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Taantuvat alat   

Kymenlaakson maakunta (171 000 asukasta v. 2020) on 2000-luvun alusta lähtien kärsinyt Suomen 
vaikeimmasta rakennemuutoksesta, joka käynnistyi globaalin metsäteollisuuden järjestelyistä. Tämä 
on johtanut aluetalouden ja työllisyyden ongelmien kasautumiseen maakunnassa, joten maakunnan 
lähtötilanne on jo valmiiksi huono ja resilienssi heikko. Maakunnan haasteena on väestön matala 
koulutustaso, työttömyys, poismuutto ja väestön ikärakenne. Koronakriisi on heikentänyt tilannetta 
entisestään. Maakunnalla ei ole varaa menettää yhtäkään työpaikkaa, sillä työttömyysaste (15,2 %) 
on muuta Suomea heikompi. V. 2008-2018 Kymenlaaksosta on poistunut n. 10 000 työpaikkaa (3. 
eniten Suomen maakunnista).  Kymenlaakson väestö on vähentynyt 2. eniten Suomen maakunnista 
v. 2010-2015. Myös ikääntyneiden osuus on maakunnassa suuri (30 % yli 65-vuotiaita v. 2020) ja 
kasvaa jatkuvasti.  
 
Suurin osa Kymenlaakson turvetuotannosta (ympäristöluvitettuja yli 2 000 ha v. 2018, 27 kpl, lisäksi 
pienempiä turvetuotantoalueita) on energiaturpeen (jyrsin- ja palaturve) tuotantoa, mutta turvetta 
tuotetaan myös kuivikkeeksi ja kasvualustaksi.  Suurin osa tuotantoalueista (20 kpl) sijaitsee keskei-
sessä Kymenlaaksossa Sippolan, Hirvelän, Saveron, Enäjärven ja Kuivalan kylien alueella Kouvolassa. 
Toinen tuotantoaluekeskittymä sijaitsee Kotkassa Ahvion, Hurukselan, Pernoon ja Juurikorven kylien 
alueella. Lisäksi tuotantoalueita on Virolahden kirkonkylän, Ravijoen ja Yläpihjalan kylien, Haminassa 
Pyhällön kylän, Miehikkälän pohjoisosan ja Kouvolan Tuohikotin kylän alueilla.   

 

Turpeen energiakäyttö vähenee Kymenlaaksossa hallitsemattoman nopeassa tahdissa jo nyt. Turve-
tuotantoyritysten, maaseudun koneurakoitsijoiden, turvetta kuljettavien ja turvetta jalostavien yri-
tysten toiminnan loppumisen ja työpaikkojen häviäminen on jo alkanut.  
 
Turpeen energiakäytön väheneminen lisää alueellista eriarvoistumista haja-asutusalueilla. Turvetuo-
tantoyritykset ja aliurakoitsijat ovat suurimmaksi osaksi paikallisia yrityksiä, ja myös työntekijät asu-
vat Kymenlaaksossa. Maaseudun elinvoimaisuus ja ostovoima heikkenee työpaikkojen vähentyessä. 
Työpaikkojen väheneminen kohdistuu erityisesti maaseutualueiden nuoriin sekä matalasti koulutet-
tuihin miehiin, joiden työttömyys on suurempaa kuin naisten. Myös muiden maaseutuelinkeinojen 
toimintaedellytykset vaikeutuvat, mikä heikentää aluetaloutta ja lisää alueellista eriarvoistumista. 
Kiinteistöjen arvot laskevat ja palvelut vähenevät. Työtä on etsittävä kauempaa ja mahdollisesti muu-
tettava muualle, kuten pääkaupunkiseudulle.   
 
Turvetuotannon äkillinen alasajo lisää mm. vesistökuormituksen riskejä, jos tuotantoalueiden sulke-
minen jää tekemättä asianmukaisella tavalla. Turvetuotantoalueet ovat kuormittaneet valuma-alu-
eiden alapuolisia vesistöjä, ja heikentäneet vesistöjen kalakantoja ja virkistyskäytön mahdollisuuksia.  

 

Murroksessa olevat alat 

Kymenlaakson erityispiirteitä ovat maakunnan sijainti EU:n ulkorajalla ja energiaintensiivinen teolli-
suus, jonka tuotantolaitokset toimivat samalla yhdyskuntien sähkön- ja lämmöntuotantolaitoksina. 
Turpeen energiakäytön nopea alasajo heikentää merkittävästi sähkön- ja lämmöntuotantolaitosten 
kannattavuutta ja toimintaedellytyksiä, nostaa energian hintaa sekä aiheuttaa riskejä 
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huoltovarmuudelle Kymenlaaksossa.  Lisäksi kasvihuone-, puutarha-, ja eläintilojen kannattavuus, 
toimintaedellytykset ja investointikyky heikkenevät. 
 

Turvetta käyttävät laitokset. Kymenlaaksossa turvetta käytetään sähkön- ja lämmöntuotannossa ja 
teollisuuden tukipolttoaineena (v.  2018 n. 300 GWh ja v. 2019 n. 150 GWh). Esim. Kotkan Energia 
käytti n. 15 % turvetta kaukolämmön energiantuotannosta v. 2019. Kymenlaaksosta myös viedään 
jyrsinpoltto- ja palaturvetta Uudellemaalle. Turpeen energiatuotannon alasajo heikentää merkittä-
västi turvetta polttoaineena käyttävien laitosten toimintaedellytyksiä ja edellyttää energialaitoksilta 
uusia, ennenaikaisia laiteinvestointeja sekä investointeja hakkeen varastointialueisiin. Turpeen vaih-
taminen esim. kotimaiseen hakkeeseen nostaa polttoainekustannuksia 37 %, ja tähän on lisättävä 
laite- ja varastoalueinvestoinnit sekä hakkeen saatavuuteen liittyvät ongelmat. Haketta voidaan al-
kaa tuoda ulkomailta, esim. EU:n ulkopuolelta Venäjältä. Ulkomailta tuodun hakkeen osalta työ- ja 
verotulojen osuus jää suurilta osin Suomen ja EU:n ulkopuolelle, ja on pois aluetaloudesta ja paikal-
lisilta toimijoilta. Tämä heikentää aluetaloutta. 

Muut biomassoja käyttävät energiantuotantolaitokset. Turpeen energiatuotannon alasajo kasvat-
taa metsähaketta tai muita biopolttoaineita käyttävien energiantuotantolaitosten polttoainekustan-
nuksia. Kymenlaakso on osa globaalisti merkittävää metsäteollisuuskeskittymää, ja Kymenlaaksossa 
on muuta Suomea enemmän energiaintensiivistä teollisuutta. Metsäteollisuuslaitokset ovat Kymen-
laaksossa yhdyskunnille tärkeitä energialaitoksia. Ne tuottavat puupohjaisista sivuvirroistaan uusiu-
tuvaa kaukolämpöä. Biomassojen kysyntä energiakäyttöön on Kymenlaaksossa suurta ja kasvaa koko 
ajan. Metsien käyttöaste on korkea. Turpeen energiatuotannon ja -käytön vähenemisen aiheuttama 
lisääntynyt puuhakkeen tarve energiatuotannossa aiheuttaa haasteita puun riittävyydelle korkeam-
man jalostusarvon tuotteisiin. Hake on jo nyt n. 37 % kalliimpaa kuin turve, ja turpeen energiakäytön 
loppuminen nostanee biomassojen, ml. hakkeen hintaa. Tämä vaikuttaa suoraan sähkö- ja lämpölai-
tosten käyttökustannuksiin ja kannattavuuteen.   

Huoltovarmuus. Turpeella on EU:n ulkorajalla sijaitsevalle Kymenlaaksolle huoltovarmuuden kan-
nalta erittäin merkittävä rooli. Turpeen korvaamiseen ei ole olemassa kotimaista, kustannusteho-
kasta, helposti varastoitavaa ja riittävästi saatavilla olevaa ratkaisua. Esim. hakkeen varastointi ja 
hankkiminen on turvetta paljon haasteellisempaa.  Haketta aletaan tuomaan todennäköisesti ulko-
mailta, kuten Venäjältä, mikä heikentää huoltovarmuutta.  Turve on ainoa kiinteä kotimainen polt-
toaine, joka ei ole kytköksissä metsäteollisuuden puunkäyttöön. Korkean kysynnän aiheuttama met-
säenergian puute luo huoltovarmuusriskin. Tuulivoimakaan ei ole energiantuotannon vaihtoehto Ky-
menlaaksossa, koska puolustusvoimien tutkille aiheuttamien häiriöiden vuoksi niitä ei voida raken-
taa. 

 
Kasvihuoneet, puutarhat ja luomutilat. Turvetta käytetään puutarha- ja kasvihuoneyrityksissä kas-
vualustana, ja luomutuotannossa turpeella on tärkeä rooli. Maatalous- ja puutarhayrityksiä on Ky-
menlaaksossa noin 1 650 kpl, joista yli 200 kpl on luomutiloja. Kasvihuoneyrityksiä on 23 kpl. Turpeen 
energiakäytön loppuminen heikentää merkittävästi kasvuturpeen saatavuutta, mikä vähentää puu-
tarhayritysten, kasvihuoneiden ja metsätaimitarhojen tuotantomahdollisuuksia.  Kasvihuoneissa 
turve on käytännössä korvaamaton ja sen saannin tyrehtyessä tuotanto lakkaa. Metsätaimitarhoilla 
ja puuntaimien kasvatuksessa turpeen rooli on olennainen.  
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Eläintilat. Kymenlaaksossa on n. 250 eläintilaa. Turpeen energiakäytön alasajo heikentää merkittä-
västi eläintilojen kustannusrakennetta. Korvaavaa laadukasta, edullista ja kotimaista kuiviketta, joka 
olisi samalla myös helposti hyödynnettävissä maanparannusaineena ja lannoitteena, on vaikeaa löy-
tää.  
 

Muut vaikutukset. Kymenlaaksossa on myös turvetuotantokoneiden valmistusta, esim. Raussin Me-
talli Ky. Energiaturvevolyymien vähentyminen vaikuttaa uuden kaluston hankinnan vähenemisen 
myötä koneliikkeisiin ja yritysten käyttämiin korjaamo- ja varaosapalveluihin. Turpeen käytön vähen-
tyessä hakkeen käyttö lisääntyy, ja jo nyt heikossa kunnossa olevaan alempaan tieverkostoon koh-
distuu yhä suurempaa käyttöpainetta.  

 

Työpaikkamenetykset ja uudelleenkoulutustarpeet 

Energiasiirtymän merkitys Kymenlaakson aluetaloudelle on merkittävän suuri. Välittömiä ja välillisiä 
palveluita häviää jo ennestäänkin vaikeassa tilanteessa ja erittäin nopeassa aikataulussa vähintään 
50 M€. Maakunnan turvetoimialan tuotannon bruttoarvo on 8,1 M€ (PTT, 2021). Turvetuotannon 
väheneminen johtaa laajoihin irtisanomisiin turvetuotantoyrityksissä. Kuljetusalan työntekijöitä irti-
sanotaan, ja kaivinkoneyrittäjiä jää vajaatyöllisiksi. Kuljetus- ja kaivinkoneyrittäjille turvealan tulot 
ovat tärkeitä.  Nuoria kesätyöntekijöitä ei palkata. Turvetuotanto- ja kuljetusketjussa on tulossa lähi-
vuosina vähintään 50 htv vähennykset (PTT, 2021), ja myös muita työpaikkojen menetyksiä aiheutuu. 
Tämä on merkittävä osuus lähialueiden työpaikoista. Ympäristö-, kasvu- ja kuiviketurpeen saatavuu-
den heikentyminen heikentää kasvihuone- ja maatalous- eläintilayritysten kannattavuutta, mikä hei-
jastuu työpaikkamenetyksinä. Kymenlaakson kotieläintuotannon yhteenlaskettu vuotuinen brutto-
rahavirta kotieläintiloilla on noin 100 M€.  
 

Turpeen energiakäytön alasajo aiheuttaa turvetuotantoyrityksille nopeassa tahdissa ongelmia kassa-
virroissa ja velkojen maksussa. Tuotantoalueiden perustamisen, vesiensuojelujärjestelmien, tuotan-
tokoneiden ja kuljetuskaluston investoinnit jäävät hyödyntämättä. Turvetuotantokalustolle ei ole 
korvaavaa käyttökohdetta, mikä aiheuttaa satojentuhansien eurojen alaskirjaukset. Kuivike- ja kas-
vuturvetoimintojen yritysten liikevaihto laskee merkittävästi.   
 

Osassa turvetuotantoyrityksiä kalustoa käytetään tuotantokauden ulkopuolella lumiurakointiin tai 
maatalouteen. Työtehtävien väheneminen aiheuttaa yritystoiminnan ajamisen kokonaan alas tai 
kustannusten nousupainetta muussa urakointitoiminnassa.  
 

Turvetuotanto on tärkeä kesätyöpaikka monelle kone-, maa- ja metsätalous sekä metallialan opiske-
lijalle, usein useamman vuoden ajaksi.  Kausi- ja harjoittelupaikkojen vähentyminen voi aiheuttaa 
sen, että auton- ja koneenkuljettajien koulutuspaikkoihin ei löydy opiskelijoita ja sitä kautta ammat-
titaitosten kuljettajien puute voi kasvaa esim. metsäsektorilla.  
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Talouden monipuolistamisen potentiaali  

 
Talouden monipuolistamisen potentiaali ja kehitysmahdollisuudet liittyvät mm. maakunnan ole-
massa oleviin vahvuuksiin, bio- ja kiertotalouteen, joka on Kymenlaakson älykkään erikoistumisen 
strategian kärkialoja (logistiikka, bio- ja kiertotalous, digitalisaatio), selviytymissuunnitelmaan ja kes-
tävän kasvun ohjelman kärkihankkeisiin. 
 

1. Aluetalouden uudistaminen ja vahvistaminen, uusien liiketoimintamahdollisuudet ja työpaikat 
 

• Uudet yritykset, esim. energiapuun korjuu ja jalostus sekä tuhkalannoitus -koulutus, tuoteke-
hitys ja investoinnit 
• Logistiikka-ala 
• Työntekijöiden täydennys- ja uudelleenkoulutus, ml. turvealan nuoret osa-aika- ja kausityön-
tekijät 

   
2. TKI-investoinnit ml. uusi korkea teknologia ja innovaatioratkaisut 
 
- Kehittämis- ja tuotekehitysalustat, esim. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) bio- ja kier-

totalouden tutkimuskeskus BioSammon, Kymilabsin ja betonilaboratorion soveltavan tutkimuksen 
toimintaympäristö 

- Ammatillisten oppilaitosten TKI-kehitystyö ja oppimisympäristöt, esim. 
o Materiaalivirrat, materiaalin jalostus, kuivikkeet, kasvualustat 
o Biopohjaiset tuotteet 

- Uusiutuvaa energian tuotanto ja käyttö, esim.  
o aurinko, biokaasu, biopolttoaineet, power-to-x teknologia, maatalouden sivuvirrat, energia-
puu, energian varastointi  

- Tuotannolliset investoinnit pk-yrityksissä, esim. 
o Metsänhoidon sivutuotteet 
o Laskentatyökalut ja -palvelut, metsäenergiapotentiaali  

  
3. Turvetuotannosta poistuvien alueiden kunnostus ja käyttötarkoituksen muuttaminen  

 
o Jälkikäyttö ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen, esim.  

• Laitosalueen kunnostus ja ennallistaminen  
• Vesiensuojelutoimet, vesistökunnostukset, kalataloudelliset kunnostukset turvetuo-

tantoalueiden valuma-alueilla  
• Ekologiset kompensaatioalueet, tulvasuojelu- ja lintukosteikot  
 

o Uuden liiketoiminnan käynnistäminen, esim.  
• Luontomatkailuhankkeet, virkistys, metsästys  
• Metsitys, ennallistaminen, nopeasti kasvavien ja teollisesti hyödynnettävien biomas-

sojen kasvatus  
• Käyttöönotetuilla turvesoilla  
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o turpeen uusien innovatiivisten ja jalostusarvoltaan korkeampiasteisempien 
tuotteiden kehittäminen, esim. aktiivihiili  


