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Kotka 18.3.2020 

 
 
Arvoisa vastaanottaja 
 
KYMENLAAKSON HÄTÄHUUTO VAIKEAN ALUEKEHITYKSEN TILAN JA SUUREN 
KEHITYSPOTENTIAALIN HUOMIOIMISEKSI RAKENNERAHASTOVAROJEN JAOSSA  

 
Kymenlaakson maakunta pyytää, että päättäjät huomioivat maakunnan heikon 
aluekehityksen tilan ja moniongelmaisuuden tehdessään päätöksen rakennerahastokauden 
(RR) 2021-2027 varojen maakunnittaisesta jaosta. Kymenlaakso on kaikilla valmistelussa 
esillä olleilla, monipuolisesti aluekehityksen tilaa kuvaavilla mittaristoilla, viimeisenä tai 
kahden heikoimman maakunnan joukossa. Rakennerahastovarat tulee kansallisella 
päätöksellä jakaa niin, että jako perustuu todellisiin aluekehityksen eroihin. Käytännössä 
tämä tarkoittaa Kymenlaaksolle vähintään 50 euroa/asukas/vuosi -rahoitustasoa. 
 
Kymenlaakso koki 2000-luvun alussa Suomen voimakkaimman rakennemuutoksen 
metsäteollisuuden järjestellessä toimintojaan. Maakunnassa suljettiin kokonaan kolme 
tehdasintegraattia ja vähennettiin työtekijöitä muissakin tehtaissa. Kerrannaisvaikutuksineen 
työpaikkoja menetettiin yli kuusi tuhatta. Jäljelle jääneiden teollisuuslaitosten tuotantokykyä 
parannettiin niin, että pienemmällä työntekijämäärällä saadaan aikaan suurempi tuotanto. 
Bruttokansantuote onkin noussut ennätystasolle, mutta tämä ei juurikaan kerrytä maakunnan 
hyvinvointia eikä kohenna maakunnan aluekehityksen tilaa. Kymenlaakso onkin ajautunut 
kaikilla, RR-ohjelmavalmistelussa käytetyillä ja monipuolisesti aluekehityksen tilaa kuvaavilla, 
mittaripattereilla kolmen heikoimman joukkoon. Muita aluekehitykseltään heikkoja maakuntia 
ovat Etelä-Savo ja Kainuu. (Liite 1. Maakuntia kuvaavat indikaattorit). 
 
Elinkeinoministeri Lintilä pyysi kirjeellään 17.12.2019 maakuntien liittoja yhteistyössä ELY-
keskusten kanssa valmistelemaan yhteisen ja yksimielisen esityksen siitä, miten 
rakennerahastorahoitus tulee uudella ohjelmakaudella 2021-2027 jakaa maakuntien kesken. 
Etelä- ja Länsi-Suomen maakunnat (ELSA) tekivät yhteisen esityksensä 28.2.2020; Itä- ja 
Pohjois-Suomen maakunnat (IP) taas omansa 3.3.2020. Esitykset ovat varsin kaukana 
toisistaan, joten maakuntien neuvottelijoiden pyynnön jälkeen ministeri Lintilä asetti 
sovittelijoiksi ELSA:n puolesta Reijo Kallion ja IP:n puolesta Timo Korhosen. 
 
Kymenlaakso yhtyy ELSA-maakuntien yhteiseen ehdotukseen rahoituksen jakamisesta. 
Maakunnat ovat valmistelleet EU:n alue- ja rakennepolitiikan 2021-2027 kansallisen 
varojenjakoratkaisuesityksen ottaen huomioon ministeri Lintilän 17.12.2019 toimeksiannon 
ohjauksen, EU-lainsäädännön perusteet, kansalliset poliittiset linjaukset sekä Itä- ja Pohjois-
Suomen kanssa ennen ratkaisuesityksen jättämistä käydyt neuvottelut. ELSA korostaa sitä, että 
sen alueella on maakuntia ja niiden osia, joiden kehitysluvut ovat haasteellisimpien IP-alueen 
maakuntien luokkaa ja jopa heikompia. Kymenlaakso on tästä selvin esimerkki.  
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Siksi aluetukia tulee tarkastella tarveperusteisesti, ei menneen ajan perinnön mukaan. 

Etelä- ja Länsi-Suomen ratkaisuehdotuksessa Suomen siirtymäalueen maakuntia tarkastellaan 
yhdenvertaisten kriteerien kautta niin, että perusrahoituksen varojen jaon pohjana on koko 
siirtymäalueen yhdenvertainen kohtelu. Harvan asutuksen erityisrahoitus (NSPA) ohjautuu 
kokonaisuudessaan Itä- ja Pohjois-Suomeen perusrahoituksen lisäksi.  
 
ELSA-maakuntien esityksessä on päädytty käyttämään maakuntien vertailussa Pohjoismaiden 
ministerineuvoston Nordregion alueellisen potentiaalin indeksiä. Ulkopuolisen tahon 
selvityksen käyttäminen takaa sen, että valmistelussa ei painoteta indikaattoreita 
tarkoitushakuisesti. Syytä on kuitenkin todeta, että indeksissä IP-alueen harva asutus vaikuttaa 
tavallaan toisen kerran em. NSPA-rahoituksen lisäksi. Malli siis suosii ennemminkin IP-aluetta.  
 
Esityksen mukaan neljälle heikoimmin kehittyneelle maakunnalle annettaisiin RR-rahoitusta 50 
euroa/asukas/vuosi. Lisäksi IP-alueeseen kuuluvat maakunnat saisivat 30 euroa/asukas/vuosi 
ns. NSPA-tukea. Kymenlaakso ei voi missään olosuhteissa hyväksyä 50 euroa/asukas/vuosi 
alhaisempaa rahoitustasoa. Mikäli muiden heikosti kehittyneiden maakuntien rahoitus 
nousee em. 50+30 euron tasosta, niin Kymenlaakson kokonaisrahoitus voi olla korkeintaan 
30 euroa/asukas/vuosi alhaisempi kuin niiden rahoitus. 
 
Kymenlaaksossa on parhaillaan menossa tai suunnitteilla kymmeniä kansallisestikin 
merkittäviä investointeja ja kehityshankkeita (liite 2. Kehityksen suunnankääntäjät). Pitkästä 
aikaa voidaan sanoa, että ”tunnelin päässä näkyy valoa”. Rakennerahastovarat tulevat 
olemaan jopa ratkaisevassa osassa näiden hankkeiden maksimaalisessa hyödyntämisessä ja 
maakunnan kehityksen suunnan kääntämisessä positiiviseksi.  
 
Lisätietoja antavat maakuntajohtaja Jaakko Mikkola 040 5480311, 
jaakko.mikkola@kymenlaakso.fi ja aluekehitysjohtaja Jussi Lehtinen 0400 644206, 
jussi.lehtinen@kymenlaakso.fi . 

 
Terveisin! 
 
 
 
Jaakko Mikkola  Jussi Lehtinen 
maakuntajohtaja  aluekehitysjohtaja 
Kymenlaakson liitto  Kymenlaakson liitto 
 
 
 
Marita Toikka   Esa Sirviö 
kaupunginjohtaja  kaupunginjohtaja  
Kouvolan kaupunki  Kotkan kaupunki   
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Alueluokitteluun perustuva malli

Käytetyt indikaattorit
• BKT/as
• TKI-menot €/as
• Kasvuyritysten määrä koko 

yrityskannasta
• Työllisyysaste 15-64 vuotiaat, %
• Väestön koulutustasomittain
• Alle 25-vuotiaiden työttömien 

osuus alle 25-V. työvoimasta

Mitä suurempi luku, sitä heikompi 
aluekehityksen tila!

ELSA-laskijat, vaihtoehto 2
Pistemääräjärjestyksessä
Kymenlaakso 89
Etelä-Savo 87
Pohjois-Karjala 71
Kainuu 70
Etelä-Pohjanmaa 66
Päijät-Häme 63
Keski-Suomi 57
Kanta-Häme 55
Keski-Pohjanmaa 54
Etelä-Karjala 53
Satakunta 53
Pohjois-Savo 50
Lappi 46
Pohjois-Pohjanmaa 35
Pirkanmaa 24
Pohjanmaa 24
Varsinais-Suomi 21
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KYLMÄ TUULI PUHALSI KYMENLAAKSOON

VUOSI LAKKAUTUS TYÖTTÖMIÄ

2006 UPM-Kymmene lopetti Kuusankosken 
Voikkaan paperitehtaan

575 

UPM-Kymmene Kymin tehdas pysäytti 
yhden paperikoneen 

37

Kotkan Sunilassa lopetti Keräyskuitu Oy 36

2007 Anjalankoskella Stora Enson 
paperitehtaalla suljettiin yksi 
paperikone

200

2008 Stora Enso lakkauttaa Summan 
paperitehtaan

420

2011 Stora Enso lakkautti  
elintarvikekartonkia valmistaneen 
tehtaan Kotkan Karhulassa

75

2011 UPM Kymmene lakkautti Myllykosken 
paperitehtaan

556

Työpaikanmenetykset olivat kerrannaisvaikutuksiltaan 6000 työpaikkaa.

Maakunta oli yksi Suomen suurimmista rakennemuutoksen kärsijöistä. Vaikutukset 
näkyvät yhä erilaisilla hyvinvointia ja aluekehitystä kuvaavilla mittareilla.



KYMENLAAKSO 
UUDISTUU



KOTKAMILLS - Muoviton ja helposti 
kierrätettävä pakkauskartonki valmiina 
maailmanvalloitukseen

Kotkan tehtaan kartonki-
kone on muokattu 
vanhasta Stora Enson 
paperikoneesta. 
Investoinnin arvo on 
170 milj.



• yhtiön kokonaissijoitus Haminaan 2 mrd euroa 

Google osti datakeskusinvestointia varten lakkautetun 
Summan paperitehtaan Stora Ensolta vuonna 2009.

Googlen Hamina Data Center 

Googlen työllistävyys: 
• pysyviä työpaikkoja 300+100 tp
• rakennusaikana  1500-1700 henkeä



Kotkan kantasatamaan nousee Xamkin uusi
kampus ja tapahtumakeskus yht. 66 milj. € 
hanke
• Mahdollisesti myös hotelli
• Hankkeen valmistumisvuosi 2023

Tapahtumakeskuksen tärkein tapahtumatila tulee olemaan tiloiltaan jaettava
suuri Sali, joka mahdollistaa 3200 katsojan konserttitapahtuman, 2100 henkilön
kokouksen ja 2000 katsojan sisäurheilulajin



UPM – Suunnitteilla miljardiluokan 
biojalostamoinvestointi Kotkaan

• laitoksen YVA on suoritettu
• Biojalostamossa valmistettaisiin noin 500.000 tonnia 

kehittyneitä liikenteen polttoaineita useista 
kestävistä raaka-aineista

UPM investoinut Kymin tehtaaseen 
2000-luvulla n. 1 mrd euroa



Fintoil rakentaa mäntyöljyn 
tislaamolaitoksen Haminan 
nestesatamaan 
– HaminaKotka Satama 4.2.2020 

Investoinnin arvo on yli 100 milj euroa
Tuotantoon liittyvät raaka-ainekuljetukset ja 
valmistuotteet lisäävät HaminaKotka sataman 
liikennettä Haminassa.



Koelaitoksella tuotetaan 
biopohjaista hiilimateriaalia 
ligniinistä. Puupohjaista hiiltä 
voidaan hyödyntää keskeisenä 
raaka-aineena akuissa.

Stora Enso investoi 10 milj. Sunilan 
tehtaaseen Kotkassa 

Stora Enso on investoinut Sunilan 2015 
aloittaneeseen biojalostamoon 32 milj. euroa.



Metsäyhtiö Stora Enson Anjalan 
paperitehdas tekee suurimman investointinsa 
kymmeneen vuoteen.
Kouvolassa sijaitseva tehdas uusii toisen 
paperikoneensa pituusleikkurin. Kyseessä on 
miljoonaluokan investointi. – 20.12.2019 Yle

Stora Enso investoi Inkeroisten 
Kartonkitehtaalla Kouvolassa. Investointi on 
kokonaisarvoltaan noin 9 miljoonaa euroa. 
Investoinnit valmistuvat kesällä 2018. – Yle 



Kansainväliset FIA/FIM 
standardit täyttävä kilparata

www.kymiring.fi



Kansainvälinen risteilyliikenne kehittyy
Risteilijät tuovat seudulle kaikkiaan noin 8300 matkustajaa ja noin 2500 miehistön jäsentä

Kesän 2020 alukset: 

9.7. MV Ocean Majesty
25.7. MS Serenissima
13.8. MS Hebridean Sky
21.8. Costa Favolosa
24.8. Costa Magica



Vuosi 2019 oli viennin juhlaa. Vientikuljetukset 
kasvoivat  26,9 % - HaminaKotka Satama

HaminaKotka Satama Oy ja Steveco Oy ovat yhteistyössä 
rakentaneet maailmanluokan selluterminaalin Kotkaan 
Mussalon satamaan
• koko 30 hehtaaria
• n. 40 miljoonaa euroa  
• UPM:n Kaukaan ja Kymin  sellutehtaiden Mussaloon keskitettävää meriliikennettä 

varten



Kouvolan uusi junayhteys Kiinaan mahdollistaa 
nopeammat rahtiyhteydet Euroopan ja Pohjoismaiden 
sekä paitsi Kiinan myös Japanin, Australian ja Etelä-
Korean välillä, lyhentäen tavanomiasta reittiä n. 2000 
kilometrillä. 
-Kinno

Suomen ainoa TEN-T -ydinverkon rautatie-
ja maantieterminaali.



Kimolan kanava
– matkailun ja virkistyksen uusi mahdollisuus

Kanavayhteys ja 
satamaverkoston kehittäminen
lisäävät veneilymahdollisuuksia
Heinola-Iitti-Kouvola -alueelle ja 
kytkevät seudun vesistöt
keskiseen Järvi-Suomeen.

Avataan kesällä 2020 



Liikekeskus on kooltaan yli
18 000 kerrosneliömetriä.

Vaalimaalle nousee uusi ostoskeskus 
2020 joulumarkkinoille.www.zsar.fi

Zsar Outlet Village, Virolahti
• 12 000 m2
• valmistui jouluksi 2018
• valittu vuoden 2019 Kymenlaakson matkailuteoksi



Kouvola   Kotka    Hamina   Iitti   Pyhtää   Virolahti   Miehikkälä 

www.kymenlaakso.fi
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