soveltamisessa. PK-yrityksiä ja etenkin palveluyrityksiä on syntynyt. Riskirahaa tarjolla.
zz Internetkauppa syö perinteisen ja vähentää

venäläisten ostosmatkailua. 3-D printterien raaka-aineiden kuljetusreittien merkitys
kasvaa.

Mahdollisuudet
eivät toteudu

Ihmisten keskinäinen ja instituutioiden

ASEAN ja USA kasvavat.

zz Venäjä uudistuu ja sen EU-yhteistyö toimii

(mm. viisumivapaus). Kasvava Venäjä ja
Pohjoinen vetävät investointihyödykkeitä.
zz Logistiset ja matkailijavirrat ovat suurimmillaan

kasvukäytävällä.
zz Suomen teknologinen kehitys on vahvaa synnyt-

täen innovaatioita ja osaamiseen pohjautuvaa
yritystoimintaa esimerkiksi metsäsektorille.
zz Ihmiset mukana yhteiskunnan päätöksenteossa ja

asioiden hoidossa.

Pohjoisen kasvuvyöhykkeen kehitys

zz Rahoitusmarkkinoihin liittyvä epävakaus ja

velkaongelmat kärjistyvät. Ikääntyminen painaa länsimaissa, Venäjällä ja Kiinassa.
zz Valtiot ja blokit kääntyvät sisäänpäin ja ra-

kentavat raja-aitoja.
zz Euro on purkautunut, EU kärsinyt deflaatiosta

ja yhteistyö takkuaa.
zz Venäjän järjestelmä ei ole uudistunut ja maa

on käymistilassa.
zz Suomessa ei ole onnistuttu uudistamaan ra-

kenteita. Maan infrastruktuurin ja osaamisen
perustat rapautuvat.
zz Taloudellinen ja sosiaalinen epätasa-arvo on

voimakasta. Varakkaat ostavat hyvinvointinsa. Sosiaaliset ongelmat kasvavat.

välinen luottamus ja aktiivisuus

SKENAARIO 3
Taiturointia kuilun partaalla

Mahdollisuudet
toteutuvat

SKENAARIO 2
Kasvua verissä päin
zz Yksilöiden ja alueiden kilpailu on kovaa. EU

luo kasvua kilpailun, ei solidaarisuuden, kautta. Sisämarkkinat ja EU:n jäsenkunta rakoilee.
zz Suuret yritykset ja brändit menestyvät.
zz Venäjä kehittää voimakkaasti talouttaan ja

kilpailuttaa Itää ja Länttä. Maa on autoritääristen suuryritysten Venäjä.
zz Kamppailu kasvukäytävän kehitysresurs-

seista on kovaa – kasvukäytävä elää Venäjän
kasvun varassa.
zz Korkeasti koulutetuille osaajille on töitä, mut-

ta vain muutamilla toimialoilla. Osaamista
valuu pois Suomesta.
zz Kansallismielisyys ja nurkkakuntaisuus li-

sääntyvät, yhteiskunta koventuu

Heikko luottamus ja yhteisöllinen passiivisuus
Seuraavilla sivuilla on esitetty kunkin skenaarion tiivistelmä ja juonenkuvaus vuoteen 2030.
Keskeisimmät indikaattorit ovat käyrinä vuosille 2015–2030.
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Skenaario 1 / Tiivistelmä ja juonenkuvaus vuoteen 2030
Kasvuvyöhyke vetää
Skenaarion liikkeelle
panevat voimat

Juonen vaiheet: tapahtumat ja eri intressitahojen toimenpiteet

Skenaarion
lopputilanteen
kuvaus

2014–2016

Kiinan ym. valtioiden halu
varmistaa kasvu ja vakaus.
Globaali kriisitietoisuus.
Haasteena luonnonvarojen
niukkuus ja ilmasto

EU:n henkinen ja
taloudellinen pohjakosketus:
talous sakkaa ja maiden
velkaongelmat kasvavat.
Kilpailukyky on heikko.

Venäjän WTOjäsenyyden
toimeenpano
käynnissä

2030

Kiina alkaa
osoittaa
johtajuutta kvyhteistyössä

Useat EU:n
kriisimaat alkavat
nousta, Espanja
edellä

EU-säännösten
karsinta palauttaa
uskoa
yhteistyöhön

Venäjän johto
pyrkii harkittuun
talouden ja politiikan
avaamiseen

2013 WTO-sopu
kantaa hedelmää
ja jatkoa
neuvotellaan

Yhteisöllisyys,
suvaitsevaisuus
vahvistuvat

Saksan vakaa
johtajuus EU:ssa

EU-Venäjä
viisumivapaus
voimaan

Merkittävä
globaali ilmastosopimus voimaan

Arktisen alueen
reitit vetävät
tavaraliikennettä ja
investointeja
Biotalouden nousu.

Kasvuvyöhyke
vetää

Venäjän talous
uudistuu, kasvaa
ja vetää
investointeja.
Venäjän kasvavan
keskiluokan
massaturismi

Kasvuvyöhyke vetää
zz 2010-luvun puolivälin talouskriisien ja globaalisti kasvavien ympäristöongelmien kautta –

rajattoman tiedonvälityksen ja sosiaalisen median välityksellä – syntyy pohja vahvalle sitoutumiselle
kansainväliseen yhteistyöhön, jossa valtiot ja kansainväliset organisaatiot toimivat tärkeinä aloitteen
tekijöinä.
zz Laajentunut EU:n liittovaltio ja Suomen valtio tukevat kehitystä. Viranomaisyhteistyö sujuu.

Julkisvetoisten hankkeiden ympärille syntyy PK-yritystoimintaa ja EU:n digitaalinen sisämarkkina toimii.
Venäjäkin uudistuu ja sen EU-yhteistyö voimii (mm. viisumivapaus).
zz Talous kasvaa globaalisti. Kansainväliset instituutiot (kuten YK ja WTO) ovat vahvoja ja uudistuneita.

Kattava ilmastosopimus on voimassa luoden perustan toimivalle päästökaupalle ja vähähiiliselle
yhteiskunnalle. Sähkön hinta nousee ja uusiutuvaa energiaa tuetaan.
zz Kasvava Venäjä ja Pohjoinen vetävät investointihyödykkeitä. Logistiset ja matkailijavirrat ovat

suurimmillaan pohjoisella kasvukäytävällä. Vuonna 2030 tehdään yli 40 milj. rajanylitystä
kaakkoisrajalla. Kasvukäytävän yksityiset investoinnit synnyttävät 8 mrd. euron vuotuisen liikevaihdon
ja 80 000 uutta työpaikkaa. Käytävän hankkeissa syntyy innovaatioita mm. sähkö- ja robottiautoiluun.
zz Suomen teknologinen kehitys on vahvaa synnyttäen innovaatioita ja osaamiseen pohjautuvaa

yritystoimintaa esimerkiksi metsäsektorille, joka on uudistunut ja monipuolistunut. Biotaloudessa on
mittavia mahdollisuuksia. Arktinen alue, Venäjä ja Itämeren alue tarjoavat mahdollisuuksia. Kaupan ja
matkailualan palveluille on valtava kysyntä.
zz Ihmiset on saatu mukaan yhteiskunnan päätöksentekoon ja asioiden hoitamiseen. Maahan ja

maassamuutto sekä nuorten ja ikääntyvien aktiivisuus takaavat työvoiman saatavuuden. Suomessa asuu
miljoona venäläistaustaista. Yksityisyyden suojaa on vahvistettu ja nettisisältöjä säädellään kevyesti.
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Skenaario 2 / Tiivistelmä ja juonenkuvaus vuoteen 2030
Kasvua verissä päin
Skenaarion liikkeelle
panevat voimat

Juonen vaiheet: tapahtumat ja eri intressitahojen toimenpiteet

Skenaarion
lopputilanteen
kuvaus

2014–2016

Kriisissä olevat
EU-maat eivät
selviä
finanssikriisistä

USA:n energiaomavaraisuus
lisääntyy

Vahvistunut
Venäjä, jonka
kasvu jatkuu

2030

Eurooppa
jakaantuu
Euroopan sisälle
syntyy uusia
keskenää kilpailevia
maaryhmiä
Euroopan
kilpailukyky
kärsii

Venäläisten
investoinnit
ulkomaille
kasvavat

Venäjän
suurvaltaasema kasvaa ja
muuttaa
voimasuhteita

Yhteistyökyky
heikkenee ja
eriarvoisuus kasvaa

Protektionismi,
itsekkyys

Kasvua
verissä
päin

Pohjoisen
kasvuvyöhykkeen
merkitys
korostuu

Kasvua verissä päin
zz Aasian talous ja sen keskiluokan kysyntä kasvavat nopeasti. Sään ääri-ilmiöt lisääntyvät ja ilmastonmuutokseen

sopeutumisen tarve kasvaa. Kiistat niukoista luonnonvaroista ja kauppapolitiikasta kärjistyvät. Fossiilisten
polttoaineiden kysyntä on suurta. Samalla energiaomavarainen USA pyrkii eroon maailman sheriffin roolista.
Kehitys on epävakaata. Suurvallat ovat ruorissa ja alueiden välinen kilpailu kovenee. Suuret yritykset ja brändit
menestyvät.
zz Euroopan velkaongelmat pitkittyvät ja inflaatio kiihtyy. EU keskittyy kasvun luomiseen kilpailun kautta.

Aluekehitysrahat vähenevät. Sisämarkkinat sekä EU:n ja euron jäsenkunnat rakoilevat. Unionin ympäristöja säädöspolitiikka aiheuttaa kovia kuluja pienille toimijoille. Venäjä kehittää voimakkaasti talouttaan ja
kilpailuttaa Itää ja Länttä. Maa on autoritääristen suuryritysten Venäjä. Suomalaisuuden tuottama kilpailuetu
vähenee, eikä pienissä yksiköissä toimiminen riitä.
zz Kasvukäytävä elää Venäjän kasvun varassa. Rajanylitysten määrä kaakkoisrajalla on 25 miljoonaa viisumeista

huolimatta. Hajanainen Helsingin metropolialue heikentää yhteistyön mahdollisuuksia. Baltian ja Puolan
vetovoima on kova (logistiikka, matkailu) ja Venäjän kasvava logistinen kapasiteetti vie työtä Suomen satamilta.
zz Suomen julkinen velka kasvaa ja uudistuksia tarvitaan, mutta päätöksenteko poukkoilee. Cleantech,

meriklusteri ja kaivannaisteollisuus vetävät. Ulkomaalainen omistus (erityisesti venäläinen) suomalaisyrityksissä lisääntyy. Energian tuotannon omavaraisuutta lisätään. Tietoyhteiskunnan palveluiden ja ratkaisujen
markkinat ovat aiempaa alueellisempia ja verkkojen sääntely lisääntyy. Turvallisuusteknologioiden kehitys ja
käyttö kasvavat vauhdilla, vaikka netin käyttö kallistuu.
zz Korkeasti koulutetuille osaajille on töitä entistä harvemmilla toimialoilla. Osaamista valuu ulkomaille ja

siirtotyöläisyys Suomesta lisääntyy. Erot tuloissa, terveydessä ja koulutustasossa kasvavat. Syrjäytyminen,
kansallismielisyys ja nurkkakuntaisuus lisääntyvät.
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Skenaario 3 / Tiivistelmä ja juonenkuvaus vuoteen 2030
Taiturointia kuilun partaalla
Skenaarion liikkeelle
panevat voimat

Juonen vaiheet: tapahtumat ja eri intressitahojen toimenpiteet

Skenaarion
lopputilanteen
kuvaus

2014–2016

Viisi EU-maata
jättää tukihakemuksen

2030

Euroopan
vakausmekanismi
romahtaa

Protektionismi
nousee
"rautaa rajoille"
Euro
nurin

Öljy ja kaasu
eivät käy
kaupaksi.
Venäjän talous
ei vedä.

Yhdysvaltain
politiikka
jumittaa maan
talouden, mikä
aiheuttaa
talouskriisin.

Kansainvälinen
kauppa romahtaa,
Suomen vienti
tyrehtyy ja Venäjä
kääntyy kovaan
taantumaan

Kiina lakkaa
rahoittamasta
USA:ta. Kiinan
viennin
romahtaminen.

Yhteiskuntarauha
murenee

Työttömyys,
pakolaisuus
ja sosiaaliset
ongelmat
kärjistyvät

Taiturointia
kuilun
partaalla

Kovat
konfliktit ja
paikalliset
sodat

Taiturointia kuilun partaalla
zz Rahoitusmarkkinoihin liittyvä epävakaus ja velkaongelmat kärjistyvät. Ikääntyminen painaa länsimaissa,

Venäjällä ja Kiinassa. Valtiot ja blokit kääntyvät sisäänpäin ja rakentavat raja-aitoja. Ympäristöön ja
terveyteen liittyvät ongelmat ovat globaaleja aiheuttaen pakolaisuutta.
zz Euroopan velkaongemista ei selvitä ja vakausmekanismi romahtaa. Euro purkautuu 2020-luvun taitteessa.

Sen ympärillä EU on kärsinyt deflaatiosta ja yhteistyö takkuaa. Jakovaraa on vähän. Venäjän järjestelmä
ei ole uudistunut. Maan ongelmia ratkaistaan kurin ja järjestyksen keinoin sekä kansallismielisyyttä
nostattamalla. Kasvukäytävällä ei ole vetoa. Venäläisten ostovoima on heikko, eikä matkailu Suomessa
kiinnosta. Rajamuodollisuudetkin takkuavat. Rajanylitysten määrä kaakkoisrajalla on noin 7 miljoonaa
vuodessa.
zz Suomen infrastruktuurin ja osaamisen perustat rapautuvat. Kansantalous on suuresti velkaantunut.

Hyvinvointivaltio on monelta osin purkautunut ja sen tehtävät ovat kaupallistuneet. Yhteiskunnasta on
tullut kontrolliyhteiskunta, mutta kontrolli ei toimi varojen puutteessa. Yrityksillä on rahoitusongelmia;
matalapalkka-aloilla pakkoyrittäjyyttä.
zz Markan kelluttaminen parantaa kilpailukykyä mm. matalan jalostusarvon tuotannossa ja logistiikassa.

Automaatiolla ja robotiikalla pyritään tehostamaan toimintoja. Monimuotoista energiateknologiaa
viedään. Perinteisen metsäsektorin investoinnit valuvat ulkomaille. Kaupan ja matkailun aloilla
lähimatkailu ja edullisuus korostuvat. Edullisten ICT- (ml. kuluttajien tietoturva) ja turva-alan palveluiden
kysyntää on. Fossiilisella energialla ja energiansäästöratkaisuilla on menekkiä, kun uusiutuvien
tukijärjestelmiä on ajettu alas. Paikallisten energia-ratkaisujen merkitys kasvaa. Luontaistalous lisääntyy.
zz Taloudellinen, sosiaalinen ja teknologinen tasa-arvo heikkenee huomattavasti ja aiheuttaa syrjäytymistä.

Sosiaaliset ongelmat ja ulkomaalaisvastaisuus lisääntyvät. Yhteisöllinen apatia valtaa alaa. Osaajia
muuttaa pois maasta. Varakkaat ostavat hyvinvointinsa.
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Skenaario 4 / Tiivistelmä ja juonenkuvaus vuoteen 2030
Osaavat päät ja piuhat
Skenaarion liikkeelle
panevat voimat

Juonen vaiheet: tapahtumat ja eri intressitahojen toimenpiteet

Skenaarion
lopputilanteen
kuvaus

2014–2016

Verkkoteknologian
ja verkkotalouden
kehitys

Eu-vaalit
epäonnistuvat
Internetin ja
verkostotalouden
mahdollistamat
suoran vaikuttamisen
keinot ohittavat
perinteisiä instituutioita.
Vakoiluskandaalit.
Riskirahoittajat
hakevat parasta
tuottoa

2030

Mahdollisuus
moninaisten
tarpeiden ja
mielihalujen
toteuttamiseen

Instituutiot
purkautuvat tai
muuttavat
muotoaan
mm. EU

Heti
globaalissa
ympäristössä

Vastuullisuuden
nousu

Hakeutuu
sinne missä
tuottaja ja
kuluttaja kohtaavat
virtuaalisesti

Osaajapoolit
mahdollistavat
kulttuurisen
räätälöinnin

Ympäristövastuullisuus
ja eettisyys

Osaavat
päät
ja piuhat

Korkeatasoinen
verkkotalous

Osaavat päät ja piuhat
zz Julkishallinto ei kyennyt lunastamaan paikkaansa globaaliongelmien ratkaisijana 2000-luvulla.

Teknologioiden ja yritysverkostojen kehitys mahdollisti sen, että yhteisö alkoi toimia ohi julkishallinnon.
Yritykset, kansalaisjärjestöt ja yhteisöt vetävät kehitystä. Nopealiikkeiset verkostomaisen toimintatavan
omaksuneet, toimijat pärjäävät.
zz Kasvu on materiaalista sekä hyvintointiin ja kulttuuriin liittyvää. Sen pääpaino on internettaloudessa.

Teknologia ja kuluttajat ovat pääosassa – mahdollistajana avoin data, asioiden internet, koneäly,
pilvipalvelut, älyverkot ja hyvä tietoturva. Jakamistalouden toimintatavat (vuokraaminen, yhteisomistus,
joukkorahoitus ym.) yleistyvät.
zz Venäjällä suuret monopolit murtuvat verkottuneista kansalaisista nousevan paineen alla, mutta maa

pysyy kasassa. Maan PK-sektorilta ja esim. nano ja ICT-osaamisesta nousee kasvuyrityksiä. Pohjoinen
kasvukäytävä korostuu ei-aineellisen kasvun käytävänä. Viisumivapaus on toteutunut ja rajanylitysten
määrä on 20 miljoonaa vuodessa. Internetkauppa syö perinteisen ja vähentää venäläisten ostosmatkailua.
3-D printterien raaka-aineiden kuljetusreittien merkitys kasvaa. Baltia yhteistyön (erityisesti Viro) merkitys
korostuu suomalaisille.
zz Innovaatioita ja osaamiseen pohjautuvaa yritystoimintaa on Suomessa teknologia-alalla ja sen

soveltamisessa. PK-yrityksiä ja etenkin palveluyrityksiä on syntynyt. Riskirahaa on tarjolla. Elinkeinoelämä
on globaalisti verkottunutta. ICT-palveluvienti vetää (mm. pelit, paikkatieto, terveysteknologia).
Infrastruktuurin kehitys on keskittynyt suurkaupunkien ympärille. Lähitalous on merkittävää (lähiruoka,
hajautettu pienenergia).
zz Työvoiman liikkuvuus on suurta. Korvaavat osaamiset voidaan hankkia myös globaalista verkostosta.

Työn tekemisen tavat ovat muuttuneet suuresti. Ihmiset ovat yksilökeskeisiä ja verkottuvat globaalisti
sosiaalisen median kautta. Yksityisyydestä on tingitty. Kuluttajien vastuuta kohtaan kohdistuvat
vaatimukset ovat korkeat.
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3.3 Kymenlaakson strategia 2030
Kymenlaakso on menettänyt voimakkaasti elinvoimaisuuttaan 2000-luvulla etenkin globalisaation ja metsäteollisuuden rakennemuutoksen seurauksena. Uutta
elinvoimaa haetaan Pohjoisesta kasvuvyöhykkeestä.
Kasvuvyöhyke on fyysinen ja toiminnallinen vyöhyke
Itämeren ja Suomenlahden pohjoisosassa. Se hyödyntää
miljardiluokan julkisia infrainvestointeja ja houkuttelee
kansainvälisiä toimijoita ja sijoittajia kehittämään tulevaisuuden liikennettä, palveluita ja liiketoimintaa. Kasvuvyöhyke tuottaa kestävää kilpailukykyä ja talouskasvua
Venäjän ja Aasian kehittyvien markkinoiden varassa.
Kymenlaakso

Kymenlaakson sijainti on ihanteellinen kasvuvyöhykkeen
ytimessä Suomen pääkaupunkiseudun ja Pietarin talousalueiden välissä.

Turku

Helsinki

Pietari

Tallinna

Oslo
Tukholma

Moskova
Kööpenhamina

Kuva: Tuuli Koivisto

Kymenlaakson visio 2030

Kymenlaakso on elinvoimainen ja
ekotehokas asuin- ja liiketoimintaympäristö
Pohjoisen kasvuvyöhykkeen ytimessä.
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Strategiset valinnat
1.

Turvallinen ja toimiva osaamis- ja liiketoimintaympäristö
Suomen ja Kymenlaakson vahvuus on yhteiskunnan ja infrastruktuurin toimivuus ja turvallisuus. Yrityksille
voidaan tarjota luotettava liiketoimintaympäristö suurten markkina-alueiden, EU:n ja Venäjän välissä. Lisään
tyvässä määrin haetaan kontakteja ja kumppanuuksia myös muiden ns. BRIICS-maiden kehittyvistä
talouksista.

2.

Laadukas, puhdas ja viihtyisä asuin- ja toimintaympäristö
Osaavat ja osallistuvat ihmiset ovat alueiden keskeisin voimavara. Panostamalla asuinympäristön laatuun,
puhtauteen ja viihtyisyyteen saadaan alueesta tehtyä mielenkiintoinen ja houkutteleva tulevaisuuden
osaajille.

3.

Pääliikenneväylät ja –yhteydet sekä rajaliikenne
Henkilöliikenteen matkat ja elinkeinoelämän kuljetukset ovat sujuvia ja turvallisia. Liikenneyhteydet tukevat
ihmisten hyvinvointia, työssäkäyntiä, yritysten kilpailukykyä ja alueiden elinvoimaa. Liikennejärjestelmä
mahdollistaa kansantaloudelle tärkeiden ulkomaankaupan toimialojen kustannustehokkaat ja luotettavat
yhteydet. Liikennejärjestelmän palvelutasoa kehittämällä ylläpidetään Suomen kautta kulkevien sekä sisäisten
kuljetusreittien kilpailukykyä Itämeren alueen toimintaympäristössä. Kaakkois-Suomen liikennejärjestelmä on
kestävällä tavalla kilpailukykyinen.

4.

Pohjoista kasvuvyöhykettä hyödyntävät ja vahvistavat toimialat ja niiden rajapinnat
innovatiiviset palvelut
luonnonvarojen älykäs käyttö ja siihen liittyvät teknologiat
ICT-alan uudet avaukset

zz
zz
zz

Päijät-Häme

Etelä-Karjala

Kymenlaakso
Pohjoinen kasvukäytävä

Pääkaupunkiseutu

Eurooppa

Itämeristrategia

Baltia
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Pietari

Venäjä
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Kymenlaakson aluerakenne 2030
Kymenlaakson aluerakenteen keskeinen tavoite on ekotehokkaan ja eheän yhdyskuntarakenteen kehittäminen.
Aluekehitystyössä tulee edistää ajantasaisten maakuntakaavojen tavoitteiden toteutumista. Kymenlaakso on
kansainvälinen vuorovaikutusalue Helsingin ja Pietarin
metropolialueiden kainalossa. Metropolialueiden kehitys
vaikuttaa merkittävästi Kymenlaakson aluerakenteeseen
ja sen kehitykseen. Kymenlaakso on aktiivinen toimija
osana Pohjoista kasvuvyöhykettä. Maakunnan sijainti
Itämeren rannikolla, kehittyvän Baltian talousalueen piirissä, luo pohjan elinkeinojen kehittämiselle. Yhteistyö
naapurimaakuntien kanssa tiivistyy.
Kymenlaakson aluerakenne tukeutuu nyt ja tulevaisuudessa Kotkan ja Kouvolan maakuntakeskuksiin. Maakunnan palvelurakennetta täydentävät pienemmät kaupunkikeskukset ja palvelukeskittymät. Maakuntakeskusten
läheisessä vaikutuspiirissä on odotettavissa kasvua ja
helmimäisten kehittämisvyöhykkeiden muodostumista
etelässä Siltakylä-Kotka-Hamina ja pohjoisessa KausalaKuusankoski-Kouvola-Valkeala -akseleille. Kotkan ja Kouvolan välisen etelä-pohjoissuuntaisen akselin toiminnallinen kehittäminen palvelee elinkeinoelämää ja asukkaita.
Kaupunkien läheinen maaseutu pysyy elinvoimaisena,
mutta palvelut tukeutuvat enenevässä määrin kaupunkikeskuksiin. Kymenlaakson aluerakenne 2030 edellyttää
tehokasta nykyisen rakenteen kehittämistä.
Aluerakenteen keskeinen tekijä on Venäjän ja Pohjoisen
kasvuvyöhykkeen kehitys ja sen aiheuttamat vaikutukset
maakunnan elinkeinoihin sekä väestökehitykseen. Myös

pääkaupunkiseudun vaikutus korostuu entistä enemmän
Kymenlaakson kehittämisessä. Mikäli Pohjoisen kasvuvyöhykkeen kasvu on voimakasta, tarvitaan riittävästi
asumiseen ja elinkeinotoimintaan liittyviä alueita, yhteyksiä ja palvelurakenteita. Aluerakenteen kehityssuunta
on olemassa olevien taajamien sisällä ja välissä.
Keskeinen muutoksen välittäjä on E18 tieyhteyden valmistuminen ja rajanylityspalveluiden kehittyminen. Salpausselän suuntaisten tie- ja rautatieliikenneyhteyksien
merkitys muutosten välittäjänä voimistuu. Kehittyvä yritys- ja kauppatoiminta tukeutuu toimivaan ja eri liikennemuodot kattavaan liikenneverkkoon. Yhdyskuntarakenteen ekotehokkuuden parantaminen edellyttää tehokasta
julkisen liikenteen ja raideliikenteen kehittämistä.
Aluerakenteen eheyttäminen ja kestävä maankäyttö
luovat puitteet arvokkaiden luonnonalueiden virkistys-,
matkailu- ja suojeluverkoston kehittämiselle ja hyödyntämiselle. Matkailun ja virkistyksen osalta keskeisiä vetovoima-alueita ovat Itäisen Suomenlahden merialue sekä
Pohjois-Kymenlaakson järvi- ja erämaaympäristöt. Tarve
luoda ihmisille laadukas, viihtyisä ja houkutteleva asuinja toimintaympäristö korostuu.
Energiatuotannon osalta korostuu uusiutuvien energiamuotojen hyödyntäminen. Tiivistyvällä aluerakenteella
luodaan mahdollisuudet uusien energiamuotojen tehokkaalle käytölle. Alueidenkäytölliset edellytykset metsäenergian hyödyntämiselle on jo nykyisellään pitkälti luotu
ja niiden toimintaedellytysten tukeminen on aluerakenteen keskeinen tavoite.

Kuva: Juha Kärkkäinen
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Kymenlaakso 2030
kaupunkipalvelut

matkailun vetovoimavyöhyke

kehittyvä toiminnallinen vyöhyke

luonnon vetovoimavyöhyke

maakuntakeskuspalvelut

kansallispuisto

kaupunkikeskuspalvelut

tiet

palvelukeskittymä

moottori-/kaksiajoratatie

teollinen keskittymä

radat

satama / logistiikkakeskus

radan yhteystarve

rajatoimintakeskus

Kymijoki

matkailun kärkikohteet

laivaväylät
kanava
vesiliikenteen yhteystarve
vesistö

	
  
26.2.2014
Maanmittauslaitos

	
  

Kymenlaakso -ohjelma 2014–2017 Elinvoimaa Pohjoiselta kasvuvyöhykkeeltä

25

4. Maakuntaohjelma 2014–2017
4.1 Skenaarioiden vaikutukset
Kymenlaakson kehittämiseen

vistamiseksi. Jos ja kun toimintaympäristö kehittyy jonkun skenaarion suuntaan, otetaan käyttöön varasuunnitelman toimenpiteitä.

Maakuntaohjelman johtoajatuksena on toimeenpanna
maakuntasuunnitelman tulevaisuustarkastelun skenaario- ja trendianalyyseistä johdetut skenaarioista riippumattomat välttämättömät toimenpiteet seuraavien
neljän vuoden aikana maakunnan elinvoimaisuuden vah-

Kymenlaakson skenaarioista 2030 riippumattomat, välttämättömät toimenpiteet ja skenaariokohtaiset varautumissuunnitelmat:

Skenaarioista riippumattomat välttämättömät toimenpiteet
ja skenaariokohtaiset varautumissuunnitelmat:
Kasvuvyöhyke vetää

Osaavat päät ja piuhat
Skenaarioista riippumattomat
välttämättömät toimenpiteet

zz Kestävien palveluiden ja elämysten
tuotteistaminen

zz Venäjä- ja KV-osaamisen mielikuvan

Elinvoimaa Pohjoiselta
kasvuvyöhykkeeltä

vahvistaminen

zz Verkosto-osaamisen ja -johtamisen kehittäminen osaajien ja investointien houkuttelemisesksi digikasvukäytävälle. Tuoet käytävän
verkostorakenteille.

zz Tuottajan ja kuluttajan kohtaamisen
helpottaminen

zz Roolin kehittäminen hajautetun tuotannon

zz Turvallisen ja toimivan osaa-

mis- ja liiketointaympäristön
tarjoaminen kasvuvyöhykkeen
ytimessä
viihtyisän asuin- ja toimintaympäristön ylläpitäminen

peliliiketoimintaan

zz Älykkäiden logistiikkapalveluiden

zz Pääliikenneväylien ja

(ml. nettikauppa) ja infran kehittäminen

-yhteyksien kehittäminen
sekä rajaliikenteen sujuvuuden turvaaminen

zz Paikallisdemokratia- ja hallintokäytäntöjen
radikaali uudistaminen

zz Pohjoista kasvuvyöhykettä

Taiturointia kuilun partaalla
zz Metsäsektorin kehittäminen (lupapolitiikka,
eri yritysmuodot, T&K panokset, koulutuksen
kohdentaminen

zz Energian saatavuuden varmistaminen paikallisin ratkaisuin

zz Hamina-Kotkan sataman vahvistaminen ja
alueen rautatielogistiikan hyödyntäminen
Suomen tasolla

zz Yhteistyö ja yhdessä tekeminen kaikilla

hyödyntävien ja vahvistavien toimialojen sekä niiden
rajapintojen kehittäminen
– Innovatiiviset palvelut
– Luonnonvarojen älykäs
käyttö ja siihen liittyvät
teknologiat
– Uudet ICT-alan avaukset
zz Kunta- ja aluehallinnon

sektoreilla (ml. elinkeinoyhtiöt)

selkeyttäminen

zz Hankintojen pilkkominen riittävän pieniin

pea ja joustava rakentaminen kasvavan tarpeen
mukana - huomioiden sekä fyysisen että digitaalisen infran

zz Alueen logistisen klusterin voimakas
hyödyntäminen

zz Laadukkaan, puhtaan ja

ekosysteemissä (ml. 3-D printtaus)

zz Erikoistuminen kyberturvallisuuteen ja

zz Logistisen, palvelu- ja asuininfrastruktuurin no-

zz Profiloituminen matkailussa, markkinoinnin
painopiste Pietarissa ja enenevässä määrin
Moskovassa

zz Toimet osaavan työvoiman houkuttelemiseksi
alueelle sekä kotimaasta että ulkomailta

zz Merkittävä koulutuksen vahvistaminen
huomioiden erityisesti ulkomaalaistaustaiset

zz Biotalouden edistäminen ml. bioenergian
logistiikka ja varastointi

zz Toimivan joukkoliikenteen kehittäminen

Kasvua verissä päin
zz Etelä-Suomen liittouman vahvistaminen.
Brändäys.

zz Panostus kyberturvallisuusosaamiseen.
Puolustusvoimien osaamisen hyödyntäminen
mm. kyberturvallisuudessa

zz Eurooppalaisten datakeskusten houkuttelu
alueelle

zz Cleantechin ja biotalouden vahvistaminen,
koulutus ja markkinointi

zz Kotimaisen uusiutuvan energian tukeminen
zz Yhteistyö venäläisten investorien/toimijoiden

osiin

kanssa

zz Kymenlaakson kaupunki (pakon sanelemana)
zz Peliliiketoiminnan kehittäminen

zz Kasvukäytävän konkretisointi maankäytön
suunnitelmin

zz Puolustusvoimien toiminnan vahvistaminen

zz Merkittävät yhteiskunnan toimet suurteolli-

seudulla

suuden säilyttämiseksi

zz Yritysten kasvun tukeminen Itämeren alueella, Pohjoismaissa ja uusilla kasvumarkkinoilla

zz Arktisen merenkulun hankkeiden edistäminen (ympäristö/turvallisuus)

zz Panostus globaaleihin korkean osaamisen
aloihin.

zz Panostus henkilösuhteiden hoitoon Venäjällä.
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4.2 Kymenlaakson kehittäminen
2014–2017
Maakuntaohjelman 2014-2017 keskeinen tavoite on hyödyntää maakunnan sijainti Pohjoisella kasvuvyöhykkeellä. Hyvin toimivaa infrastruktuuria hyödynnetään
ja kehitetään uuden liiketoiminnan ja uusien palvelujen
alustana siten, että yritykset kokevat alueen kiinnostavaksi paikaksi investointien, sijoittumisen sekä liiketoiminnan kehittämisen ja viennin kannalta. Pohjoinen kasvuvyöhyke muodostaa EU:n ja Venäjän välille erityisesti
logistiikkaan, matkailuun, kauppaan, cleantechiin sekä
meriklusteriin liittyvien palvelujen kehittämisvyöhykkeen
ja tarjoaa Venäjä-potentiaalin hyödyntämiseen monipuolisen alustan.
Maakuntaohjelman lähtökohtana ovat maakunnan erityispiirteet ja mahdollisuudet. Ohjelmaan nostetut painopisteet perustuvat Kymenlaakson maakuntasuunnitelmaan,
ELY-keskuksen strategiseen toimintasuunnitelmaan,
elinkeinoyhtiöiden strategioihin sekä maakunnan älykkään erikoistumisen strategiaan. Ohjelman laatimisessa
on huomioitu myös Suomen rakennerahasto-ohjelman,
Kaakkois-Suomen alueellisen maaseutustrategian, Kaakkois-Suomi-Venäjä CBC ja Keskisen Itämeren sekä valtion
rakennepoliittisen ohjelman linjaukset tuleville vuosille.
Maakuntaohjelman painopistealueet ovat innovatiiviset
palvelut, luonnonvarojen älykäs käyttö ja siihen liittyvät
tekniikat, ICT-alan uudet avaukset sekä Kymenlaakson vetovoimaisuus. Näillä pyritään kehittämään hyvinvointia
edistävää osaamista ja palvelutuotteita sekä saamaan
aikaan uusia teknologisia sovelluksia. Kansainvälisessä
kilpailussa pärjäämiseksi on tiivistettävä hallintorajat
ylittävää yhteistyötä ja parannettava EU:n eri rahoitusinstrumenttien monipuolista osaamista ja hyödyntämistä. Lisäksi hallintoa tulee kehittää siten, että se on jatkossa joustavaa, nopeaa ja pystyy reagoimaan välittömästi
muutoksiin. Ohjelman keskeiset läpileikkaavat teemat
ovat ympäristö, Itämeri ja sininen kasvu sekä kansainvälisyys.
Kymenlaakson kehittymiseen vaikuttaa myös naapurimaakuntien ja -alueiden myönteinen kehitys. Aluekehitykseen haetaan lisää vaikuttavuutta tekemällä yhteistyötä Uudenmaan, Päijät-Hämeen, Etelä-Karjalan,
Länsi-Virumaan, Itä-Virumaan, Leningradin alueen ja
Pietarin kaupungin toimijoiden kanssa.
Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan yhteiset linjaukset liittyvät Kaakkois-Suomen sijaintiaseman ja Venäjän kasvupotentiaalin hyödyntämiseen sekä metsäklusterin uudistumiseen.

Toimintalinja 1 Yritystoiminnan toimintaedellytysten parantaminen ja elinkeinojen
kehittäminen
Erityisenä mahdollisuutena nähdään Pohjoista kasvuvyöhykettä hyödyntävien ja vahvistavien toimialojen
sekä niiden rajapintojen kehittäminen. Kymenlaaksossa
tarjotaan Suomen ja Venäjän välisille matkailijoille ja kuljetuksille houkuttelevia, ensiluokkaisia palveluita liikenteen, logistiikan, kaupan sekä matkailun aloilla ja samalla
luodaan yrityksille mahdollisuuksia uuteen ja kehittyvään
liiketoimintaan rajan molemmin puolin.
Tavoitteena on yrityspohjan vahvistuminen uudella liiketoiminnalla sekä toimivissa että uusissa yrityksissä, kasvuyritysten määrän lisääntyminen sekä kansainvälisillä
markkinoilla menestyvien yritysten määrän kasvu. Yritysten vientiä ja kauppaa Venäjälle koko Itämeren alueella,
Pohjoismaissa sekä uusilla kasvumarkkinoilla lisätään yhteisin toimintatavoin ja osana Team Finland –verkostoa.
Lisäksi edistetään ulkomaisten yritysten sijoittumista,
innovaatioiden kaupallistamista ja investointeja Kymenlaaksoon. Yritysten kansainvälistymistä edistetään koulutuksen ja verkostoitumisen avulla. Erityishuomio kiinnitetään nuorten perustamien yritysten, jotka usein ovat
jo aloitusvaiheessa kasvuyrityksiä, kehittymisen tukemiseen sekä yrittäjien tukemiseen nuorten työllistämisessä.
Yrityksiä kannustetaan tuotekehitykseen ja tuotantovolyymin kasvattamiseen.
Kaakkois-Suomen vahvan metsäklusterin toimintaedellytyksistä tulee edelleen huolehtia ja tulee kehittää uudentyyppistä liiketoimintaa. Alueen mahdollisuudet biotalouden raaka-aineen tuottajana ja hyödyntäjänä tulee
hyödyntää. Vähähiiliseen talouteen siirtyminen edellyttää bioenergian käytön lisäämistä. Maaseudun rooli lähiruoan tuotannossa ja luontomatkailussa korostuu.
Kaakkois-Suomen logistista asemaa tulee edelleen vahvistaa. Tavoitteena on metsäteollisuuden käyttämien väylien sujuvuuden ja kustannustehokkuuden parantaminen.
Kymenlaaksossa tulee etsiä keinoja, joilla varmistetaan
ulkomaanyhteydet meritse tehokkaalla ja turvallisella tavalla ympäristö huomioiden. Alalle on myös kehitettävä
uusia palvelukonsepteja ja hyödynnettävä ICT-alan sovelluksia niiden luomisessa.
Kymenlaakson peliklusteri kehittyi varsin nopeasti edellisellä maakuntaohjelmakaudella. Jatkossa odotetaan
pelillistämiseen perustuvan osaamisen ja liiketoiminnan
kehittyvän etenkin terveys- ja hyvinvointialalla.
Väestön ikääntymisen tuomiin haasteisiin vastataan
esim. hyvinvointipalvelujen ja –teknologioiden tuotannon
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edistämisellä ja muiden uusien digitaalisten palveluiden
ja ohjelmistoteollisuuden kehittämisellä. Kymenlaaksosta
rakennetaan kansainvälisen tason pelillistämisen osaamiskeskusta.

Toimintalinja 2 Koulutuksen ja osaamisen
kehittäminen työvoiman saatavuuden
turvaamiseksi
Tavoitteena on turvallisen ja toimivan osaamis- ja liiketoimintaympäristön tarjoaminen Pohjoisen kasvuvyöhykkeen ytimessä. Ennakointijärjestelmää tulee kehittää ja
kehittämisalustoja ja verkostoja rakentaa alueen elinkeinoelämän tueksi. Alueellisten toimijoiden tulee yhdessä
pyrkiä löytämään keinoja ja toimintatapoja, joilla kehitystä saadaan ohjattua haluttuun suuntaan.
Huomiota kiinnitetään nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseen ja koulutuksen keskeyttämisen vähentämiseen. Nuorten ja opiskelijoiden kiinnostusta yritystoimintaan lisätään. Lisäksi pyritään vaikuttamaan opiskelun ja
työelämän yhteensovittamiseen. Käytännön harjoittelu
on olennainen osa useimpien alojen koulutusta ja siksi
tulee varmistaa harjoittelu- ja työssäoppimispaikkojen
saatavuus. Myös oppisopimuskoulutusta tulee lisätä.
Pitkään jatkuneen rakennemuutosketjun tuloksena syntyneen suuren työvoimareservin koulutukseen luodaan
kattava järjestelmä eri toimijoiden ja koulutusasteiden
yhteistyöllä työttömäksi jääneiden ja muiden aikuisten
koulutustason nostamiseksi ja tätä kautta työmarkkinakelpoisuuden parantamiseksi. Elinikäisen ohjauksen
olemassa olevat toimintamallit vakiinnutetaan ja niitä
kehitetään edelleen. Yritysten ja oppilaitosten välistä
yhteistyötä edistetään, Kaakkois-Suomen opinto- ja uraohjauspalvelua sekä ohjausosaamista parannetaan ja tiedonvälistystä tiivistetään.
Kymenlaaksossa panostetaan vahvan Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulun muodostumiseen ja toisen asteen
koulutuksen yhdistämisen selvittämiseen. Myös aikuiskoulutuksen tulevaisuuden malli on selvitettävä. Ajankohtaista on lisäksi uudenlaisten koulutus- ja oppimisympäristöjen rakentaminen kaikille koulutusaloille sekä
uudenlainen yhteistyö ammattikorkeakoulun ja suomalaisten sekä ulkomaisten yliopistojen kanssa.
Vähähiiliseen talouteen siirtymiseksi Kymenlaaksossa
tavoitellaan entistä suurempaa uusiutuvien energialähteiden osuutta lämmön ja sähkön tuotannossa. Tulevina
vuosina korostuu voimakkaasti biopolttoaineiden käyttöön liittyvä tutkimus ja koulutus. Kaakkois-Suomen kasvu- ja kehitysteemoiksi innovaatiotoiminnassa on määritelty energiatehokkaan asuinympäristön sovellusten
kehittäminen, biomateriaalien energiakäytön perustutkimus, biojalostamoliiketoiminnan kehittäminen, biopolttoaineiden käytettävyystutkimukset ja optimaalinen
käyttö voimalaitoksissa. Koulutus- ja tutkimuskeskus
Biosammon ympärille on rakennettavissa biotalouden
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osaamiskeskittymä yhteistyössä alan yritysten ja oppilaitosten kanssa.
Maakunnan kansainvälistymiskehityksen tueksi kehitetään kielten osaamista. Englanninkielinen perusopetus
käynnistetään tukemaan kymenlaaksolaisten lasten ja
nuorten kansainvälistymistä sekä toimimaan vetovoimatekijänä maakuntaan työhön tulevien kansainvälisten
työntekijöiden ja asiantuntijoiden perheille. Tavoitteena
on, että tulevaisuudessa englanninkielinen opetus jatkuu
perusopetuksesta toisen asteen koulutukseen (lukio, ammatillinen koulutus).

Toimintalinja 3 Kestävä maankäyttö,
laadukas elinympäristö ja vireä
kulttuuriympäristö
Tavoitteena on laadukkaan, puhtaan ja viihtyisän asuinja toimintaympäristön kehittäminen ja kestävä kehitys.
Maakunnassa pystytään tarjoamaan hyviä asumisvaihtoehtoja ja monipuolisia ja kaikkien ikäryhmien saatavissa
olevia vapaa-ajanpalveluja. Kattavan, nopean ja varman
tietoliikenneverkon rakentaminen mahdollistaa asumisen ja yrittämisen kaikkialla maakunnassa. Tavoitteena
on ekotehokas yhdyskuntarakenne. Kaavoittamisen on
oltava joustavaa ja reagointikykyistä, jotta voidaan hyödyntää kaupan ja matkailun vaatimat tarpeet. Pohjoiselle kasvuvyöhykkeelle sijoittuville investointikohteille luodaan edellytykset parantamalla alueen suunnitelmallista
valmiutta.
Asukaslähtöisiä toimintatapoja ja palveluja kehitetään
osallisuuden tukemiseksi. Monikulttuurisuutta ja kansainvälisyyttä edistetään eri tahoilla. Yhteisöllisyyden ja
vastuullisuuden lisäämiseksi tuetaan kansalais- ja kansalaisjärjestötoimintaa sekä paikallista kehittämistä.
Alueen kulttuuri-identiteetti hyödynnetään palvelujen
rakentamisessa.
Kymenlaakson monipuolista luontoa sekä alueen historiaa ja kulttuuriperintöä hyödynnetään aiempaa määrätietoisemmin matkailun tuotteistamisessa. Kymijoen
mahdollisuudet matkailussa ja virkistyskäytössä hyödynnetään. Vanhoille teollisuusalueille ja puolustusvoiminen
käytöstä vapautuneille alueille on mahdollista löytää uutta toimintaa. Erilaisten tapahtuma- ja elämyskeskusten
kuten Kotkan ja Kouvolan luovien alojen keskukset ja KymiRing, toteutumista edistetään. Vaalimaata kehitetään
kaupan ja rajapalvelujen alueena.
EU on tehnyt päätökset ydinverkkokäytäviksi, ydinverkoksi ja kattaviksi verkoiksi. Kaakkois-Suomen etu on,
että näihin Suomenkin sopimiin verkkoihin panostetaan
voimakkaasti kansallisella rahoituksella. Kansallinen panostus on EU-tukien saamisen ehto. Kymenlaaksosta Suomen suurin yleissatama, HaminaKotka sekä maan suurin
rautatielogistiikkakeskus Kouvola ovat mukana kaikissa
näissä verkoissa.
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Kymenlaakson liikennejärjestelmää kehitetään siten, että
sillä varmistetaan mahdollisuudet palvella Suomen vientiteollisuutta mahdollisimman kustannustehokkaasti.
Kymenlaaksossa tulee edelleen huomioida transitoliikenteen tarpeet, joten erityisesti satamiin johtavan maaliikenneverkon palvelutason ja rautatieliikenteen kuljetusten palvelutason kapasiteettia tulee parantaa. Sujuva ja
luotettava talvimerenkulku on tärkeä osa liikennejärjestelmän toimivuutta. Arjen liikkumisessa kiinnitetään
huomiota turvallisuuteen ja ympäristöystävällisyyteen.
Uudet digitaaliset palvelut ja avoimen datan hyödyntäminen tehostavat liikennejärjestelmän hyödyntämistä ja
ratkaisevat liikenteellisiä haasteita.

Imatra- HaminaKotka satama kuljetusketjun sujuvuus ja luotettavuus tulee parantaa niin maantien
kuin rautatien osalta.
3. Pääväylien ja yhteiskunnan toimintojen kannalta keskeisen alemman verkon toimivuuden varmistaminen
zz liikennöitävyyden parantaminen puutavaran saan-

nin varmistamiseksi.

Arjen kestävän liikkumisen edistäminen
1. Työpaikkojen ja palvelukeskittyminen saavutettavuuden
parantaminen asukkaiden ja matkailun näkökulmasta.
zz vt 15 Kotka-Kouvola. Tie on kaupunkiseutujen

Liikenteen rakenneuudistuksella varaudutaan vastaamaan liikenteen haasteisiin tulevaisuudessa, joka on
merkittävästi erilainen kuin tähän saakka. Matkojen ja
kuljetusten palvelutasopuutteet selvitetään ja ratkaisuvaihtoehdot arvioidaan yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Alueellisilla liikennejärjestelmäsuunnitelmilla tulee
jatkossa olemaan nykyistä merkittävämpi rooli ja alueen
toimijoiden yhteinen näkemys määrittelee jatkossa millaiseen toimenpidekokonaisuuteen käytettävissä olevat
liikennerahat alueella kohdennetaan hyvinvoinnin ja
kasvun vauhdittamiseksi. Kymenlaakson liikennejärjestelmän kehittämisessä painottuvat seuraavat tavoitteet
ja toimenpiteet:

Kansainvälisen ja valtakunnallisen
kilpailukyvyn kehittäminen
1. Elinkeinoelämän kannalta tärkeiden kuljetusketjujen
ja niihin liittyvien pääväylien sujuvuuden ja kustannustehokkuuden kehittäminen

välisen työ – ja asiointiliikenteen pääväylä. Vt12
korostuu myös työ- ja asiointiliikenne.
zz vt 6 Kouvolan kohta. Puutteelliset yhteydet

aiheuttavat runsaasti kaupunkirakenteen läpi
kulkevaa liikennettä. Myös sujuvat yhteydet
päivittäistavarakaupan keskuksiin puuttuvat.
2. Joukkoliikenteen käytön edistäminen seutujen
välisessä työ- ja opiskeluliikenteessä
zz

vaihtoyhteydet Kouvolan ja Etelä-Kymenlaakson
sisäisessä liikenteessä sekä Kouvola-Etelä-Kymenlaakso liikenteessä.

zz vaihtoyhteydet Etelä-Kymenlaaksosta Kouvolan

kautta Pietariin ja Länsi-Suomeen sekä Karjalan ja
Savon ratojen suuntaan
3. Jalankulkua, pyöräilyä, muuta arkiliikuntaa ja joukkoliikennettä edistävien toimintatapojen ja toimenpiteiden
edistäminen

zz Valtatie 15 Kotka-Kouvola. Vt 15 Kotka-Kouvola on

tärkeä Suomen vientiteollisuuden kuljetusreitti
sekä yhteys HaminaKotka satamaan. Tie on liikennemääriin nähden kapea, maankäytön liittymiä
on tiheässä ja ohitusmahdollisuudet ovat huonot.
Vilkkaat tasoliittymät aiheuttavat turvallisuus ja
sujuvuusongelmia.
zz Valtatie 12 Lahti-Kouvola. Vt 12 on tärkeä osa itä-

länsisuuntaista valtatieverkkoa ja tärkeä yhteys
elinkeinoelämän kuljetuksille. Palvelutasopuutteet
kohdistuvat erityisesti raskaaseen liikenteeseen.
zz 250 kN akselipainon sekä pitkät junat salliva rata-

verkko Imatralta ja Kuusankoskelta HaminaKotka
satamaan
zz kauppamerenkulun kehittyvä kalusto vaatii

väyläsyvennyksiä HaminaKotka satamaan
2. Kansainvälisten yhteyksien ja rajatoimintojen
sujuvuuden ja luotettavuuden parantaminen
zz satamaan ja satamasta pääliikenneverkolle johtavat

yhteydet ja valtatielle 7 (E18) ja rataverkkoon johtavat yhteydet. Lahti-Kouvola- HaminaKotka satama,

zz panostusta tulee lisätä jalankulku- ja pyöräteiden

laatuun

Yhteiskunnan tavoitteiden edistäminen
1. Turvallisuus: Liikkuminen on vastuullista ja turvallisuushakuista. Liikennekuolemien ja vakavasti loukkaantuneiden määrä puolitetaan ja kaikkien loukkaantuneiden määrä vähenee neljänneksen.
2. Ympäristö: Liikenteestä aiheutuvia haittoja vähennetään valtakunnallisten periaatteiden mukaisesti
3. Yhdyskuntarakenne: Tuetaan kestävää liikkumista
edistävän yhdyskuntarakenteen kehittämistä.
4. Taloudellisuus: Parannetaan toimintojen tehokkuutta
yhteistyömalleja ja uusia toteutusmalleja kehittämällä.

Läpileikkaavat teemat
Ilmastonmuutokseen ja luonnonvarojen hyödyntämiseen
liitetyistä kehittämistavoitteista on sovittu Kymenlaakson
ilmasto ja energiastrategiassa sekä Kymenlaakson luonnonvarastrategiassa. Keskeisenä tavoitteena on ekotehokkuuden lisääminen ja vähähiiliseen talouteen siirtyminen.
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Luonnonvarojen kestävä käyttö (resurssiviisaus) on biotalouden keskeinen päämäärä. Biotalous perustuu uusiutuvien luonnonvarojen älykkääseen ja vastuulliseen
käyttöön, ja se on avain kamppailussa ilmastonmuutosta
ja niukkenevia luonnonvaroja vastaan. Biotalous on toimiala, jolla on suuri tulevaisuuden potentiaali Kymenlaaksossa. Biotalous vähentää riippuvuutta fossiilisista
polttoaineista, edistää innovaatiotoiminta ja vahvistaa
sitä myötä maakunnan kilpailukykyä. Liiketoimintana
biotalous nähdään usein pelkistetysti biomassan tuotantoon ja jalostukseen tai bioteknologiaan perustuvana liiketoimintasektorina. Myös esimerkiksi puurakentaminen
ja luontoympäristön hyvinvointivaikutusten tuotteistaminen ovat osa biotalouden liiketoimintaa.
Kymenlaaksossa korostuvat Itämereen liittyvät kehittämistavoitteet, ympäristöhaasteet ja meriliikenteeseen
liittyvät riskit (öljy- ja kemikaalionnettomuus). Euroopan
unionin uudistettu Itämeri-strategia hyväksyttiin kesäkuussa 2012 ja siihen liittyvä toimintasuunnitelma otettiin käyttöön helmikuussa 2013. EU:n Itämeri-strategialle
on nyt määritelty kolme päätavoitetta: meren pelastaminen, alueen yhdistäminen ja hyvinvoinnin kasvattaminen.
Itämeri on tärkeä talouden moottori Kymenlaaksossa.
"Sininen kasvu" (blue growth) on kehittämiskonsepti,
jolla tuetaan merialan kasvua kokonaisuutena. Merialaan liittyy huomattava innovaatio- ja kasvupotentiaali.
Sinisellä kasvulla edistetään EU:n yhdennetyn meripolitiikan puitteissa älykkääseen, kestävään ja osallistavaan
kasvuun tähtäävän Eurooppa 2020 -strategian toteuttamista.

Kansainvälisen yhteistyön edistäminen on tärkeä osa
Kymenlaakson kehittämistä. Maakunnan toimijoiden tuleekin nähdä kansainvälisyys läpileikkaavana teemana
maakuntaohjelmaa toteuttavissa toimenpiteissä. Kymenlaakson teollisuuden kehitys alkoi aikanaan ulkomaisella pääomalla ja osaamisella. Teollisuuden menestys on
perustunut kansainväliseen kauppaan ja vientiin. Pohjoisen kasvukäytävän ideassa kansainvälinen yhteistyö on
suorastaan välttämättömyys. Kymenlaakson tulee hyödyntää sijaintiaan EU:n ja Venäjän rajalla ja maakuntaa
tulee tehdä tunnetuksi kansainvälisillä areenoilla uusien
yritysten, pääomien ja osaajien houkuttelemiseksi. Globaalissa toimintaympäristössä ei ole tarvetta tehdä rajauksia kansainvälisen yhteistyön toiminta-alueeksi, vaan
tulee hakea parhaita kumppanuuksia kansallisuuteen
katsomatta. EU:n kehittämisohjelmien hyödyntämiseksi
tulee kuitenkin panostaa eurooppalaisiin yhteyksiin ja
rajat ylittävän yhteistyön ohjelmien osalta lähialueisiin,
kuten Luoteis-Venäjään, Viroon, Latviaan, Ruotsiin sekä
muihin Itämeren alueen maihin. Kansainvälisen yhteistyön lisäämiseksi tulee hyödyntää myös maakunnassa jo
asuvan ulkomaalaistaustaisen väestön osaamista, verkostoja ja tietotaitoa.

4.3 Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan
yhteistoiminta
Maakuntien tulee aluekehityslain mukaan hoitaa yhteistoiminnassa tehtäviä, jotka ovat alueen pitkäjänteisen kehittämisen kannalta merkittäviä ja jotka koskevat pääosin koko
yhteistoiminta-aluetta. Kaakkois-Suomessa tällaisia ovat
Venäjän naapuruuden tarjoamien mahdollisuuksien täysimääräinen hyödyntäminen ja metsäklusterin uudistuminen.

Kuva: Kari Taimisto
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Venäjä-painopisteen taustalla on vuonna 2013 KaakkoisSuomen kaupunkien, ELY-keskuksen ja maakuntien liittojen yhteisesti ministeriöille valmistelema Kaakkois-Suomen Venäjä-kasvusopimusehdotus, joka ei kuitenkaan
edennyt keskushallinnon taholta. Kataisen hallituksen
syksyn 2013 rakennepoliittinen ohjelma asettaa tavoitteeksi "toimenpidekokonaisuuden, jolla vahvistetaan
edellytyksiä hyödyntää Venäjän kasvavia markkinoita ja
venäläisten kuluttajien kasvavaa ostovoimaa". Se tukee
matkailun, kaupan ja palveluiden tulojen ja työllisyyden
kasvua sekä Suomeen suuntautuvien investointien ja yritysten välisen kaupankäynnin lisäämistä.

Kaakkois-Suomen sijaintiaseman ja
Venäjä-kasvupotentiaalin hyödyntäminen
Yritystoiminnan kehittäminen sekä Venäjä-liiketoiminnan
työllistävän vaikutuksen edistäminen
Kaakkois-Suomen visiona on profiloitua julkisissa ja yksityisissä yrityspalveluissa Venäjään liittyvien palvelujen
Euroopan tason ykkösosaajaksi. Toimenpiteinä edistetään

Venäjän kanssa tehtävä yhteistyö edellyttää monipuolista Venäjä-osaamista ja riittävästi venäjänkielentaitoisia
eri alojen ammattilaisia. Venäjän kielen opiskelua tulee
lisätä peruskoulussa, ammatillisissa oppilaitoksissa, korkeakouluissa ja yliopistoissa. Opiskelijavaihdon ja opiskelijoiden työharjoittelun sekä tutkimusyhteistyön lisääminen Venäjällä on tärkeää. Jo työelämässä oleville tulisi
järjestää venäjän kieli- ja kulttuurikoulutusta kurssi- ja
verkko-opetuksena. Venäjänkielisen väestön osaamista
tulee hyödyntää entistä paremmin.
Koulutusvientiä kansainvälisille markkinoille rakennetaan yhteistyössä huolellisesti ja vastaanottajien tarpeisiin räätälöidysti.

Rajanylitys sekä liikenne- ja kasvukäytävät
Rajanylityksen sujuvuuden varmistaminen sekä Pohjoisen kasvuvyöhykkeen, johon E18- ja Salpausselän kehityskäytävät sisältyvät, kehittäminen on ensisijaisen tärkeää
Kaakkois-Suomen teollisuuden, palvelutoimialojen ja logistiikan edistämiselle sekä Venäjän tarjoamien mahdollisuuksien täysimääräiselle hyödyntämiselle. Suomen ja
Venäjän välisen rajan toimivuus on edellytys koko Suomen
viennin ja transiton sekä matkailun kasvulle.

zz venäläisten ja muiden ulkomaisten yritysten

sijoittumista
zz venäläis-suomalaisten innovaatioiden kaupallista-

mista ja investointeja Kaakkois-Suomeen
zz Venäjä-verkostojen yhteistä kehittämistä ja pk-

yritysten kansainvälistymistä
zz kasvuhakuisten yritysten rahoituksen saatavuutta

Venäjä-osaamisen ja kansainvälisen
koulutustoiminnan laajentaminen

Edunvalvonnan painopisteenä on Kaakkois-Suomen kannalta merkittävien liikenneväylien kehittäminen. Rajanylityspaikoille ja niille johtaville liikenneväylille Suomessa
ja Venäjällä pyritään saamaan muun muassa ENI-ohjelman rahoitusta. Tavoitteena on Pohjoisen kasvukäytävän
liikenneyhteyksien kilpailukyvyn parantaminen sisältäen
kokonaisuutena merenkulun ja satamien toimintaedellytykset sekä rautatie- ja maantieyhteydet satamista rajanylityspaikkojen kautta Venäjälle. Yhteisesti tulee varautua mahdollisen viisumivapauden vaikutuksiin.

Kaakkois-Suomessa kehitetään Venäjä-osaamista, kansainvälistä koulutusta sekä vahvistetaan alueen asemaa
Venäjän ja EU:n innovaatiotoimintojen solmukohtana.
Kaakkois-Suomen korkeakoulut muodostavat yhteistyössä valtakunnallisesti merkittävän Venäjä-osaamisen klusterin. Korkeakoulut edistävät toisiaan täydentäen alueen
kilpailukykyä ja kasvua toimenpiteinään:
zz yhteisesti sovittujen Venäjä-toiminnan painopistei-

den ja linjauksien toteuttaminen
zz edelläkävijyys kansainvälisten koulutusohjelmien

rakentamisessa koti- ja ulkomaalaisten opiskelijoiden tarpeisiin
zz kansainvälisten opiskelijoiden ja maahanmuuttajien

alueen työmarkkinoille sijoittumisen edistäminen
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Metsäteollisuuden rakennemuutoksesta kohti
kansainvälisesti merkittävää biotalousklusteria
Metsäklusterin uusiutuminen on Kaakkois-Suomelle keskeinen kysymys. Prosessin nopeuttaminen on tärkeää ja
koko maan etu. Suuret metsäteollisuusyritykset toimivat
globaalisti ja tekevät strategiset päätökset välittämättä
niiden aluekehitysvaikutuksista. Alueella on pidettävä
huolta metsäteollisuuden toimintaedellytysten säilymisestä, mutta samalla luotava mahdollisuuksia uudentyyppisen liiketoiminnan kehittymiselle.
Metsäklusterin uudistamisessa on kysymys sekä nykyisten liiketoimintojen uudistamisesta että täysin uusien liiketoimintojen synnyttämisestä. Kaakkois-Suomen
metsäklusterissa on siirryttävä kohti suuremman yksikköhinnan tuotteita. Niitä valmistavat myös vallitsevan
tuotantorakenteen oheen syntyneet uudet, myös pk-mittakaavan toimijat. Oheisessa kuvassa on havainnollistettu metsäteollisuuden mahdollisia kehityspolkuja biotalouden jalostusarvopyramidin muodossa.
Kaakkois-Suomessa on tähdättävä kansainvälisesti merkittävän biotalousklusterin aikaansaamiseen, missä keskeistä on erityisesti:

Kaikkiin näihin osa-alueisiin liittyy kiinteästi tutkimus-,
kehitys- ja innovaatiotoimintaan panostaminen, liiketoimintamahdollisuuksien kehittäminen sekä osaamisen
ylläpitäminen ja lisääminen. Tutkimus-, tuotekehitys- ja
innovaatiotoiminnassa kehittämistyö on kyettävä nostamaan koe-, pilotti- ja demonstraatiolaitostasolle, johon
yritystoiminnan on kytkeydyttävä. Liiketoimintapotentiaali tulisi osata erottaa riittävän ajoissa, etsiä kansainvälisiä kontakteja, lisätä benchmarkingia sekä kansainvälisten markkinoiden tuntemusta. Kaakkois-Suomessa on
sovellettava nopeasti käytäntöön TKI-toiminnan tuloksia.
Liiketoimintamahdollisuuksia on haettava myös biotalousklusterin eri osa-alueiden palveluihin kohdistuvasta
kysynnästä, kuten prosessiosaamisesta ja logistiikasta.
Metsäteollisuuden menestys Kaakkois-Suomessa on perustunut maailmanluokan osaamiseen. Osaamisen kansainvälisestä kilpailukyvystä tulee pitää huolta myös
metsäteollisuuden uusiutumisessa. Koulutuksen tulee
ennakoida kehittyvän biotalousklusterin tarpeita. Biotalousklusteria palvelevia koulutusohjelmia tulee kehittää,
opiskelijamäärät turvata ja alan vetovoimaa uravaihtoehtona on vahvistettava.

zz puubiomassan saannin tehokkuus
zz biomassan jalostamisen prosessien tehokkuus
zz biotuotteiden (biomateriaalit, biokemikaalit

ja –yhdisteet, bioenergia) kehittäminen ja
kaupallistaminen
zz älykkäiden ja ympäristöystävällisten pakkausten

kehittäminen
zz puurakentamisen ja komposiittituotteiden

kehittämisen lisääminen

Yksikköhinta
kasvaa
mm. biopolymeerit,
erilaiset
kompostituotteet
mm. erilaiset
suoja-aineet
mm. metsähake,
pelletit, bioöljy ja
biokaasu
Määrä
kasvaa

Lääkkeet ja
kosmetiikka

Biomateriaalit
Biokemikaalit

Biopolttoaineet liikenteeseen
Bioenergia - lämpö ja sähkö
teollisuudelle ja kotitalouksille
Sellu, paperi ja kartonki viestintään, pakkaamiseen ja
pehmopapereihin sekä puutuotteet mm. rakentamiseen

Uuden osaamisen
kerryttäminen
Investoinnit uuteen
teknologiaan ja
liiketoimintoihin
Globaali verkostoituminen
T&K ja innovaatiot
Kustannuskilpailukyky,
Rakenteet,
Toimintatavat,
Investoinnit nykyisten
tuotteiden, prosessien ja
tekmologioiden
kehittämiseen
Lähde: Metsäteollisuus ry

Puun ja metsäbiomassan hankinta ja logistiikka
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Elinvoimaa Pohjoiselta
kasvuvyöhykkeeltä

Toimintalinjat

Yritystoiminnan toimintaedellytysten parantaminen
ja elinkeinojen kehittäminen

Innovatiiviset
palvelut

Tuotteistetut
palvelukokonaisuudet

Kasvuorientoituneiden pk-yritysten kansainvälistäminen,
Team Finland –verkoston hyödyntäminen
Ulkomaalaisten investointien houkuttelu ja
kansainvälisten yrityskumppanuuksien synnyttäminen,
Invest in toiminta
Logistisen aseman vahvistaminen ja uusien
palvelukonseptien kehittäminen
Matkailijoita ja asukkaita palvelevan kaupan sekä
luonto-, liikunta- ja kulttuurimatkailutarjonnan
kehittäminen

Luonnonvarojen älykäs käyttö
ja siihen liittyvät tekniikat

Metsäosaamisen
monipuolistaminen ja
konvergointi vihreään
talouteen
Uusiutuvan ja
puhtaan energian
tuotantoratkaisut
Elintarvikeala, lähiruoka

ICT-alan uudet avaukset

Vetovoimainen Kymenlaakso

Metsäalan toimintaedellytysten ja osaamisen
uudistaminen
Uusien avausten edistäminen esim. biojalostamot,
älykkäät ja ympäristöystävälliset pakkaukset, nanosellu
ja puurakentaminen
Tuotekehittelyn edistäminen esim. komposiitit,
biomuovit, terveysvaikutteiset elintarvikkeet,
lääkeaineet
Sivuvirtojen ja alueellisten materiaalivirtojen
hyödyntäminen
Elintarvikkeiden jalostusketjut ja niihin liittyvä
yritystoiminta

Palvelinkeskukset
Viihdepelit, hyötypelit ja
pelillistäminen
Kyberturvallisuus

Google referenssin hyödyntäminen

Yrityksille, asukkaille,
nuorille/opiskelijoille,
ikääntyvälle väestölle ja
muuttajille

Yrittäjien tukeminen nuorten työllistämisessä

Peliklusterin kehittäminen ja pelillistämiseen perustuvan
liiketoiminnan edistäminen
ICT sovellusten hyödyntäminen uusien palveluiden
luomisessa
Hyvinvointipalveluiden ja –teknologioiden tuotannon
edistäminen

Nuorten kiinnostuksen lisääminen yritystoimintaa
kohtaan
Asukkaiden hyvinvointiin liittyvien uusien
palveluinnovaatioiden kehittäminen
Virkistystoiminnan toteuttaminen kestävästi ja helposti
saavutettavasti
Viestintäyhteistyön pysyvä toimintamalli
Uudet tavat tuoda Kymenlaaksoa esiin
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Koulutuksen ja osaamisen kehittäminen työvoiman
saatavuuden parantamiseksi

Kestävä maankäyttö, laadukas
elinympäristö ja
vireä kulttuuriympäristö

Pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittäminen

Korkeatasoisen ja monipuolisen
matkailupalveluinfran rakentaminen

Uudenlaisten koulutus- ja oppimisympäristöjen kehittäminen

Alueellisten verkostojen kehittämiskonseptit esim.
yrityspuistot, satamat, matkailualueet

Kasvuyrittäjyyden ja kansainvälistymisen edistäminen

Risteily- ja linjaliikenteen kehittäminen

Osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen
Kehittämisalustat, verkosto-osaaminen, koulutusvienti
Koulutus ja tutkimuslaitosten rajat ylittävän yhteistyön
edistäminen

Paikallisten, puhtaiden energiaratkaisujen ja
tuotannon mahdollistaminen

Biotalousosaamisen kehittäminen

Hyvinvointia tukeva vähähiilinen rakentaminen

Bioenergia-alaan liittyvän tutkimuksen ja koulutuksen
kehittäminen sekä koulutuksen vienti
Ekologinen rakentaminen eri koulutusasteilla
Tuuli- ja aurinkoenergia-alan osaamisen kehittäminen
Palvelinkeskusten osaamistarpeeseen vastaaminen

Pelillistämiseen perustuvan osaamisen kehittäminen
Kyberturvallisuusosaamisen kehittäminen

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

Muotoilualan käyttäjälähtöisen suunnittelun, pelialan
pelillistämisen ja hyvinvointialan osaamisen yhdistäminen
Nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamisen tukeminen

Oppilaitosten ja pk-yritysten välinen yhteistyö

Rakentamisen ohjauksen kokonaisvaltainen
kehittäminen (aluesuunnittelu, rakenteet,
korkeatasoinen arkkitehtuuri ja julkisen taiteen
%-periaate)
Tapahtuma- ja elämyskeskusten toiminnan
käynnistäminen esim. KymiRing

Opiskelijayrittäjyyden tukeminen, opiskelun ja työelämän
yhteensovittaminen, työelämään siirtymisen tukeminen,
oppisopimuskoulutus

Kulttuuri- ja luontomatkailun vetovoima-alueiden
hyödyntäminen

Vetovoimaisen K-S amk:n muodostaminen

Vanhojen teollisuusalueiden uusiokäyttö

Toisen asteen koulutuksen yhdistämisen selvittäminen

Kymijoen hyödyntäminen esim. Heinola-Kouvola
vesitieyhteys
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5. Rahoitus
Maakuntaohjelman toteuttamisessa kiinnitetään huomiota eri EU-ohjelmien sekä kansallisten
rahoitusmahdollisuuksien hyödyntämiseen.
Rahoitus 2014–2017, milj. euroa:

Yritystoiminnan
toimintaedellytysten parantaminen
ja elinkeinojen
kehittäminen

Koulutuksen ja
osaamisen kehittäminen työvoiman saatavuuden
turvaamiseksi

Alueidenkäyttö,
infrastruktuuri ja
ympäristö

EU:n ja valtion rahoitus
Rakennerahasto-ohjelma

10,0

8,0

2,0

Maaseutuohjelma

6,0

2,0

3,0

Meri- ja kalatalousrahasto

0,1

0,1

0,2

2,0

2,0

Central Baltic –ohjelma
Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC - ohjelma

2,0

2,0

2,0

EU:n erillisohjelmat

1,0

5,0

2,0

Maakunnan kehittämisraha

0,2

0,2

0,6

Tekes

5,0
110,0

150,0

120,0

Kunnat

10,0

10,0

10,0

Yritykset

10,0

2,0

5,0

Kansallinen rahoitus

ELY-keskus
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6. Yhteenveto
ympäristöselostuksesta
Maakuntaohjelman luonnoksessa ei esitetä sellaisia toimenpiteitä, jotka aiheuttaisivat merkittävän suuria haittoja ihmisille tai ympäristölle. Sosiaalisen, ekonomisen ja
ekologisen kestävyyden edistäminen ja ekotehokkuuden
kehittäminen asetetaan kaikkien toimintalinjojen kehittämisen lähtökohdaksi.
Maakunnan elinkeinorakenne muuttuu. Kilpailukyvyn ja
kasvun perustekijöiksi katsotaan panostukset uuden tekniikan osaamiseen ja innovaatioihin. Siirtyminen energiaintensiivisestä raskaasta teollisuudesta esim. energia- ja
biotuotteiden pk -yrityksiin vaikuttaa maakunnan ympäristön tilaan merkittävästi ja myönteisesti.
Maakuntaohjelma mahdollistaa lukuisia keinoja ympäristökuormituksen vähentämiseksi ja elinympäristön ja
ympäristön tilan parantamiseksi. Myönteisiä vaikutuksia
on odotettavissa erityisesti ympäristöosaamisen kehittämistyön myötä (esimerkiksi ekotehokkuuden kehittäminen, uusiutuvien energialähteiden osaamisen ja puhtaan
energiatuotannon kehittäminen). Myös aluerakenteen
toimenpiteiden kautta on mahdollista parantaa ympäristön tilaa esim. eheyttämällä aluerakennetta, kehittämällä
asuin- ja toimintaympäristöjen viihtyisyyttä ja vaalimalla
kulttuuri- ja luonnonympäristöjä.
Eri toimintalinjat tukevat toisiaan ja tietyn toimintalinjan
kielteisiä vaikutuksia voidaan lieventää tai ehkäistä toisen toimintalinjan ympäristömyönteisillä toimenpiteillä.
Maakuntaohjelman kokonaisvaikutukset ja yhteisvaikutukset ovat sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä pääosin
myönteisiä tai neutraaleja. On todettu, että jokainen toimintalinja täyttää myös erikseen tarkasteltuina kestävän kehityksen keskeiset vaatimukset. Ympäristöselostuksessa korostetaan, että Kymenlaakso on logistiikan ja
metsäteollisuuden maakunta. Liikenteeseen ja energian
käyttöön liittyvät ympäristökysymykset ja riskit vaativat
tarkastelua maakuntaohjelman toteutuessa.
Maakuntaohjelman yhdyskuntarakennetta koskevat vaikutukset ovat valtakunnallisten alueiden käyttötavoitteiden ja maakuntakaavoituksen päämäärien mukaiset.
Maakuntaohjelman toteuttaminen ja yleinen talouskehitys johtaa Kymenlaaksossa liikennemäärien kasvuun. Liikenteen kasvu meriteitse ja maitse lisää ympäristöriskejä
ja voi vaikuttaa kielteisesti ilmastoon, asuinviihtyisyyteen
ja elinympäristön laatuun (esim. meluhaitat).
Maakuntaohjelmassa pyritään edistämään vahvasti osaamisen ja innovaation kehittämistä ja prosessien tehostamista. Uusiutuviin energialähteisiin liittyvät kehittämistoimet vaikuttavat päästökehitykseen, ilman laatuun ja

ilmastoon erittäin myönteisesti. Kehitys koskee myös alueen teollisuutta, joka on Kymenlaakson keskeinen energiankäyttäjä. Ympäristöinnovaatiolla ja ekotehokkuuden
kehittämisellä, on mahdollista, että talouskasvu ei lisää
ympäristökuormitusta.
Ekotehokkuus esitetään keskeiseksi ilmastonmuutoksen
hillinnän keinoksi. Ilmastonmuutoksen torjuntaan ja sopeutumiseen kiinnitetään maakuntaohjemassa huomiota (ekotehokkuuden parantaminen, ympäristöosaamisen
kehittäminen, uusiutuvat energialähteet yms.).
Maakuntaohjelman tavoitteisiin kuuluu talouskasvun
edistäminen. Taloudellisesta näkökulmasta vaikutukset
kulutukseen ja tuotantoon sekä vaikutukset aineelliseen
omaisuuteen ovat todennäköisesti myönteisiä. Maakuntaohjelman toimintalinjoissa kilpailukyvyn ja talouskasvun perustekijöinä ovat panostukset osaamiseen ja inhimilliseen pääomaan, nopea teknologinen kehitys sekä
toimiva logistiikka ja infrastruktuuri. Tämä antaa työkaluja myös kielteisten vaikutusten ehkäisemiseksi.
Kehittämistyön kielteiset vaikutukset maisemaan koskevat lähinnä suurhankkeita, kuten logistiikkahankkeita
(esim. liikennehankkeet). Vaikutukset ovat välillisiä, koska konkreettisia hankkeita ei esitetä maakuntaohjelmassa. Merkittävien hankkeiden ympäristövaikutukset tutkitaan mm. YVA -menettelyjen yhteydessä.
Maakuntaohjelmassa esitetään kaupunki- ja maisemakuvaa koskevia näkökohtia ja toimenpiteitä, joilla on myönteinen vaikutus maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön.
Maakuntaohjelmassa esitetään toimenpiteitä ehkäisemää kielteisiä vaikutuksia luonnonoloihin ja luonnonvaroihin ja parantamaan ympäristön tilaa. Ohjelman toteuttaminen ei vaikutta suoraan kielteisesti maakunnan
luontoarvoihin tai esim. Natura 2000 -ohjelman alueiden
luontoarvoihin. Luonnonvarojen kestävää käyttöä pyritään edistämään toteuttamalla alueellista ilmasto- ja
energiastrategiaa sekä -luonnonvarastrategiaa.
Ohjelmassa ei esitetä vesi- ja jätehuoltoon liittyviä toimenpiteitä. Vaikutukset maaperään ja veteen ovat neutraaleja. Ohjelmassa korostetaan Itämereen liittyviä suojelutarpeita.
Maakuntaohjelman vaikutukset ihmisten terveydelle ja
hyvinvointiin ovat pääosin myönteisiä. Taloudellista hyvinvointia edistetään korotetusti kaikissa toimintalinjoissa.
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Maakuntaohjelman tavoitteisiin kuuluu maakunnan kehittäminen viihtyisäksi ja houkuttelevaksi asuin- ja toimintaympäristöksi. Tavoitteiden saavuttamiseksi esitetään kehittämistoimenpiteitä omassa toimintalinjassa.
Maakuntaohjelma voi vaikuttaa ihmisten elinoloihin ja
viihtyvyyteen myönteisesti. Kasvava liikenne voidaan
katsoa tärkeäksi ympäristöhaasteeksi.
Maakuntaohjelman vaikutukset tutkimukseen ja koulutukseen ovat myönteisiä. Tämä johtuu ensisijaisesti sitä,
että kilpailukyvyn ja kasvun perustekijöiksi katsotaan
panostukset osaamiseen ja inhimilliseen pääomaan. Ohjelmassa panostetaan innovatiiviseen ympäristöteknologian osaamiseen.
Lähialueyhteistyön merkitystä korostetaan logistiikan ja
Venäjän kaupan osalta. Maakuntaohjelman toteuttamisella ei ole kuitenkaan merkittäviä rajojen ylittäviä kielteisiä vaikutuksia. Ohjelma ei myöskään ole ristiriidassa
kansainvälisten, Euroopan Unionin, valtakunnallisten tai
maakunnallisten ympäristötavoitteiden kanssa.
Ympäristövaikutusten arviointi rinnakkain maakuntaohjelman laatimisprosessin yhteydessä on johtanut siihen,
että ympäristönäkökohdat on huomioitu varhain ja maakuntaohjelman kokonaisvaikutukset ovat neutraaleja tai
myönteisiä.

7. Seuranta
Seurantatietoja esitellään Kymenlaakson aluekehityskatsauksessa joka laaditaan joka toinen vuosi. Myös joka
toinen vuosi laadittava maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma sisältää ohjelman oleellisimmat seurantatiedot.
Ympäristön tilaa voidaan seurata ekotehokkuuden mittareilla. Ekotehokkuuden mittareita käytetään sitä mukaa,
kun Kymenlaakson ekotehokkuuden seurantajärjestelmä
ECOREG tuottaa tarvittavia tunnuslukuja.
Lukuisissa ohjelma-arvioinneissa on todettu, että laajan ohjelman vaikuttavuudelle on erittäin vaikea löytää
yksiselitteisiä mittareita. Ohjelmaa toteuttavaa hanketoimintaa seurataan yleensä perustettavien yritysten ja
työpaikkavaikutusten määrällä mm. rakennerahastojen
hallintajärjestelmästä (EURA-2014) saatavan tiedon avulla. Hankkeiden vaikutukset tulevat kuitenkin esiin useimmiten vasta vuosien kuluttua. Ohjelman rahoituksen merkitys koko talouden kokoon on minimaalinen.
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8. Termit ja lyhenteet
Asiakirjassa esiintyvät lyhenteet:
ASEAN 		
BKT 		
BRIICS		
BTV 		
CBC 		
CO2 		
DELFOI 		
E-18		
EAKR		
ELY 		
ENI 		
ESR 		
EU 		
EURA 2014
EVA 		
INTERREG
ICT 		
		
KM² 		
K-S AMK
LUT 		
		
LVM		
MAKO 		
PK-yritys 		
TEM 		
TKI 		
TOL 		
TOPSU 		
T&K		
VT 		
WTO 		
YVA 		

Kaakkois-Aasian yhteistyöjärjestö (Association of Southeast Asian Nations)		
Bruttokansantuote
Kehittyvät maat: Brasilia, Russia, India, Indonesia, China; South-Africa
Bruttokansantuote - työllisyys - väestöindeksi
Cross-border Co-operation /rajat ylittävä yhteistyö
Hiilidioksidi
Tulevaisuuden tutkimuksen asiantuntijamenetelmä
Eurooppatie nro 18
Euroopan Aluekehitysrahasto
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Euroopan Naapuruusinstrumentti (European Neighbourhood Instrument)
Euroopan Sosiaalirahasto
Euroopan Unioni
EU:n rakennerahastojen tietohallintajärjestelmä
Elinkeinoelämän Valtuuskunta
Euroopan alueiden välisen yhteistyön instrumentti
Informaatio- ja kommunikaatioteknologia
(Information and Communication Technology)
Neliökilometri
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Lappeenrannan Teknillinen yliopisto
(Lappeenranta University of Technology)
Liikenne- ja viestintäministeriö
Maakuntaohjelma
Pieni tai keskisuuri yritys
Työ ja elinkeinoministeriö
Tutkimus -, kehitys- ja innovaatiotoiminta
Toimialatutkimus
Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma
Tutkimus- ja kehitystoiminta
Valtatie
Maailman kauppajärjestö ( World Trade Organization)
Ympäristövaikutusten arviointi
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