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KYMRIS3Tavoitetila 2025

Kymenlaaksossa älykkääseen erikoistumiseen 
perustuvalla tutkimus- ja innovaatiostrategialla 
(RIS3) tähdätään kilpailukykyisen ja vetovoimaisen 
innovaatioekosysteemin systemaattiseen kehittämiseen, 
tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopanostuksen lisäämiseen 
sekä älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun 
aikaansaamiseen. Maakunnan resurssit keskitetään 
RIS3-strategian profiilin mukaisesti harvempiin ja 
vaikuttavampiin TKI-hankkeisiin.

 

Kymenlaakso on vuonna 2025 valittujen 
kasvualojensa, logistiikka, biotalous ja 

digitalisaatio, RIS3-strategiakärkien osaamisen 
mukaan profiloitunut, kansallisesti ja kansainvälisesti 
kilpailukykyinen, ulkomaisia investointeja ja 
ulkopuolista osaamista houkutteleva elinvoimainen 
maakunta Pohjoisella kasvuvyöhykkeellä. Kansalliset ja 
kansainväliset strategiset kumppanuudet ja yhteistyö 
vahvistavat ja täydentävät maakunnan valittua profiilia.”

RIS3-strategian toteutus

Kymenlaakson RIS3-strategia ohjaa maakunnan 
rakennerahastovarojen käyttöä. Maakunnan 
yhteistyöryhmä tekee päätökset rahoituksen ohjaamisesta 
kehityshankkeille strategian mukaisesti.

Kasvualakohtaisesti perustetut RIS3-ryhmät 
ovat keskeisessä roolissa strategian käytännön 
toimeenpanossa ja seurannassa. Logistiikan, biotalouden 
ja digitalisaation RIS3-ryhmien tehtävänä on tukea 
rahoittajien ja alueen toimijoiden kehittämistoimintaa. 
RIS3-ryhmät raportoivat toiminnastaan maakuntatasolle.

www.kymenlaakso.fi

www.kymenlaakso.fi
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LOGISTIIKKA

BIOTALOUS

DIGITALISAATIO

Kymenlaakson älykkään 
erikoistumisen strategia
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Kymenlaakson logistiikan erottautumiskärki on 
logistiikka-alueiden, satamien ja merenkulun 
turvallisuus ja älylogistiikka.

Alueemme turvallisuusosaaminen niin 
meriliikenteessä kuin satamatoiminnoissa 
on kansainvälistä huipputasoa. Älylogistiikka 
on keino toiminnan tehostamiseen, jolla 
säästetään ympäristöä, kustannuksia ja 
työaikaa sekä lisätään turvallisuutta.

Alueellisena tavoitteena on kytkeä 
digitalisaation avulla satamat, 
logistiikkatoimijat ja multimodaaliterminaalit 
aktiivisemmin ja tiiviimmin osaksi 
Eurooppalaista ydinliikenneverkkoa (TEN-T).

Digitalisaatio nähdään Kymenlaakson älykkään eri-
koistumisen strategian kannalta voimakkaasti läpi-
leikkaavana teemana, joka vaikuttaa merkittävästi 
muihin valittuihin strategisiin aloihin ja kärkiin.

Mahdollisuuksia uusille ideoille ja innovaatioille 
nähdään erityisesti alojen ja osaamisen raja- 
pinnoilla ja digitaalisissa sovelluksissa.

Alueellisena tavoitteena on avoimen kyberturvalli-
suuden verkoston ja osaamiskeskittymän synnyt- 
täminen, jossa kyberturvallisuuspalvelujen ja koulu-
tuksen (erityisesti pelillistetyn kyberturvallisuuden 
koulutus) kehittäminen tapahtuu yhdessä yritysten 
kanssa.

Maakunnalle tunnusomainen 
metsäteollisuusosaaminen ja teollisuuden 
sivuvirrat luovat ainutlaatuisen pohjan bio- 
ja kiertotalouden kehittämiseen etenkin 
teollisuuden näkökulmasta.

Kymenlaaksossa bio- ja jäte-energian 
hyödyntäminen on myös valtakunnallisesti 
verrattuna hyvin korkealla tasolla.

Alueellisena tavoitteena on metsä- ja muiden 
luonnonvarojen, raaka-aineiden ja jätteiden 
parempi hyödyntäminen esim. energiakäyttöön, 
biopolttoaineisiin, materiaalijalostukseen ja 
korkean lisäarvon innovatiivisiin tuotteisiin.

RIS3-KÄRKI: 
Turvallisuus ja  älylogistiikka 
 

RIS3-KÄRKI: resurssitehokkaasta 
ja vähähiilisestä bio- ja kierto-
taloudesta energiaa, uusia tuotteita 
ja yritystoimintaa

RIS3-KÄRKI: kyberturvallisuus 
ja pelillisyys sekä digitaaliset 
sovellukset logistiikassa, 
biotaloudessa sekä matkailussa ja 
terveydessä & hyvinvoinnissa


