KYMENLAAKSON MAAKUNTASUUNNITELMA 2005-2015

Junnu Vainiota mukaillen:
"Se oli kauhea kankkunen"
Teollisuuden 1970 -luvulla
alkanut rakennemuutos sekä
1990 -luvun lama koskivat
voimakkaasti Kymenlaaksoa.
"Tulta päin"
Kymenlaakson kehittämisen
lähtökohtana oli, ettei jäädä
"tuleen makaamaan", vaan
pyritään rohkeasti eteenpäin.
Kehittämisedellytykset ovat
nyt huomattavasti paremmat
kuin 1990 -luvulla.
"Vanha salakuljettaja Laitinen
.... aika entinen ei koskaan
enää palaa"
Maailma ympärillämme on
muuttunut. Kuitenkin tavaraa
ja palveluksia on vaihdettu
Kymenlaakson ja muun
maailman välillä "maailman sivu"
maakunnan erinomaisen
logistisen aseman ansiosta,
mutta nykyään toimitaan
tämän päivän vaatimusten mukaan.
"Mistä tunnet sä ystävän,
onko oikea sulle hän ..."
Maakunnan sijainnista johtuen
Kymenlaaksossa on jouduttu
pohtimaan syvällisesti liittoutumisja verkottumiskysymyksiä.
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Johdanto
Maakuntavaltuusto hyväksyi joulukuussa 2001 voimassa olevan maakunnan kehittämisstrategian 2002-2010. Aluepoliittinen lainsäädäntö uudistui vuoden 2003 alussa ja aluekehitystyö
sai alla olevassa kuvassa olevan muotonsa. Uuden lain mukaisen maakuntaohjelman valtuusto hyväksyi kesäkuussa 2003. Maakuntaohjelma tarkentaa kehittämisstrategian (maakuntasuunnitelman) toteuttamista määrittämällä mm. maakunnan kannalta keskeisimmät
hankekokonaisuudet ja rahoitussuunnitelman. Maakuntaohjelmaan sisältyy eri EU-ohjelmien,
Kouvolan seudun ja Kotkan-Haminan seudun aluekeskusohjelmien sekä Kaakkois-Suomen
osaamiskeskusohjelman keskeinen sisältö. Myös rakenteilla olevan Kymenlaakson korkeakouluverkoston strategiset linjaukset on otettu huomioon.
Kymenlaakson maakuntasuunnitelmassa osoitetaan maakunnan tavoiteltava kehitys vuosina
2005-2015. Tavoitelinjaukset ottavat tasapuolisesti huomioon maakunnan kahden seutukunnan tarpeet ja pyrkimykset. Maakuntavaltuusto hyväksyi suunnitelman 19.12.2005.
Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma laaditaan vuosittain, tuorein on maakuntahallituksen lokakuussa 2005 hyväksymä. Toteuttamissuunnitelma sisältää ehdotukset
maakuntaohjelman ja erityisohjelmien toteuttamisen kannalta keskeisistä hankkeista ja muista toimenpiteistä sekä arvion niiden rahoittamisesta. Toteuttamissuunnitelma nivelletään valtion talousarvion laatimisprosessiin.
Maakuntakaavan laadintaa ohjeistavan maankäyttö- ja rakennuslain mukaan maakuntasuunnitelmassa osoitetaan maakunnan tavoiteltava kehitys. Tässä suunnitelmassa esitetään
Kymenlaakson aluerakenteen visio vuodelle 2030.

SM

MAAKUNTASUUNNITELMA
visio – tavoiteltava kehitys
kehittämislinjaukset ja strategia
tavoitetilan vaatima aluerakenne
kuvaus muutoksesta ja strategiset hankkeet

valtakunnallinen
tavoitepäätös
alueiden
kehittämiseksi

YM
valtakunnalliset
suuntaviivat
alueidenkäytölle

MAAKUNTAOHJELMA
kehittämistoimenpiteet

MAAKUNTAKAAVA
alueidenkäyttö

TOTEUTETTAMISSUUNNITELMA / HANKKEET
toteutumisen edistäminen
kehittämispolitiikan
yhteensovittaminen
aluekehitysrahoituksen ohjaaminen

edellytysten luominen
fyysinen yhteensovitus
ympäristöresurssien
käytön ohjaaminen

Kuva 1: Aluepoliittisen lainsäädännön määrittämä suunnittelujärjestelmä maakunnallista aluekehitystyötä varten
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1. Nykytila ja toimintaympäristön muutokset
Maakunnan kehittämisen eräänä peruslähtökohtana on Itämeren alueen vahvistuminen uutena Euroopan kasvualueena. Itämeren reunavaltioiden välinen kauppa on kasvanut tällä
vuosituhannella yli 10 %:n vuosivauhdilla ja alueen kokonaistaloudellinen merkitys BKT:lla
mitaten on kehittynyt suhteellisesti nopeammin kuin Euroopassa keskimäärin. EU:n laajeneminen Itämeren alueella luo uusia kasvumahdollisuuksia alueelle.
Itämeren alueen asema EU:n politiikassa on saanut laajenemisen ja Pohjoisen ulottuvuuden
takia uuden merkityksen. Näin toinen tärkeä osa maakunnan kehittämisstrategiaa - idän ja
lännen välinen vuorovaikutustehtävä - on saanut laajemman ja vahvemman viitekehyksen.
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Kuva 2: Itämeren alue

Kilpailu idän ja lännen välisestä palvelutehtävästä on edelleen kiristynyt erityisesti Baltian
maiden kanssa. Kymenlaakso on viime vuosina menettänyt halpojen irtotavaratuotteiden kauttakulkuliikennettä Suomenlahden eteläpuolella. Venäjän talouden elpyminen ja tuotannollisten, länsimaisten yritysten kasvava kiinnostus Pietarin aluetta kohtaan ovat lisäämässä odotuksia Kaakkois-Suomessa. Jos Venäjän tuontia mitataan tuonnin arvolla, niin
eräiden arvioiden mukaan kolmannes Venäjän tuonnista kulkee Suomen kautta, vaikka volyymillä mitattuna osuus on vain 5 %:n luokkaa. Venäjän uudet öljysatamat ovat moninkertaistaneet öljynkuljetukset Suomenlahdella. Vuonna 2005 kuljetukset ovat noin 100 miljoonaa
tonnia ja vuonna 2010 kuljetusten volyymi lähestyy 200 miljoonaa tonnia. Tilanne vaatii oleellista öljyvahinkojen torjuntamahdollisuuksien parantamista.
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Maakunnan tarjoamat logistiikkapalvelut ja infrastruktuuri, alihankinta- ja suunnitteluvientimahdollisuudet sekä teknologia- ja koulutusyhteistyö ovat nousseet aiempaa merkittävämpään asemaan. Kymenlaaksossa logistiikassa yhdistyvät poikkeuksellisella tavalla vahvaan
kotimaiseen tuotantoon liittyvät logistiikkapalvelut ja tuonnin/transiton vaatimat palvelut. Tällaista yhdistelmää ei esim. Baltian maissa ole. Kuljetusten määrä näkyy raskaan liikenteen
muuta maata selvästi suurempana osuutena valtateillä sekä myös suurempina kasvuprosentteina. Kotka/Hamina-Kouvola-Luumäki –rataosalla on maan suurimmat rautatien tavaraliikennemäärät.
Maakunnan kehityksen tukijalka, paperi- ja selluteollisuus, ja siihen liittyvä metalliteollisuus
ovat sekä vahvistaneet asemaansa että kokeneet muutoksia. Kymenlaakso elpyi lamasta
1990-luvun puolivälissä kolmen maakunnan kärkijoukossa nimenomaan vahvan vientiteollisuutensa ansiosta.
Maaseudun muutos jatkuu. Maatilojen lukumäärä on edelleen vähentynyt. Toisaalta tilojen
keskikoko suurenee. Tuottajahinnat ovat edelleen alentuneet ja nuoria tilanjatkajia on yhä
vähemmän. Perusmaatilatalouden erikoistuminen ja monitoiminen maatilatalous ovat vähitellen nousemassa uusiksi mahdollisuuksiksi.
Tällä vuosikymmenellä Kymenlaakson talouden kasvu arvonlisäyksellä mitattuna on ollut erittäin hidasta. Pääsyy on kansainvälinen suhdannetilanne sekä euron nopea vahvistuminen
dollariin nähden. Nämä tekijät vaikuttavat nimenomaan metsäteollisuuden kehitykseen.
Venäjän pääosin raakaöljyn korkeaan hintatasoon perustuva nopea taloudellinen kasvu näkyy Kymenlaaksossa erityisesti logistiikkatoiminnoissa. Tämä yhdessä vahvan kotimaisen
kysynnän kanssa on näkynyt paranevassa työllisyydessä. Kymenlaaksossa työttömyysasteen aleneminen on ollut viime vuodesta lähtien nopeampaa kuin koko maassa keskimäärin.

Kymenlaakson väestö 2005-2030
Kymenlaakson väestötavoite vuodelle 2015 on 190 000 asukasta. Ikärakenteesta johtuen
Kymenlaaksossa on syntyvien määrä vuodessa noin 200 pienempi kuin kuolleiden määrä,
mistä seuraa 2 000 asukkaan vähennys vuoteen 2015. Kymenlaakson nettomaahanmuutto
on ollut 1990 –luvun jälkipuoliskolla keskimäärin yli 100 asukasta vuodessa ja 2000-luvulla
keskimäärin 230 asukasta vuodessa. Nettomuuton arvioidaan olevan seuraavien kymmenen
vuoden aikana noin 700 asukasta vuodessa, joista maahanmuuton osuus on noin 500 asukasta/vuosi. Yhtenä merkittävän tekijänä kasvavaan maahanmuuttoon ovat avautuvat työpaikat eläköitymisen johdosta. Alueen on oltava asumis- ym. olosuhteiltaan kilpailukykyinen
naapurialueisiin nähden. Edellä mainitusta tekijöistä johtuen saadaan yhteen laskien noin
5 000 asukkaan lisäys vuoteen 2015.
Suurten ikäluokkien jäätyä 2015 mennessä eläkkeelle, voidaan arvioida muilla edellä mainituilla perusteilla asukaslisäyksen puolittuvan seuraavien 15 vuoden aikana eli vuonna 2030
asukkaita olisi 197 500.
Maakuntasuunnitelmassa työpaikkojen määrään tavoitellaan 13-19 %:n lisäystä, mikä merkitsee, että työpaikkoja on vuonna 2015 noin 80 000-82 000 ja vuonna 2030 83 000-87 000.
Kymenlaaksossa on ensimmäisenä maakuntana työmarkkinoilta poistuvien määrä ylittänyt
työmarkkinoille tulevan määrän. Näkyvissä olevaa työvoimatarvetta ratkaistaessa kiinnitetään huomiota ulkomaisen työvoiman hyödyntämiseen ja EU:n yhteisiin työmarkkinoihin.
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Kuva 3: Kymenlaakson väestöennuste 2030.
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Kuva 4. Kymenlaakson väestön ikärakenne 5-vuotis ikäryhmittäin 2005 ja 2015. Lähde: Tilastokeskus
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Kuva 5. 20-24 –vuotiaan ja 60-64 –vuotiaan väestön määrä Kymenlaaksossa Tilastokeskuksen 2004
väestöennusteen trendilaskelman (sis. muuttoliikkeen) mukaan. Lähde: Tilastokeskus

Elinkeinorakenne
Kymenlaaksossa teollisuuden tuotannon osuus on yli 5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin koko maassa, mikä johtuu metsäteollisuusklusterin suuresta koosta. Paperiteollisuuden osuus
alueen työpaikoista on lähes kuusinkertainen ja liikennettä palvelevan toiminnan lähes kolminkertainen koko maan vastaavaan osuuteen verrattuna. Maakunnan elinkeinorakenteesta
ja sijainnista johtuen erityisesti raskaan liikenteen kasvu on viime vuosina ollut huomattavasti
nopeampaa kuin maassa keskimäärin.
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Kuva 6: Arvonlisäys toimialoittain Kymenlaaksossa ja koko maassa 2002* ennakko, %.
Lähde: Tilastokeskus.
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Kymenlaakso erikoistumisalat
indeksi, koko maa = 100
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Kuva 7: Kymenlaakson erikoistumisalat. Lähde: Kymenlaakson toimialakatsaus 2/2005

Liitteessä 1 on kuvattu tarkemmin Kymenlaakson eri toimialojen kehittymistä 2000-luvulla.
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2. SWOT/kuntoanalyysi
Vahvuudet
- vahvat suuryritykset
- puunjalostusteollisuuden osaamisen korkea taso
- korkeakouluverkostoyhteistyö ja monialainen ammattikorkeakoulu
- II asteen ammatillinen koulutus ja yhteistyö korkeakoulujen kanssa, osaavan työvoiman saatavuus
- maantieteellinen asema suhteessa pääkaupunkiseutuun (kehä 5), lyhyet etäisyydet ja matka-ajat myös Pietariin
- aluerakenne (Kymijoki/KouvolaKuusankoski - Kotka-Hamina)
- liikenneinfra ja logistiikka, satamat
- luonnon ja rakennetun ympäristön monimuotoisuus, teollisuusperintö, kulttuuri
- Kymijoki ja Suomenlahti
- edulliset asumiskustannukset suhteessa
asumisen laatuun
- maa- ja metsätalouden edellytykset
- keskusten ja maaseudun luonnollinen
vuorovaikutus
- turvallisuus, varuskuntamaakunta
- kolme kansallispuistoa

Heikkoudet
- infran pullonkaulat
- omien mahdollisuuksien vähättely
- teollisuuden yksipuolinen rakenne
- pienten ja keskisuurten teollisuusyritysten
vähäisyys
- laskeva väestökehitys, vino ikärakenne
- korkea kustannustaso (logistiikkakustannukset verrattuna mm. Baltian maihin)
- painoarvo valtakunnan tasolla (poliittinen)
- monialaisen tiedekorkeakoulun puuttuminen ja tutkimustoiminnan vähäisyys

Mahdollisuudet
- sijainti, Itämeren alue vahvistuu, kasvava
kulutuskysyntä lähialueilla
- valmis infraverkko ja sen kehittämismahdollisuudet, kv. kuljetusreitit, logistisen lisäarvon tuottaminen
- Kymijoki ja Suomenlahti
- verkostoituminen Etelä-Suomen alueella
ja Etelä-Suomen kasvun hyödyntäminen
- alueen kattavan innovaatioverkoston kehittäminen
- uusia toimialoja, esim. rautatieosaaminen
ja kielitoimiala
- valtion toimintojen alueellistaminen
- yhteistyö lähialueiden luonnonvarojen ja
kustannustasoeron hyödyntämisessä
- pohjavesivarat
- bioenergian käytön lisääminen
- jäteteknologia
- alueen vetovoimaa lisäävä kaavoitus,
ranta- ja vapaa-ajan rakentaminen
- maahanmuutto

Uhkat
- ammattitaitoisen työvoiman puute (mm.
toisen asteen koulutuksen osalta)
- asemien menettäminen asuinmaakuntana
(Kymenlaakso työpaikkamaakunta, mutta
ei asumismaakunta)
- suuryritysten päätösvalta pääosin maakunnan ulkopuolella, tulevien investointien
suuntautuminen
- liikenneinfran yksipuolinen kehittäminen
- resurssien hukkaaminen ja palvelujen vääristyminen julkisen sektorin palvelurakenteessa
- kilpailevien kuljetuskäytävien kehittyminen
- ympäristöhaitat ja -riskit (melu, tärinä, pohjavesikysymykset, öljy- ja kemikaaliriskit
Suomenlahdella)
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3. VISIO

”Viihtyisä ja ekotehokas kansainvälinen vuorovaikutusalue”
Kymenlaaksossa yhdistyvät kansainvälinen huippumetsäteknologia, kuljetusten kansainvälinen moniosaaminen, monipuolistunut toimiala- ja työpaikkarakenne sekä viihtyisä ja turvallinen asumis- ja työympäristö.
Kymenlaakso on viihtyisä ja turvallinen työ- ja asuinpaikka, jonka palvelutarjonta on kunnossa ja jonka vahvuutena on luonnollinen maaseudun ja keskusten vuorovaikutus sekä julkisen
ja yksityisen sektorin toimiva yhteistyö. Maakunnasta on lyhyet ja toimivat yhteydet pääkaupunkiseudulle ja Venäjälle. Avaintoimialojen yritysten kilpailukyky ja osaaminen on kansainvälisellä tasolla.
Kymenlaaksossa lisätään ekotehokkuutta, siis luodaan lisää tuotannon arvoa pienentäen
samalla ekologista kuormitusta. Tämä tarkoittaa mm. materiaalien käytön tehostamista,
energiariippuvuuden vähentämistä, materiaalien kierrätyksen lisäystä ja uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön maksimoimista. Samalla edistetään luonnon monimuotoisuuden
säilymistä.
Kymenlaaksolla on monipolvinen historia, joka on tärkeä rakennusaine maakunnan imagolle.
Kymenlaakson kilpailukykyä lisää tietoisuus siitä, että historia on osaltaan muokannut Kymenlaaksosta alueen, jonne on helppo tulla ja juurtua.
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4. KEHITTÄMISTYÖN PAINOPISTEET
4.1 Yritystoiminnan kilpailukyky kansainvälisellä tasolla

Metsäklusteri
Liikennettä palvelevat toiminnot
Matkailu ja kulttuuri
Sijaintiedun hyödyntäminen

Maakunnan vahvojen toimialojen toimintaedellytysten turvaaminen on kehittämisen lähtökohta. Tavoitteena on, että Kymenlaakson avaintoimialojen yritykset ovat maailman huipulla ja
kilpailukyky kiristyvässä kilpailussa on kunnossa. Avaintoimialat ovat metsäteollisuuden ja
logistiikan lisäksi metalli- ja konepajateollisuus sekä mekaaninen puu metsäklusterin osana,
suunnitteluvienti, ICT, energia- ja ympäristöteknologia, kemian teollisuus, rakentaminen (lähialueen markkinat) sekä matkailu ja kulttuuriteollisuus.
Kymenlaakson yrityksillä on sijaintietu idän ja lännen välissä edelleen, vaikka kilpailu on kiristynyt sisämarkkinoilla. Kymenlaaksolainen yritystoiminta etabloituu yhä enemmän Pietarin talousalueen markkinoille mm. rakennusalalla. Venäläisten yritysten perustaminen Kymenlaaksoon kiihtyy myös logistiikkasektorin ulkopuolella. Kymenlaakson saavutettavuus sekä pääkaupunkiseudun ja Pietarin suuntaan on kilpailutekijä paitsi yritysten sijoittumiselle myös
henkilökunnan rekrytoinnissa.
Kymenlaakso on Suomen vientiteollisuuden ja maamme kansainvälisten liikenneyhteyksien
kohtaamispaikka, jonka toimivuudesta huolehtiminen on elinehto kilpailukyvylle kasvavan
EU:n ja Venäjän välisen liikenteen hoitamisessa. Suomen liikenneyhteyksistä Venäjälle tärkein on yleiseurooppalainen kuljetuskäytävä 9, joka jakautuu kolmeen haaraan, jotka kaikki
kohtaavat Kymenlaaksossa: pohjoinen osa koostuu tie- ja rautatieyhteydestä Helsingistä Pietariin ja Moskovaan ja edelleen Kauko-Itään Trans-Siperian rataa pitkin, Etelä-Suomen satamista on jatkoyhteys Itämeren merireittien kautta Euroopan ydinalueisiin ja käytävä 9:stä
on yhteys Pohjolan kolmioon, yleiseurooppalaisiin liikennekäytäviin 1 ja 2 sekä Baltian maiden satamiin. Liikenneyhteyksien kohtaamispaikan kansainvälisessäkin mittapuussa merkittäviä kohtia ovat Kouvolan logistiikka-alue, Kotkan ja Haminan satamat sekä Vaalimaan rajaasema.
Sujuvat ja turvalliset tie-, rautatie- ja vesitieyhteydet Venäjän markkinoille ovat tärkeä kilpailuetu Suomen elinkeinoelämälle. Nopeus, joustavuus, turvallisuus ja laivojen linjaliikenneyhteydet ovat Suomen satamien kautta kulkevan reitin vahvuuksia. Tärkeimpinä tekijöinä reitin
kilpailukyvyn kannalta ovat E18 –tien ja Lahti-Kouvola-Luumäki-Vainikkala rataosuuden kunnostaminen sekä Savon ja Karjalan ratojen kunnostamisen saattaminen päätökseen.
Tie- ja rautatieyhteyksien lisäksi Kymenlaaksosta on sujuvat yhteydet Helsinki-Vantaan lentokentälle; matka-aika on vain noin 1,5 tuntia. Lisäksi Valkealan Utin lentokenttä mahdollistaa
puolustusvoimien toiminnan lisäksi siviililiikenteen.
Kymenlaakso on hyvää maatalouden ja metsätalouden tuotantoaluetta, mistä syystä panostetaan elintarvikeklusterin vahvistumiseen. Elintarviketeollisuutta täydentävät pienimuotoisen
elintarvikeyrittäjyyden muodot. Myös metsätalous osana metsäklusteria on merkittävä hyvinvoinnin tuottaja maaseudulle, vaikka metsien omistus on yhä enemmän keskittynyt keskuksiin. Maaseudun arvoketjuihin perustuvan monimuotoisuuden edistäminen on mahdollista
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suurien kokonaisuuksien, sateenvarjojen” kautta. Toisin sanoen tarvitaan teemallisia kokonaisuuksia, kuten paikalliseen bioenergiaan tai maaseutumatkailuun liittyvät ratkaisut.
Yritysten työvoimatarpeen turvaamiseksi tilanteessa, jossa työmarkkinoilta poistuu enemmän
ihmisiä kuin niille tulee, koulutuksen taso ja rakenne ovat ratkaisevia, II asteen koulutuksen
ja korkeakoulujen yhteistyön oltava voimissaan.
Matkailun osalta Kymenlaaksossa tukeudutaan ensisijaisesti kärkikohteisiin esim. Tykkimäen
vapaa-aikakeskus, Kotkan Maretarium, Hamina Tattoo, Kotkan meripäivät, UNESCO:n maailmanperintölistalla oleva Verlan tehdasmuseo ja Elimäen Mustilan Arboretum, jotka toimivat
yhteistyössä pienten yritysten kanssa kehitettäessä toimivia tuotepaketteja. Kehittämispanoksia suunnataan myös luonto-, elämys- ja kalastusmatkailuun (Repovesi-KymijokiSuomenlahti) sekä kulttuuri- ja maaseutumatkailuun (mm. Miehikkälän Salpakeskus).
Alueen kilpailukyky rakentuu alueen vahvuuksiin (metsäsektori, vahva idänkauppa, logistiset
rakenteet) ja erilaisiin yhteistyöverkostoihin. Yhteistyöverkostot edistävät yritystoiminnan kilpailukykyä merkittävästi. Etelä-Suomen yhteistyöverkostojen keskeisiä osia ovat kehityskäytävät hyvine tie-, rata- ja meriyhteyksineen. Kymenlaakson kannalta tärkeimpiä kehityskäytäviä ovat kansainvälinen kehityskäytävä E18 Tukholmasta Pietariin (Suomenlahti käytävä),
Turku – Forssa – Lahti – Kouvola – Lappeenranta – Pietari –yhteys (Salpausselkäkäytävä).
Etelä-Suomen mittakaavassa myös Kouvola-Kotka/Hamina-Eurooppa yhteys (Kymijokikäytävä) on itäisen Suomen tavarakuljetusten runkoväylä.
Kehityskäytäville keskittyy sekä väestöä että työpaikkoja. Ylimaakunnallisten yhteistyöverkostojen ytimiä ovat maakuntakeskukset, jotka verkottuvat keskenään, ympäröivien keskusten ja maaseudun kanssa.
Kehityskäytävien Kymenlaakso muodostaa kestävän perustan jo aiemmassa Kymenlaakson
strategiassa esitetylle kehä V ajatukselle (kehityskäytävien väylähankkeet, E18, valtatie 6 ja
oikorata, lyhentävät matka-aikoja pääkaupunkiseudulle ja Pietariin).

Kuva 8: Kymenlaakson saavutettavuus 2015, 75 min. vyöhyke (kehä V)
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Etelä-Suomen maakuntien yhteistyönä valmistellussa rakenneraportissa on esitetty
Turku-Helsinki-Porvoo-Kotka-HaminaLuumäki –ratayhteyden selvittämistä. Samoin Ratahallintokeskuksen valmistelemassa raideliikennevisiotarkastelut 2050 on esitetty ”pitkällä aikavälillä (2030-2050) toteutettavaksi Helsinki-Turku yhteyden parantamista sekä itäsuunnan mahdollinen oikorataratkaisu jatkoselvitysten osoittamassa muodossa” ”Ylipitkällä aikavälillä (2050-) varauduttaisiin suurnopeusjunien liikennöintiin 300
km/h ainakin Helsinki-Pietari –välillä sekä
mahdollisella Turun oikoradalla sekä osittain
suurnopealla liikenteelle kunnostettavalla
pääradalla.”
Liikenne – ja viestintäministeriö on päättänyt,
että Kymijoen-Mäntyharjun kanavaparin toteuttamiselle ei ole valtion- ja kansantaloudellisia edellytyksiä. Kuitenkin liikennesektorin kehittämisedellytykset voivat muuttua hyvin merkittävästi pitkällä aikavälillä ja tässä
valossa eri liikennemuotojen merkitys KyKuva 9: Mahdollisia ylipitkän aikavälin liikenne- menlaakson kehittämisessä voi olla painothankkeita
tunut eri tavalla kuin tällä hetkellä.

Edellä olevan perusteella Kymenlaaksossa tulee varautua aluerakenteen kehittämisessä
maakuntasuunnitelmakauden jälkeiseen aikaan selvittämällä yhdessä liikenneviranomaisten
ja naapurialueiden kanssa Haminasta itään suuntautuvan radan mahdollinen kulku-ura ja
sen vaikutuksia aluerakenteeseen. Sekä tulee seurata liikennemuotojen kehittymistä pitäen
silmällä kanavan teknistä sijoittamista Kuusankoskelta merelle.

4.2 Osaava Kymenlaakso

Yritykset
Korkeakouluverkosto
Venäjä, logistiikka

Kymenlaakson metsäklusterin yritysten tuotanto-osaaminen on kansainvälistä huippua. Samoin logistiikka ja sitä tukevat palvelut on viritetty kansainväliselle tasolle. Kymenlaakson
koulutusjärjestelmä mukaan lukien toisen asteen koulutus ja korkea-asteen koulutus, tukee
saumattomasti kansainvälisellä huipulla olevan yritystoiminnan osaamisen tarpeita.
Kymenlaakson korkeakouluverkosto kokoaa korkeakouluyksiköt toimivaksi yhteistyöverkostoksi. Korkeakouluverkosto toimii kasvualustana alueelle suuntautuvalle tutkimus- ja kehittämistoiminnalle. Korkeakouluverkosto kehittää uusia yhteistyömuotoja ja hankkeita, jotka edistävät laajempaa osaamista kuin yksittäiset korkeakouluyksiköt pystyvät tarjoamaan. Erityisesti Kymenlaakson korkeakouluverkosto koordinoi yksiköiden yhteistyötä alueellisesti vaikuttaviksi koulutus-, tutkimus- ja kehittämishankkeiksi siten, että toimien vaikutus kohdistuu
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paitsi Kymenlaakson alueelle myös koko maahan ja kansainvälisiin toimintaympäristöihin.
Korkeakouluverkosto voimistaa Kymenlaakson ennestään vahvoja aloja eli logistiikan, merenkulun, hyvinvointialan ja metsäalan osaamista.
Korkeakouluverkoston keskeinen tehtävä on kehittää maakuntaa siellä toimivien korkeakoulujen ja maakunnan välisen vuorovaikutuksen keinoin, koordinoida korkeakouluyksiköiden ja
elinkeinoelämän sekä osaamiskeskittymien verkostoitumista, edistää alueen yhteyksiä kansainväliseen tutkimus- ja kehittämistoimintaan, edistää Kymenlaakson alueen tutkijoiden vuoropuhelua ja innovaatioita sekä toimia alueellisena edunvalvojana korkeakouluasioissa. Korkeakouluverkosto kehittyy yli maakuntarajojen ja kansainvälisesti erityisesti Venäjän ja Baltian suuntiin Suomenlahden alueen yliopisto- ja korkeakouluverkostoksi.

Kymenlaakson korkeakouluverkosto
YLIOPISTO - JA
KORKEAKOULUOPETUS

TUTKIMUS - JA
KEHITTÄMISTOIMINTA

Tutkintoon johtava koulutus:
HY/humanistinentdk/käännöstieteen
YRITYSTOIMINTA
laitos,
HAUTOMOTOIMINTA
KyAMK , LTY

HY/Käännöstieteen laitos ja
-opetus
Avoin yliopisto
: HY/Avoin
Palmenia, LTY, KyAMK,
Kasarminmäen osaamiskeskus, yliopisto, KyAMK
Kesäyliopisto linkittää muut yli
Sairaanhoitopiiri, Socom,
HYTKES, Merikotka ja Innorail- opistot alueelle
hankkeet sekä KaakkoisSuomen ympäristökeskus

Kouvolan seudun kuntayhtymä,
KyAMK, Kotkan-Haminan seudun
Yrityspalvelu Oy,
Kasarminmäen osaamiskeskus,
BIC Kymi, Hyvinvointialan yrityshautomo

TÄYDENNYSKOULUTUS JULKAISUTOIMINTA
HY/koulutus- -ja kehittämiskeskus Palmenia, LTY, Kesäyliopisto, KyAMK, Kasarminmäen
osaamiskeskus, Sairaanhoitopiiri

HY, LTY, KyAMK, Socom,
Palmenia, Kasarminmäen
osaamiskeskus
02.11.2004/
jh

Kuva 10: Kymenlaakson korkeakouluverkosto 2005.

Kymenlaakson ammattikorkeakoulun Osaamiskeskus yhdistää teknologisen, taloudellisen,
sosiaalisen ja esteettisen osaamisen. Lähtökohtana ovat työ- ja elinkeinoelämän tarpeet.
Maakuntaan syntyy jatkuvasti uutta korkeinta ammatillista osaamista ja yrittäjyyttä. Tutkimusja kehittämistoiminnan tuloksena syntyy uusia innovaatioita, tehokkaita toimintamalleja ja
uutta sosiaalista pääomaa.
Kymenlaakson ammattikorkeakoulun Osaamiskeskuksen osaamisalat ovat
-

merenkulun logistiikka ja satamaturvallisuus
korjausrakentaminen
paperi- ja selluteollisuuden modernisointi
tietoverkkotekniikka
hyvinvoinnin tutkimus ja kehittäminen (HYTKES)
muotoilu
viestintä
rautatielogistiikka
kansainvälinen liiketoiminta
aluekehitystutkimus
energiatekniikka
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-

puutuoteala

Suunnitteilla on panostuksia myös logistiikkaan tekniikan ja liiketalouden näkökulmista
sekä sosiaalialaan.
Kaakkois-Suomen osaamiskeskus hyödyntää laajaa kansallista ja kansainvälistä osaamisverkostoa. Kaakkois-Suomen osaamiskeskus on osaamispohjaisen kasvun seudullinen,
kansallinen ja kansainvälinen työkalu, jossa tunnistetaan, verkostoidaan ja viestitään tutkimus-, koulutus-, yritys- ja palveluyksiköiden huippuosaamista seuraavilla osaamisaloilla:
- korkean teknologian metallirakenteet
- metsäteollisuuden prosessit ja järjestelmät
- logistiikka
- Venäjä liiketoimintaympäristönä
Kaakkois-Suomen osaamiskeskus edistää osaamisen hyödyntämistä, ylläpitämistä ja edelleen kehittämistä alueen ja yritystoiminnan kehittämiseksi sekä työpaikkojen turvaamiseksi,
uudistamiseksi ja luomiseksi.
Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen (Socom) keskeisenä tavoitteena on toimivan ja pysyvän yhteistyörakenteen luominen, sosiaalialan käytännön työn, tutkimus- ja opetustoiminnan sekä kuntien ja muiden palveluntuottajien välille. Sosiaalialan osaamiskeskukset ovat avoimia alueellisen yhteistyön tarpeista lähteviä verkostoja, joiden hallinto on mahdollisimman kevyesti järjestetty. Tämä mahdollistaa joustavan ja innovatiivisen toiminnan.
Puolustusvoimien yksi valmiusyksikkö sijaitsee Valkealassa, jossa on myös maavoimien helikopteri- ja erikoisjoukot. RUK:lla on pitkät perinteet Haminassa ja merivoimien Kotkan Rannikkoalue jatkaa Etelä-Kymenlaaksossa täsmentyvin tehtävin. Näitä kaikkia yksikköjä kuvaa
nopea ja voimakas tekninen kehitystyö sekä uudet tavoitteet ja tehtävät. Nämä kaikki vaativat erikoistunutta osaamista ja sen myötä erikoistunutta henkilöstöä. Turvallisuuteen liittyvät
myös tullin ja rajavartioston haasteet Vaalimaalla ja merellä.
Kymenlaaksossa on laadittu ekotehokkuuden seurantajärjestelmä, jossa yhdistetään ympäristötieto taloudellisten ja sosiaalisten mittareiden antamaan tietoon. Järjestelmää käytetään
maakunnan ekotehokkuuden tilan arvioissa ja ekotehokkuuteen liittyvässä kehitystyössä.
Tavoitteena on auttaa tunnistamaan kohteita, joissa tehtävillä parannuksilla on saavutettavissa suurin mahdollinen ympäristöhyöty.

4.3 Palvelurakenteet iskussa

Palveluverkoston mitoitus, kuntarakenne ja -yhteistyö
Hyvinvointipalvelut, yritystoiminta

Palvelurakenteen mitoitusta tulee tarkastella ensisijaisesti seutukunnallisesti. Rakenteet on
vuoteen 2015 mennessä suurimmaksi osaksi rakennettu seutukuntapohjaisiksi tai maakuntapohjaisesti. Kuntatalouden tämän hetkiset näkymät edellyttävät palvelurakenteen uudelleen tarkastelua ja toimintojen keskittämistä niiden palveluiden osalta, jotka voidaan hoitaa
rationaalilla tavalla joko käyttäen hyväksi yhteistyömahdollisuuksia tai kuntaliitoksia tekemällä. Julkisen sektorin palvelut sekä yksityinen palvelutarjonta täydentävät toisiaan ja ovat tärkeä kilpailutekijä, kun yksityiset ihmiset ja yritykset tekevät asumis- ja sijaintipäätöksiä.
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Maakuntakeskusten kaupallinen palvelutarjonta täydentyy erikoistavarakaupan yksiköillä.
Kouvolan keskustan kehitystyö jatkuu ja Kotkansaarella palveluja keskittyy ja lisääntyy Liikekeskukseen. Kulttuuripalvelujen kysyntä lisääntyy. Kotkansaarella museokeskus kiihdyttää
kulttuuripalvelujen tarjontaa Kantasatamassa. Kaupunkien ydinkeskustojen kävelyalueet vetovoimallaan vahvistavat kaupallisten palvelujen kannattavuutta ja lisäävät myös kulttuuripalvelujen käyttäjämääriä.
Kehityskäytävillä olevat kaupunkikeskukset pystyvät säilyttämään nykyisen palvelutarjontansa. Keskustojen fyysistä ja toiminnallista ympäristöä kehitetään palvelujen edellytysten turvaamiseksi ja kuntalaisten palvelujen varmistamiseksi. Aluesuunnittelussa ja maakunnan kehittämistyössä hyödynnetään Kymenlaakson luonto-, maisema- ja kulttuuriperinnön monimuotoisuutta. Tavoitteena on kehittää asuinviihtyvyyttä, houkuttelevuutta sekä alueen imagoa matkailukohteena.
Kuntakeskusten tulee pyrkiä vahvistamaan paikallisuuttaan ja sitä kautta säilyttämään palvelunsa. Kehityskäytävien ulkopuolella olevat kuntakeskukset joutuvat osittain turvautumaan
lähikeskusten palveluihin.
Hyvinvointipalvelut, joista keskeisiä palveluja ovat terveydenhoitopalvelut ja sosiaalitoimen
palvelut järjestetään peruspalveluiden osalta seutukunnallisina palveluina. Tämä edellyttää
sitä, että tehdään riittävän tarkat selvitykset kustannussäästömahdollisuuksista vaarantamatta peruspalveluiden määrällisiä ja laadullisia tavoitteita. Hyvinvoinnin peruspalveluista vastaa
ensisijaisesti kunnallishallinto, mutta yksityisen ja kolmannen sektorin rooli peruspalveluiden
tuottajina tulee lisääntymään. Tätä järjestelyä puoltaa mm. hoitotakuujärjestelmän soveltaminen, jolla turvataan perusterveyspalvelujen saatavuus ja laadukkuus. Hyvinvointipalvelujen
tehostamiseksi panostetaan aktiiviseen tutkimus- ja kehittämistoimintaan uusien teknologiaa
hyödyntävien palveluiden kehittämiseksi.
Erikoislääkärijohtoiset palvelut tulee keskittää vähintään seutukuntatasoisiksi. Tavoitteena on
kuitenkin saada ne toimimaan vähintään maakuntatasolla ja erikoistumaan tiettyihin palveluihin sairaanhoitopiireittäin.
Peruskoulutuksen osalta rakenteelliset uudistukset tapahtuvat ensisijaisesti peruskuntatasolla. II asteen ammatillinen koulutus on järjestetty vähintään seutukuntakohtaisesti, mutta tavoitteena on, että korkean asteen koulutuksen lisäksi II aste olisi järjestetty maakunnallisen
koulutuskuntayhtymän puitteissa. Maakunnalliseen koulutuskuntayhtymään siirtyminen edellyttää, että II asteen koulutuksen järjestelyt ovat seudullisesti kunnossa viimeistään vuosina
2008-2010.
Kymenlaaksossa turvallisuuteen liittyvät kysymykset otetaan huomioon merkittävällä tavalla
Kymenlaakson elinkeinorakenteesta ja maantieteellisestä sijainnista johtuen.
-

Kotkan/Porvoon meriturvakeskus
Poliisin tekniikkakeskus
Kouvolan Innorail
Varuskunta-, raja- ja tullitoiminnot
Liikenneturvallisuus
Ympäristöturvallisuus, Anjalankosken Ekopark
Tapaturmien ehkäisyn kehittämistyö

Edellä mainituista toiminnoista muodostuu vähitellen Kymenlaakson turvallisuusklusteri. Kiinteä yhteistyö ja verkostoituminen nostavat klusterin toiminnan ja osaamistason kansainväliselle tasolle.
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4.4. Aluerakenne
Aluerakenne on osa Etelä-Suomen aluerakennetta (vrt. kuva 11). Rakennettujen alueiden
kehittämisperiaatteena on keskittäminen siten, että monipuolisia alueita vahvistetaan niiden
erityispiirteitä vahvistamalla. Tavoitellaan korkeaa elinympäristön laatua ja tähdätään ekotehokkuuteen. Näihin tavoitteisiin voidaan päästä vain vuorovaikutteisen kehittämisprosessin
tuloksena. Tämä koskee myös kyläalueita, joiden kehittämisessä korostuu vielä enemmän
perinteinen rakenne.
Aluerakenteen kehittämistyö tukeutuu Etelä-Suomen maakuntien liittouman Etelä-Suomen
aluerakenne 2030 selvitykseen, jonka osia ovat toiminnallinen rakenne (v. 2002) sekä asumisen, ympäristön ja liikenteen visio 2030 (v. 2005) sekä parhaillaan käynnissä olevaan Kymenlaakson maakuntakaavan laatimistyöhön.
Kymenlaakson aluerakenteen kehittämisvisio pohjautuu kestävän kasvun rakenteeseen, jota
toteutetaan pienin askelin, koska halutaan turvata nykyisten ja kehitettävien taajamaosien
ympäristön ja palvelujen laatu. Aluerakenteen visio 2030 –kuvassa on esitetty taajamien rakenne. Varsinaista taajamarakennetta tulee toteuttaa nykyistä rakennetta täydentäen ja nykyiseen rakenteeseen tukeutuen. Myös joukkoliikenteen kehittämisedellytysten säilyttäminen
on tärkeä osa aluerakenteen kehittämisessä. Kymenlaakson taajamien kestävä kehittyminen
edellyttää myös toimivaa maaseutua ympärillään.

Kuva 11. Etelä-Suomen asumisen, ympäristön ja liikenteen visio 2030. Lähde: Etelä-Suomen liittouma.

Kymenlaakson aluerakenteen osien, ympäristö, taajamat, maaseutu, liikenneverkko, kehitysvaihtoehtoja on selvitetty ja näistä on koottu seuraavassa esiteltävä Kymenlaakson aluerakenteen visio vuonna 2030. Rakenteen vaihtoehdot ovat maakuntakaava-aineiston yhteydessä.
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Kuva 12: Kymenlaakson aluerakenteen visio 2030.
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Ympäristö
Kymenlaaksossa sijaitse kolme ylimaakunnallisestikin merkittävää ympäristöarvoiltaan vetovoimaista aluekokonaisuutta: Itäisen Suomenlahden rannikko ja saaristo, Kymijoen luonto- ja
kulttuurihistoria-alue sekä Pohjois-Kymenlaakson erämaa-alue (kuva 12). Vetovoima-alueella
on edustettu maakunnan keskeinen luonto- ja kulttuuriperintö. Lisäksi niillä on merkittävä
rooli maakunnan kehittämisessä viihtyisäksi asuin- ja toimipaikaksi sekä houkuttelevaksi
matkailukohteeksi.
Vetovoima-alueilla ja niiden ulkopuolella on jo tunnistettu ja kaavoitettu laaja verkko ympäristö- ja virkistysarvoiltaan merkittäviä alueita (luonnonsuojelu- alueet, Natura 2000- kohteet,
arvokkaat maisema-alueet, virkistysalueet jne.). Alueet palvelevat sekä luonnon-, maisemanja rakennuskulttuurin suojelutarpeita että virkistys- ja matkailukäyttöä.
Virkistys-, maisema- ja ympäristöarvoiltaan merkittäviä alueita käytetään ja kehitetään entistä
enemmän yhtenäisesti maakuntatasolla. Etsitään toisiaan tukevia yhtymäkohtia luonnonsuojelun ja virkistyskäytön osalta. Kehittämisen painopisteet sijoitetaan keskeisille vetovoimaalueille. Mahdollisuuksien mukaan verkostoidaan arvoalueita keskenään sekä ankkuroidaan
keskeisiin asumiskeskuksiin. Näin voidaan säilyttää pitkällä aikavälillä yhtenäisiä luontoalueita ja –käytäviä sekä luoda asukkaita ja matkailijoita palvelevia virkistys- ja maisemakäytäviä,
jotka tuovat luonnon asuinpaikalle ja asukkaita luontoon. Keskeisiä verkostoimisen kehittämisväyliä osoitetaan ja kehitetään. Tästä on esimerkkinä kansallinen kaupunkipuiston perustaminen. Arvoalueiden kestävä käyttö varmistetaan huomioimalla alue- tai kohdekohtaisia
käyttö- ja hoitosuunnitelmia.
Rakentaminen ja asuminen
Kymenlaaksossa on arvioitu vuonna 2030 olevan noin 197 500 asukasta. Taajama-aste, joka
vuonna 2002 oli 85 %, nousee noin 90 %:iin. Maaseudun väestö vähenee vajaaseen 20
000:een. Osa-aikaisia maaseutuasukkaita (loma-asukkaita, luonnonalueilla virkistäytyjiä ja
matkailijoita) on jo täällä hetkellä enemmän kuin vakituisia maaseutuasukkaita, ja heidän
määränsä kasvaa edelleen.
Taajamien rakentamisen painopiste on niiden tiivistämisessä. Vajaakäyttöisiä uusinvestointeja vältetään tarkan taloudenpidon mukaisesti, jolloin olevan infrastruktuurin käyttöaste paranee selvästi. Taajamakeskustojen palvelutarjonta säilyy ja monipuolistuu ohjaamalla asuntorakentamista niiden läheisyyteen. Saadaan aikaan positiivinen kierre: asukasmäärä keskustoissa lisääntyy, kun ympäristön laatua ja viihtyisyyttä parannetaan. Asuminen vähentää häiriöitä keskustoissa sekä lisää siten viihtyvyyttä ja keskusten vetovoimaa.
Rakentamista ohjataan hallitusti taajamien ulkopuolelle, kun taajamassa ei enää ole vapaita
alueita tai käytössä olevia ei vapaudu. Laajentumista tulee ohjata ottaen enemmin huomioon
maanomistuksen ja fyysisen rakennettavuuden lisäksi olevien toimintojen sijainti, joukkoliikennereittien tukeminen sekä luonnon ja kulttuurin säilytettävät arvot.
Ohjaamalla uutta rakentamista nykyisten palvelujen vaikutusalueelle turvataan asiakashakuisten palvelujen säilyminen ja kehittyminen. Liikennehakuisten toimintojen alueet monipuolistuvat, mutta tavoitteena on, että ne eivät kilpailisi taajamien palvelujen kanssa. Asumisen
huomioon ottaminen palvelun sijoittamisessa vähentää liikenteen kasvua ja liikenteen haittoja asumiselle.
Maaseudun houkuttelevuus luonnonläheisenä asumispaikkana on lisääntynyt ja suuntaus
jatkuu edelleen. Varsinkin keskuksien läheisyydessä sijaitsevalla maaseudulla on vetovoimaa. Vakituisista asukkaista kasvava osa on keskuksissa työssäkäyviä ja asioivia, osa hy-
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väkuntoisia eläkeläisiä. Maaseudun oma palvelurakenne hiipuu, mutta koko maakunnan kattavat tietoverkot ja hyväkuntoinen tiestö pitävät palvelut ulottuvilla. Elinkeinorakenteen muutos vaikuttaa voimakkaasti maaseudun rakentamistapaan ja maisemaan: perinteisten pihapiirien ja tuotantorakennusryhmien lomaan tai niitä korvaamaan, nousee yksittäisiä, suurehkoja
omakotitaloja. Paikallisten rakennuskulttuuri- ja maisema-arvojen ja uusien asumisen tarpeiden yhteensovittaminen on pysyvä haaste sekä rakentajille itselleen että rakentamisen ohjaukselle.
Asutuksen hajautumista ei keskustojen kehittäminen ja rakentamisen ohjaus pysäytä. Taajamien ulkopuolisen tonttimaan edullisuus ja luonnon rauha houkuttavat monia asuinpaikan
valinnassa. Vesi- ja jätehuollon sekä työ- ja asiointiliikenteen mahdolliset lisäkustannukset ollaan valmiita maksamaan. Paikoitellen runsas rakentaminen aiheuttaa luonnon rauhan katoamisen. Maaseudulle rakennettaisiin ilmeisesti nykyistä enemmän, mikäli korkealuokkaisia
rakennuspaikkoja olisi tarjolla.
Vapaa-ajan asuntojen ottaminen vakituiseen käyttöön jatkuu ja toisaalta maaseudun vakituisesta asuntokannasta osa siirtyy vapaa-ajan käyttöön. Omarantainen asumismuoto on edelleen halutuin, mutta vapaiden rantojen väheneminen kasvattaa perinteisten kyläympäristöjen
suosiota vapaa- ja osa-aikaisina asuinympäristöinä. Lakkautettuja kouluja, pappiloita, kauppoja ja tuotantorakennuksia siirtyy asumiskäyttöön. Samalla yhteisten ranta-alueiden merkitys kasvaa ja niiden riittävyyteen, saavutettavuuteen, laatuun ja ympäristönhoitoon investoidaan.
Liikennejärjestelmä
Liikenteen osalta tehdään ekologisesti kestäviä ratkaisuja: olemassa olevaa infrastruktuuria
kehitetään ja käytetään mahdollisimman tehokkaasti, kaavoituksessa pyritään liikenteen minimointiin, kevyttä ja joukkoliikennettä suositaan liikkumismuotoina ja liikenteen aiheuttamia
ympäristöhaittoja vähennetään (liikenteen päästöille ja melulle altistuminen, pohjavesien pilaantumisriskin pienentäminen ja tärkeisiin ympäristökohteisiin kohdistuvien riskien minimoiminen). Liikenteen kehittäminen tapahtuu liikennejärjestelmäsuunnittelun ja maankäytön
suunnittelun yhteistyöllä ja samanaikaisuudella.
Liikenne- ja viestintäministeriössä on parhaillaan tekeillä ehdotus valtakunnallisesti merkittävien liikenneverkkojen runkoverkoista. Runkoverkot määritellään tieverkolta ja rataverkolta.
Runkoverkkoehdotuksesta on meneillään vaikutusten arviointi, jonka jälkeen liikenne- ja viestintäministeriö tekee päätöksen teiden ja rautateiden runkoverkosta. Runkotiet yhdistävät
pääkaupunkiseudun ja valtakunnan suurimmat kaupunkiseudut, pääkaupunkiseudun ja valtakunnan osat sekä useimmat suurista kaupunkiseuduista toisiinsa. Runkotiet palvelevat
myös keskeisiä kansainvälisiä yhteyksiä. Rautateiden runkoverkko käsittää nopean henkilöliikenteen radat ja raskaan tavaraliikenteen radat. Nopean henkilöliikenteen radat ulotetaan
Helsingistä suurimpiin kaupunkeihin. Raskaan tavaraliikenteen ratojen määrittely perustuu
rataosien tavaraliikenteen määrään, yhteyden merkityksen elinkeinoelämälle ja raskaiden
kuljetusten tarvitsemaan rataverkkoon. Kyseinen verkko yhdistää tärkeimmät teollisuuden ja
muun elinkeinoelämän tavaravirrat sekä johtaa ne satamiin ja raja-asemille.
Kymenlaakson liikenneverkon runko muodostuu valtateistä 6 Helsinki-KouvolaLappeenranta, 7 Helsinki-Kotka-Hamina-Vaalimaa ja 12 Kouvola-Lahti sekä näihin verrattavasta valtatiestä 15 Kotka-Kouvola välillä. Näitä täydentävät valtatiet 26 Hamina-Taavetti sekä 15 Kouvola-Mikkeli. Rautateiden osalta runko muodostuu Helsinki-KouvolaVainikkala/Lappeenranta/Mikkeli/Kotka/Hamina radoista. Tätä verkkoa täydentää aikanaan
Helsinki-Kotka-Hamina kaupunkirata. Vesiliikenteen verkon muodostavat Kotkan ja Haminan
meriväylät ja Päijänteeltä Kouvolan kaupunkiseudulle ulottuva sisävesiväylä.
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Alueen ulkoisten yhteyksien kehittäminen
Kymenlaakson sijainnista ja elinkeinoelämän rakenteesta johtuen maakunnan menestys riippuu liikenneväylien sujuvasta toiminnasta ja niiden turvallisuudesta. Kymenlaakson kautta
kulkevat tie-, rautatie- ja meriyhteydet ovat osa kansainvälistä TEN-verkostoa ja palvelevat
laajasti Suomen vientiteollisuuden tarpeita. Pääyhteyksien liikennöitävyyttä ja turvallisuutta
parannetaan kuljetusten ja elinkeinoelämän kilpailukyvyn kannalta keskeisillä väylillä kuljetustarpeita vastaavasti siten, että ulkoiset yhteydet eivät muodosta estettä elinkeinoelämän
sijoittumiselle tai toiminnalle alueella. Tieliikenteessä painottuvat valtatie 7 (E18) HelsinkiKotka-Hamina-Vaalimaa, valtatie 6 Helsinki-Kouvola-Lappeenranta, valtatie 12 Lahti-Kouvola
ja valtatie 15 Kotka-Kouvola-Mikkeli sekä erityisesti tavaraliikenteen kannalta lisäksi EteläKarjalan ja Kotkan ja Haminan väliset tieyhteydet. Kansainvälisten yhteyksien kannalta on
erittäin tärkeää kehittää Vaalimaan tulli- ja rajatoimintoja. Rautatieliikenteessä painottuvat
Helsinki-Kouvola-Luumäki-Pietari rata sekä Kouvola-Kotka/Hamina -rata ja vesiliikenteessä
Kotkan ja Haminan meriväylät.
Kuljetusketjujen sujuvuuden parantaminen
Pääyhteyksien liikennöitävyyttä parannetaan elinkeinoelämän kuljetusten, työssäkäynnin ja
asiointiliikenteen sujuvuuden sekä joukkoliikenteen kilpailukyvyn kannalta keskeisillä väylillä.
Raskaan liikenteen aiheuttamia sujuvuus-, turvallisuus- ja ympäristöhaittoja vähennetään.
Alemman tieverkon ympärivuotinen liikennöitävyys ja turvallisuus turvataan. Kevyen liikenteen käyttömahdollisuuksia parannetaan erityisesti taajamissa ja yleisellä tieverkolla turvallisuuden kannalta tarpeellisilla kohdilla.
Vesiväyliä, rata- ja tieverkostoa sekä terminaalialueita kehitetään siten, että tavaraliikenteen
kehittämiselle ei ole esteitä ja verkoston kapasiteetti ja välityskyky turvataan. Matkailu- ja lomaliikenteen seudulliset kehittämistarpeet otetaan huomioon.
Satamien, ratapihojen ja raja-asemien liikennejärjestelyjä sekä niiden yhteyksiä pääliikenneverkkoon ja teollisuuslaitoksiin kehitetään kuljetustarpeita vastaavalla tavalla.
Logistiikan kehittäminen
Kymenlaaksossa panostetaan jatkossa kuljetusten kokonaispalvelujen osaajien kehittämiseen, Venäjän transiton kilpailukyvyn kehittämiseen etenkin arvotransitoon tukeutuvan Kaakkois-Suomen reitin brandin vahvistamisella, matkailun tukemiseen majoitus- ja virkistyspalveluja tuotteistamalla, logistiikkaosaamisen vientiin tähtäävien liike-elämän palvelujen tuotteistamiseen sekä koulutuksen kehittämiseen. Logistiikan osaamista vahvistetaan resurssoimalla tutkimus- ja kehittämistoimintaa ja tiivistämällä yhteistyötä. Koko maakunnassa panostetaan tulevaisuuden laajakaistaiseen IT-infrastruktuuriin sekä kehitetään sen varassa uusia
palveluja elinkeinoelämälle ja asukkaille.
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5. Ympäristövaikutusten arviointi ja seuranta
Viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutuksen arviointia tulee uudistetun
lainsäädännön mukaan huomioida entistä enemmän. Ympäristövaikutusten arvioinnin keskeinen tavoite on, että myös suunnitelmien ja ohjelmien laatimisprosessin yhteydessä huomioidaan ympäristönäkökohtia järjestelmällisesti ja vuorovaikutteisesti.
Vaikutusten arviointi tehdään pääasiassa maakuntaohjelmalla, johon tulee myös soveltaa
keväällä 2005 voimaan tullutta ns. SOVA -lakia*. Kymenlaakson Liitto pyrkii kuitenkin jo maakuntasuunnitelmaa laatiessaan huomioimaan ympäristövaikutuksia, jotka seuraavat maakuntasuunnitelman strategisista linjauksista:
•

•
•
•
•

Maakuntasuunnitelman toteutukseen sisällytetään kestävän kehityksen näkökulmia
eri ulottuvuuksineen. Tavoitteeksi asetetaan paitsi ympäristöhaittojen ehkäiseminen
myös ympäristön tilan aktiivinen parantaminen kehittämällä esimerkiksi maakunnan
ekotehokkuutta.
Kymenlaakson ympäristöpoliittinen neuvottelukunta tarkastelee maakuntasuunnitelmaluonnosta ympäristövaikutuksien osalta, ja laatii siitä lausunnon (maakuntasuunnitelman sisäinen ympäristöarviointi).
Kymenlaakson Liitto valmistautuu SOVA-lain voimaan tuloon ja kehittää osallistumisja arviointimenetelmiä.
Liitto käyttää vuorovaikutus- ja osallistumisprosesseissa aikaisempaa enemmän internettiä. Esimerkiksi maakuntakaavatyöhön voi osallistua verkon välityksellä.
Kymenlaaksossa on laadittu mittava ekotehokkuuden seurantajärjestelmä (ECOREGhanke). Järjestelmää käytetään suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten seurannassa.

* Suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointia koskeva lainsäädäntö (SOVA laki) edellyttää, että suunnitelmista ja ohjelmista tiedotetaan ja ympäristövaikutuksista laaditaan ympäristöselostus. Lausunnot sekä mielipiteet täytyy ottaa huomioon jo valmisteluprosessin aikana. Päätöksenteon yhteydessä on perusteltava, kuinka on mielipiteitä otettu huomioon ja miten ne ovat vaikuttaneet suunnitelman sisältöön ja vaihtoehtojen valintaan. Maakuntasuunnitelmatasolla SOVA -lain mukainen arviointi ei ole pakollista. Arviointi tulisi sen sijaan aina laatia maakuntaohjelmalle.

