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ELINKEINORAKENNE

Kymenlaakson vahvuudet ovat merkittävässä teolli-
suudessa, eurooppalaisen logistiikan solmukohtana 
sekä kaupan ja palveluiden monipuolisessa verkossa. 
Kymenlaakson elinkeinorakenteen monipuolistamiseksi 
tarvitaan uusia kasvuhakuisia ja -kykyisiä yrityksiä  ja jo 
toimivien yritysten toimintaedellytyksien kehittämistä. 

Kymenlaakso on biolaakso

Metsäteollisuuden rakennemuutoksesta huolimatta 
Kaakkois-Suomessa on edelleen Euroopan merkittävim-
piin lukeutuva metsäteollisuusklusteri. Alan pitkän histo-
rian ansiosta maakunnassa on huippuluokan osaamista 
biotuotannon ja ja energiasektorin aloilla.  Kansainväli-
set ilmastosopimukset avaavat kasvun mahdollisuuksia 
cleantech- ja  ympäristötoimialojen yrityksille.
Uusiutuvan energian toimiala on merkittävä ja kasvava 
osa suomalaista maa- ja metsätaloutta, metsäteollisuut-
ta sekä energia- että ympäristöteknologian teollisuutta. 
Alan tuotantolaitokset tarjoavat merkittävästi toimeen-
tuloa ja työtä alueelle.

Merkittävä logistiikan keskittymä
Kymenlaakso on Suomen mittakaavassa ainutlaatuinen 
logistinen keskus. Kouvola on EU:n ainoa suomalai-
nen liikenteellisen ydinverkon rautateiden terminaalikeskus.  TEN-T-verkko (Trans European 
Network) kattaa lento-, meri-, raide- ja tieliikenteen sekä niihin liittyvät satamat, lentoasemat, 
terminaalit ja rajanylityspaikat.  Rautatiealan koulutus luo edellytyksiä tulevaisuuden kehityk-
selle. Suomen suurin yleissatama HaminaKotka Satama Oy muodostaa yhteistyössä raide- ja 
maantieliikenteen kanssa työpaikkoja ja yritystoimintaa.

Digitalisaation avulla uusia menestystarinoita
Digitalisaatio ja IT-alan innovaatiot ovat synnyttäneet Kymenlaaksoon uutta yritystoimintaa ja 
monet toimivat yritykset ovat parantaneet toimintaansa ja palvelujaan kilpailukykyisemmiksi 
ja kustannustehokkaammiksi. Verkkokauppa, palvelujen digitalisoimismahdollisuudet ja 
kasvava peliteollisuus ovat tulevaisuuden uusia liiketoimintamalleja. 

Kauppa, matkailu ja palvelut
Kymijoki, Suomenlahti, Repoveden kansallispuisto ja alueen historialliset kohteet ovat 
ainutlaatuinen vetovoimatekijä. Matkailu ja siihen liittyvät oheispalvelut ovat yksi maakunnan 
vetovoimatekijöistä. Venäjän kauppa on tämän hetkisistä vaikeuksistaan huolimatta tärkeä 
tulonlähde kymenlaaksolaisille yrityksille. 

Sosiaali- ja terveyspalvelut
Yksi Kymenlaakson haasteista on ikärakenne. Yritystoiminnassa haaste on otettu vastaan ja 
vanhuspalveluja tuottavien yritysten määrä ja toiminta ovat laajentuneet.  Sosiaali- ja terveys-
palvelujen tarve kasvaa edelleen.

Ilmastonmuutos

Energian saatavuus

Globaali talouskehitys

Tekninen kehitys

MEGATRENDIT

ENNAKOINTITEEMAT

Kaupungistumisen ja 
asumisen 

muutossuunnat

Luonnon ja 
luonnonvarojen 
merkitys kasvaa

Tuotanto ja palvelut 
ovat muutostilassa

Euroopan pohjoisen 
ulottuvuuden merkitys 

kasvaa
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" Moottoritie Helsinki-Kotka välillä 
matka-aika reilu 1h 

on asia, jota kannattaa 
markkinoida pääkaupunkiseudulle"

 (kommentti jäsenkyselyssä)
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TOIMENPITEET

• Kauppakamari lisää yhteistyötä kuntajohtajien, kaupunkien/kuntien hallitusten 
ja -valtuustojen kanssa.

• Kasvu Campin järjestäminen yhteistyössä Cursorin, Kinnon ja Kymenlaakson 
Liiton kanssa. 

• Yritysten hallitustyöskentelyn kehittäminen HHJ-koulutuksen ja                             
Hallituspartnerit Kymenlaakson kautta.

• Digitalisaation edistäminen yritystoiminnassa koulutuksen ja tiedotuksen 
kautta.

(lähde: ALLI; aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva 2050)

• Yritysten ja kuntien välisen yhteistyön parantaminen, jotta päätöksenteko 
kehittyy yritystoimintaa tukevaksi.

• Pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen tukeminen

• Digitalisaation edistäminen yritystoiminnassa

TAVOITTEET  


