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LUONNOS LÄHETETTÄVÄKSI TEM:IIN 17.11.2021 
 
A 2.1 ILMASTONEUTRAALIIN TALOUTEEN SIIRTYMISESTÄ AIHEUTUVIEN TALOUDELLISTEN, 
SOSIAALISTEN JA ALUEELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI, 12 000 MERKKIÄ 
 
2.1.1 SIIRTYMÄN TALOUDELLISET JA TYÖPAIKKAVAIKUTUKSET: 
  
 
NYKYTILA  
 
Kymenlaaksossa on 27 ympäristöluvitettua turvetuotantoaluetta. Näiden kokonaispinta-ala on 2 020 ha (v. 
2018). Lisäksi maakunnassa on alle 10 ha kokoisia turvetuotantoalueita ja ns. kotitarveottoalueita.   
 
Maakunnan turvetoimialan tuotannon bruttoarvo on 8,1 M€, jalostusarvo 3,5 M€, henkilöstömäärä 41 htv ja 
toimipaikkojen määrä 8 kpl (PTT, 2021). Tuotantoketjun työllisyydestä tulee noin 55 % turvetoimialalta, loput 
muilta toimialoilta, kuten koneiden ja laitteiden korjauksesta ja kuljetuksesta. Turvetoimialan tuotantoketju 
työllistää 1,8 kertaa toimialan oman työllisyyden verran (PTT, 2021), eli Kymenlaaksossa 74 htv.  
 
Suurin osa turvetuotannosta on energiaturpeen (jyrsin- ja palaturve) tuotantoa, lisäksi turvetta tuotetaan 
kuivikkeeksi ja kasvualustaksi. Energiaturvetta viedään myös maakunnan ulkopuolelle.   
 
Suurin osa tuotantoalueista (20 kpl) sijaitsee keskeisessä Kymenlaaksossa Kouvolan kunnan alueella. 
Toinen tuotantoaluekeskittymä sijaitsee Kotkassa. Lisäksi tuotantoalueita on Virolahden, Haminan ja 
Miehikkälän kuntien alueilla. Työntekijät ja yrittäjät ovat sijoittuneet kaikkiin Kymenlaakson kuntiin. 
 
Kymenlaaksossa turvetta käytetään sähkön- ja lämmöntuotannossa sekä teollisuuden tukipolttoaineena (v.  
2018 n. 300 GWh ja v. 2019 n. 150 GWh). T 
 
Turvetta käytetään myös puutarhoilla, kasvihuoneissa ja metsätaimitarhoissa kasvualustana, eläintiloilla 
kuivikkeena. Luomutuotannossa turpeella on tärkeä rooli. Maatalous- ja puutarhayrityksiä on 
Kymenlaaksossa noin 1 650 kpl, joista kasvihuoneyrityksiä on 23 kpl, ja eläintiloja 250 kpl. Maatalous- ja 
puutarhayritykset ovat keskittyneet Kouvolan, Virolahden, Haminan, Pyhtään ja Miehikkälän kuntien 
maaseutualueille. 
 
Turpeen tuotannolla ja käytöllä on haitallisia ympäristövaikutuksia ilmastoon, vesistöihin ja luonnon 
monimuotoisuuteen. Valtakunnallisesti turpeen polton ja turvetuotantoalueiden päästöjen osuus on ollut 
2010-luvulla n. 15 % kokonaispäästöistä, jotka on laskettu ilman LULUCF-sektoria (Turvetyöryhmä, TEM, 
2021). V. 2019 Kymenlaakson kokonaispäästöt olivat 1 744 kt CO2-ekv., josta turpeen osuus on 262 kt 
CO2-ekv. (SYKE, 2021).  
 
Turvetuotanto kuormittaa Kymenlaaksossa merkittävällä tavalla lähes 20 vesistömuodostumaa (Kaakkois-
Suomen vesienhoidon toimenpideohjelma 2022-2027, ehdotus). Suurin kuormitus kohdistuu Summajoen 
vesistöön, jota pyritään ennallistamaan vaelluskalavesistöksi. Suoluonnon tila on Kymenlaaksossa vakavasti 
heikentynyt. Etelä-Suomessa soiden ojitusaste on yli 75 %, ja suuri osa suotyypeistä on uhanalaistunut. 
Suoalueen luontoarvot on menetetty turvetuotantoalueeksi muuttamisen myötä. 
 
 
VÄLITTÖMÄT TALOUS- JATYÖPAIKKAVAIKUTUKSET 
 
Siirtymä kaventaa vaikutusalueen elinkeinorakennetta ja lisää työttömyyttä. Elinkeinotoiminta heikkenee ja 
yritysten kasvu hidastuu. Pk- ja mikroyritysten kilpailukyky heikkenee. 
 
Turpeen energiakäytön romahtamisen myötä välittömiä ja välillisiä palveluita häviää jo valmiiksi vaikeassa 
tilanteessa ja erittäin nopeassa, hallitsemattomassa aikataulussa vähintään 50 M€ (alueen asiantuntijoiden 
ja toimijoiden arvio, 2021). 
    
Turvetuotanto- ja kuljetusketjussa on tulossa lähivuosina vähintään 50 htv vähennykset (PTT, 2021).  
 
Siirtymä aiheuttaa turvetuotantoyrityksille ongelmia kassavirroissa ja velkojen maksussa. Yrittäjien 
toimitussopimukset päättyvät ja lyhenevät. Tuotantomäärät romahtavat ja turpeesta saatava hinta laskee. 
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Yritysten käyttöomaisuuden arvo voi puolittua (Taloustutkimus). Turvealan yritysten taseissa on arvostettuna 
turvesoita, kiinteistöjä, koneita ja laitteita. Yrittäjien talouden epävarmuus näkyy mm. investointien 
takaisinmaksun vaikeutumisena ja talouden heikkenemisenä. (Turvetyöryhmä, 2021).   
 
Myös kuljetusalan työntekijöitä irtisanotaan, ja kaivinkoneyrittäjiä jää vajaatyöllisiksi. Noin 90 % 
turvekuljetuksissa olevasta toiminnasta (kuljettajat, yritykset, ajokalusto) loppuu, jos turvekuljetukset 
päättyvät (Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry, 2021).  
 
Kymenlaaksossa on myös turvetuotantokoneiden valmistukseen liittyvää yritystoimintaa, johon siirtymän 
vaikutukset kohdistuvat suoraan.  
 
Kasvualustana kasvihuoneissa ja taimitarhoissa turpeelle ei ole olemassa korvaavaa tuotetta, ja sen saannin 
tyrehtyessä tuotanto on vaarassa. Jopa 90 % puutarhoista saattaa lopettaa tuotannon, jos turvetta ei ole 
käytettävissä (Kauppapuutarhaliitto, 2020).   
 
VÄLILLISET TALOUS- JA TYÖPAIKKAVAIKUTUKSET 
 
Vaikutusalueen elinkeinorakenne ja kilpailukyky heikkenee. Pk- ja mikroyritysten kasvun ja 
kansainvälistymisen edellytykset huonontuvat merkittävästi. Toimintaa uudistavat ja tuottavuutta lisäävät 
investoinnit sekä yritysten TKI-toiminta vähenevät.  
 
Välilliset haitalliset työpaikka- ja tulovaikutukset kohdentuvat mm. kuljetuksiin, varastointiin, kauppaan, 
moottoriajoneuvojen kauppaan, huoltoon ja korjaukseen, työllistämistoimintaan (sis. työvoiman vuokraus)  
(Sitra, 2020) sekä kasvihuone-, metsätaimi- ja maatalousyrityksiin.   
 
Ympäristö-, kasvu- ja kuiviketurpeen saatavuuden tyrehtyminen heikentää kasvihuone-, puutarha-, 
metsätaimitarha-, maatalous- ja eläintilayritysten kannattavuutta, tuotantomahdollisuuksia ja investointikykyä.  
 
Energiasiirtymä heikentää turvetta käyttävien energialaitosten kannattavuutta ja toimintaedellytyksiä, lisäten 
investointipainetta laitosten tekniikkaan ja terminaali- sekä varastointialueisiin. Turpeesta luopuminen 
edellyttää investointeja kattilatekniikkaan, uusiutuvan energian tuotannon ja varastoinnin kestävien 
ratkaisujen tutkimiseen ja käyttöönottoon sekä mm. biomassaterminaali- ja aurinkoenergiainvestointeja 
(pilarit II ja III). Tuulivoiman merkittävä lisääminen ei ole mahdollista Kymenlaaksossa, mikä tuo lisähaasteita 
turvetta korvaavien, uusiutuvien energiaratkaisujen etsimiseen.  
 
Energiasiirtymän myötä turvetta käyttävät energialaitokset siirtyvät alkuvaiheessa hakkeen ja myöhemmin 
muun uusiutuvan energian käyttöön. Hakkeen saatavuudessa ja varastoinnissa on ongelmia: Kymenlaakso 
on osa globaalisti merkittävää metsäteollisuuskeskittymää, minkä vuoksi biomassojen kysyntä on suurta ja 
kasvaa koko ajan. Metsien käyttöaste on korkea. Hakkeen tuonti Venäjältä saattaa lisääntyä, jolloin työ- ja 
verotulojen osuus jää suurilta osin EU:n ulkopuolelle, ja on pois aluetaloudesta ja paikallisilta toimijoilta. 
Turpeen energiatuotannon ja -käytön vähenemisen aiheuttama lisääntynyt puuhakkeen tarve 
energiatuotannossa voi aiheuttaa haasteita myös puun riittävyydelle korkeamman jalostusarvon tuotteisiin, 
jotka usein samalla sitovat hiiltä pidempään.  
 
2.1.2 SOSIAALISET VAIKUTUKSET:  
 
Turpeen energiakäytön väheneminen lisää työttömyyttä, eriarvoistumista ja heikentää hyvinvointia. 
Työnsaantimahdollisuudet heikkenevät, ja uhkana on pitkäaikaistyöttömyyden kasvu ja syrjäytyminen. 
Siirtymän vaikutus kohdistuu selvimmin matalasti koulutettuihin miehiin ja maaseudun nuoriin.  
 
Turvetoimialan sekä siihen liittyvien alojen työpaikat ovat sijoittuneet lähes jokaiseen Kymenlaakson 
kuntaan. Työpaikkojen poistuminen vähentää kysyntää siirtymän vaikutusalueen palveluille ja heikentää 
julkisten palveluiden rahoituspohjaa (PTT, 2021). 
 
Nuorten kesätyö- ja työharjoittelumahdollisuudet heikkenevät. Turvetuotanto ja siihen liittyvät kuljetukset ovat 
erityisesti maaseudun nuorille tärkeitä kesätyöpaikkoja sekä toimivat työssäoppimis- ja 
työharjoittelupaikkana ja sen kautta polkuna työelämään maa- ja metsätalous- sekä metallialan opiskelijoille 
(Turvetyöryhmä, 2021).  
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Turvetuotantoyritykset ja aliurakoitsijat ovat suurimmaksi osaksi paikallisia yrityksiä, ja myös työntekijät 
asuvat Kymenlaaksossa. Maaseudun elinvoimaisuus ja ostovoima heikkenee työpaikkojen vähentyessä. 
Työtä on etsittävä kauempaa ja mahdollisesti muutettava muualle. Kiinteistöjen arvot laskevat ja palvelut 
vähenevät.  
 
2.1.3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET:  
 
 
Turvetuotannon äkillinen alasajo lisää vesistökuormituksen riskejä, jos tuotantoalueiden sulkeminen, 
ennallistaminen tai jälkikäyttö jää tekemättä asianmukaisella tavalla. Tämä vaikuttaa heikentävästi mm. 
vesistöjen kalakantoihin ja tätä kautta kalastus- ja luontomatkailun toimintaedellytyksiin.  
 
Turpeen energiatuotannon ja -käytön loppuminen vähentää merkittävästi maakunnan 
kasvihuonekaasupäästöjä, kun turpeesta siirrytään uusiutuvaan energiaan.  
 
 
2.1.4 TALOUDEN MONIPUOLISTAMISEEN LIITTYVÄ POTENTIAALI JA KEHITYSMAHDOLLISUUDET: 
 
Suurin potentiaali aluetalouden monipuolistamiseen, uusien työpaikkojen luomiseen ja siirtymän muihin 
haitallisiin vaikutuksiin vastaamiseen on hiilineutraalia yhteiskuntaa edistävillä bio- ja kiertotalouden (ml. 
uusiutuva energia ja luontomatkailu) sekä logistiikan ja digitalisaation aloilla, jotka ovat myös maakunnan 
älykkään erikoistumisen kärkiä. Energiatehokkaiden ja päästöjä vähentävien tuotteiden, materiaalien, 
palvelujen ja tuotantomenetelmien kehittäminen avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia mikro- ja pk-
yrityksille ja luo työpaikkoja tutkimukseen. Uutta työtä ja liiketoimintaa on mahdollista luoda mm. 
biojalostamo-, kiertotalous- ja akkuklusteri-investointien ympärille.   
 
Merkittävää talouden monipuolistamisen potentiaalia on myös hyvinvointi- ja terveys-, matkailu- ja luovilla 
aloilla sekä elintarvikealalla (Kymenlaakson Älykkään erikoistumisen prosessissa tunnistetut kehittyvät 
klusterit, 2020). Maakunnan vahvuuksia yhdistävistä ja samalla digitalisaation mahdollisuuksia hyödyntävistä 
hankkeista on saatavissa suurimmat ja nopeimmat myönteiset vaikutukset.  
 
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan liittyvän osaamisen lisääminen antaa mahdollisuuden yritysten 
kasvuun ja kehittymiseen sekä uuden alueellisen yritystoiminnan luomiseen. Digitalisaatioon panostaminen 
edesauttaa uusien liiketoimintamahdollisuuksien syntymistä ja vahvistaa olemassa olevien yritysten 
toimintaedellytyksiä. 
 
Turvetuotantoalueiden ennallistamisessa ja jälkikäytössä on potentiaalia turvetuottajien ja kuljetusyrittäjien 
kaluston hyödyntämiselle ja uudelle liiketoiminnalle. Maakuntaan on kuitenkin haastavaa luoda sellaisia 
työpaikkoja ja yrityksiä, joihin turpeen käytön vähenemisestä välittömästi ja välillisesti kärsivien pk- ja 
mikroyritysten yrittäjät ja työntekijät voisivat siirtyä suoraan. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää hyödyntää 
kaikki parhaimmat keinot luoda uusia työpaikkoja ja yrityksiä maakuntaan.  
 
 
B 2.2. KEHITTÄMISTARPEET JA -TAVOITTEET VUOTEEN 2030 OTTAEN HUOMIOON 
ILMASTONEUTRAALIUDEN SAAVUTTAMINEN VUOTEEN 2050 MENNESSÄ, 6 000 MERKKIÄ 
 
B. 2.2.1 SIIRTYMÄN AIHEUTTAMA KEHITTÄMISTARVE 
 
UUDET LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET JA TYÖPAIKAT 
 
Siirtymän välittömästi ja välillisesti vaikuttavilla alueilla ja aloilla on tärkeää löytää uusia 
liiketoimintamahdollisuuksia ja luoda uusia yrityksiä ja työpaikkoja siirtymässä menetettävien tilalle. Myös 
nuorille on löydettävä korvaavia kesätyö- ja ansiomahdollisuuksia. Elinkeinotoimintaa ja pk-yritysten 
kilpailukykyä on vahvistettava pk-yritysten kasvun, uudistumisen ja kansainvälistymisen kautta.  
 
Elinkeinoelämän tarpeista lähteviä innovatiivisia ratkaisuja, toimintamalleja, kokeiluja, pilotointeja ja TKI-
yhteistyötä sekä yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteishankkeita on tuettava, jotta elinkeinoelämän 
uudet tarpeet tulevat suoraan huomioiduksi. Yritystoiminnan uudistumista ja jatkuvuutta sekä 
elinkeinoelämää tukevia verkostoja ja ekosysteemejä on vahvistettava. Maakunnan teollisuus- ja 
osaamiskeskittymiin liittyvä innovaatiopotentiaali on hyödynnettävä täysimääräisesti.  
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Olemassa oleville, siirtymästä välittömästi ja välillisesti kärsiville yrityksille ja alueille on tarjottava 
asiantuntija-apua, tuotekehitysalustoja ja toimintaympäristöjä uusien, hiilineutraaliin talouteen liittyvien tuote- 
ja palvelukonseptien luomiseen ja uuden yrittäjyyden aloittamiseen.  
 
OSAAMINEN JA KOULUTUS  
 
Turpeen käytöstä luopumisesta kärsivien työntekijöiden ja yrittäjien liiketoiminta- ja 
työnsaantimahdollisuuksien lisäämiseksi tarvitaan uudelleen- ja muuntokoulutusta. Myös olemassa olevien 
yritysten tukeminen muutoksessa on tarpeellista.  
 
JÄLKIKÄYTTÖ JA ENNALLISTAMINEN 
 
Turvetuotantoalueiden jälkikäyttö ja tuotantoalueiden sekä tuotantoalueiden alapuolisten vesistöjen 
ennallistaminen mahdollistaa uuden liiketoiminnan ja työpaikkojen luomisen, turve- ja kuljetusyrittäjien 
kaluston hyödyntämisen sekä suo- ja vesiluonnon monimuotoisuuden parantamisen. Ennallistaminen ja 
jälkikäyttö on tarpeellista myös tuotantoalueiden aiheuttamien päästöjen ja valumien vähentämiseksi.  
 
KORVAAVAT TUOTTEET 
 
Turpeelle on löydettävä korvaavia uusia, kestävästi tuotettuja tuotteita ja innovaatioita, johon liittyvä 
kehitystyö luo uutta liiketoimintaa ja työpaikkoja. Esimerkiksi kasvualustamarkkinoilla on tarve uusille 
kasvualustamateriaaleille. 
 
UUUSIUTUVA ENERGIA 
 
Uusiutuvaan energiaan, energian varastointiin ja energiatehokkuuteen liittyvää tutkimusta ja soveltamista on 
lisättävä sekä selvitettävä ja hyödynnettävä tuotantoalueiden jälkikäytön potentiaali esim. aurinkoenergian tai 
biomassojen kasvatuksen kannalta. TKI-toiminta luo samalla uusia työ- ja liiketoimintamahdollisuuksia 
siirtymästä kärsiville aloille.   
 
 
LOGISTIIKKA 
 
Biomassojen keruun, kuljetuksen ja käytön osalta on varmistettava toimivat logistiikkaketjut ja hyvä osaamis- 
ja tietotaso metsien kestävän hoidon ja käytön takaamiseksi sekä luotava mahdollisuuksia myös muun 
uusiutuvan energian kuin hakkeen käyttöön. Tämä avaa mahdollisuuksia työllistää turpeen energiakäytön 
vähenemisen myötä työttömäksi jääviä.  
 
 
 
B 2.2.2 TAVOITTEET 
 
Keskeisenä tavoitteena on vastata siirtymän aiheuttamiin haitallisiin vaikutuksiin vahvistamalla ja 
monipuolistamalla elinkeinotoimintaa ja luomalla uusia työpaikkoja. Tavoitteena on synnyttää 
Kymenlaaksoon uusia osaamisperusteisia, nopeaan kasvuun tähtääviä yrityksiä.  
 
Tavoitteena on myös parantaa pk-yritysten kilpailukykyä sekä tukea ja kehittää olemassa olevia yrityksiä. Pk- 
ja mikroyritysten kasvua ja kansainvälistymistä tulee tukea, ja innovointivalmiuksia lisätä (ml. liiketoiminta- ja 
markkinointiosaaminen), toimintaa uudistavia ja tuottavuutta lisääviä investointeja sekä tuotteita, palveluita ja 
tuotantomenetelmiä kehittää. Tavoitteena on myös yritystoiminnan uudistuminen ja jatkuvuus, 
elinkeinoelämää tukevien verkostojen ja ekosysteemien vahvistuminen.  
 
Tärkeä tavoite on myös työntekijöiden uudelleenkoulutus ja osaamisen lisääminen 
työllistymismahdollisuuksien tukemiseksi. 
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B. 2.2.3 ODOTETTAVISSA OLEVAT TULOKSET 
 
Osa toimista tuottaa vaikutuksia ja tuloksia nopeasti, osa pidemmällä aikavälillä. Lyhyellä aikavälillä 
uudelleenkoulutus, yritystoiminnan kehittäminen ja digitalisaatio ovat keskiössä, pidemmällä aikavälillä 
innovaatiotoiminta, yritysten ja tutkimuslaitosten yhteishankkeet sekä uudet liiketoimintakonseptit tuottavat 
vaikuttavia tuloksia.  
 
TKI-intensiteetin kasvu avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia mikro- ja pk-yrityksille ja monipuolistaa ja 
parantaa elinkeinorakennetta. Kun TKI-toimintaa toteutetaan elinkeinoelämän lähtökohdista ja aloitteesta ja 
yritykset hyödyntävät täysimääräisesti maakunnan tuotekehitysympäristöjä ja laboratorioita, vaikutuksena on 
uusia liiketoimintamahdollisuuksia, työpaikkoja ja noussut osaamistaso. 
 
 

- Uudet työpaikat ja monipuolisempi elinkeinoelämä 
- Elinkeinotoiminnan vahvistuminen pk-yritysten kasvun, uudistumisen ja kansainvälistymisen kautta 

sekä pk-yritysten kilpailukyvyn parantuminen 
- Elinkeinoelämän tarpeista lähtevät innovatiiviset ratkaisut, toimintamallit, kokeilut, pilotoinnit ja TKI-

yhteistyö sekä yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteishankkeet 
- Yritystoiminnan uudistuminen ja jatkuvuus, elinkeinoelämää tukevien verkostojen ja ekosysteemien 

vahvistuminen 
- Turvetuotantosektorilta työttömiksi jääneiden tai työttömyysuhan alla olevien uudelleenkoulutus ja 

valmiuksien lisääminen työnsaantimahdollisuuksien parantamiseksi (nuoret erityiskohderyhmänä 
- Turvetta korvaavat uudet tuotteet ja innovaatiot 

- Uusiutuvaan energiaan liittyvät uudet ratkaisut ja niihin liittyvä liiketoiminta 

- Bio- ja kiertotalouden uudet ratkaisut ja liiketoiminta 

- Turvesoiden ennallistamisen, uusiokäytön ja ratkaisujen lisääntyminen   

 

B.2.4 SUUNNITELLUT TOIMENPITEET, 12 000 MERKKIÄ 

 

JTF-rahaston toimenpiteet kohdistuvat turpeen energiakäytöstä luopumisen aiheuttamiin sosioekonomisiin ja 
ympäristöllisiin haittavaikutuksiin Kymenlaaksossa. 
 
Elinkeinorakenteen monipuolistamiseksi sekä uusien työpaikkojen ja liiketoimintamahdollisuuksien 
luomiseksi on erittäin tärkeää hyödyntää kaikki parhaimmat keinot.  
 
KYMENLAAKSOSSA JTF:LLÄ TUETTAVAT TOIMINTATYYPIT:   
 
1. ALUETALOUDEN UUDISTAMINEN JA VAHVISTAMINEN ML. UUSIEN 
LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUKSIEN JA TYÖPAIKKOJEN LUOMINEN   
 

- Uusi tai uudistuva liiketoiminta, (ml. yritysverkostojen kehittäminen, yrityskiihdyttämö- ja 
hautomomallit) sekä yritysten jatkuvuus omistajanvaihdoksin 

- Turvesektorin ja muiden turvesektoriin liittyvien toimijoiden osaamisen ja valmiuksien kehittäminen 
mm. puunkorjuun ja turvesoiden ennallistamisen aloilla uuden liiketoiminnan mahdollistamiseksi 

- Uudelleenkoulutus ja uusien taitojen hankkiminen; ensisijainen kohderyhmä turvesektorilta 
työttömiksi jääneet tai työttömyysuhanalaiset, erityiskohteena nuoret 

 
 
Siirtymästä välittömästi ja välillisesti kärsiviä yrittäjiä tuetaan uusien liiketoimintamahdollisuuksien 
löytämisessä. Elinkeinorakenteen monipuolistamiseksi myönnettävät pkj-yritysten kehittämisavustukset (tai 
pk-yrityksille suunnatut) suunnataan toimialasta riippumasta pääasiassa alueen pienten ja mikroyritysten 
kehittämis- ja investointihankkeisiin. 
 
Ekosysteemien, osaamiskeskittymien, verkostojen ja yhteistyömuotojen kehittäminen tukee pk-yritysten 
kasvua, uudistumista, osaamista ja kansainvälistymistä  
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Uudelleenkoulutuksella ja uusien taitojen hankkimisella luodaan uusia mahdollisuuksia turpeen 
energiakäytön alasajosta kärsiville aloille ja nuorille. Lisäksi muuntokoulutuksella vastataan työvoimapulaan. 
Esimerkiksi Kymenlaaksoon parhaillaan rakentuva akkuklusteri ja logistiikka- sekä peliala tarvitsevat 
osaavaa, uutta työvoimaa. 
 
 
2. KYMENLAAKSON INNOVAATIOPOTENTIAALIN HYÖDYNTÄMINEN PANOSTAMALLA TKI-
TOIMINTAAN  
 

- Pk-yritysten kasvu, kansainvälistyminen ja innovointivalmiudet (ml. liiketoiminta- ja 
markkinointiosaaminen), toimintaa uudistavat ja tuottavuutta lisäävät investoinnit sekä tuotteiden, 
palveluiden ja tuotantomenetelmien kehittäminen 

- Elinkeinoelämälähtöinen innovaatiotoiminta ja TKI-yhteistyö; yritysten ja tutkimuksen yhteishankkeet; 
- Uudet innovaatiot turpeen korvaamiseksi 
- Uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden uudet ratkaisut ja TKI 
- Pk-yritysten bio- ja kiertotalouskonseptit 
-  

Hiilineutraalin talouden liiketoiminta- ja markkinaosaamisen vahvistaminen sekä uusien tuote- ja 
palvelukonseptien kehittäminen tukee yrittäjien uutta toimintaa alueilla ja aloilla, joihin siirtymä vaikuttaa. 
Uusien teknologioiden pilotoiminen tuottaa tuote- ja palvelukonsepteja ja liiketoimintamahdollisuuksia 
katoavien tilalle. Yritysten kiinnittyminen Kymenlaakson kehittämisalustoihin ja niiden potentiaalin 
hyödyntäminen tukee yritysten kasvua ja uudistumista.  
 
Mikro- ja pk-yrityksiin, ml. start up -yritykset, tehtävillä tuotannollisilla investoinneilla korvataan siirtymän 
vuoksi menetettyjä työpaikkoja ja vahvistetaan paikallistaloutta.  
 
Energiatehokkaiden ja päästöjä vähentävien tuotteiden, materiaalien, palvelujen ja tuotantomenetelmien 
kehittäminen avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia mikro- ja pk-yrityksille ja luo työpaikkoja tutkimukseen. 
Elintarvike- ja metsäteollisuuden sekä alkutuotannon sivuvirtojen hyötykäytön edistämiseen ja korkeamman 
jalostusasteen tuotteisiin sekä kuivike- ja kasvuturpeen korvaamiseen liittyvät toimet luovat uutta 
liiketoimintaa ja työpaikkoja.  
 
 
3. UUTTA KESTÄVÄÄ LIIKETOIMINTAA TURVETUOTANTOALUEIDEN ENNALLISTAMISELLA JA 
JÄLKIKÄYTÖLLÄ   
 
Turvetuotantoalueiden jälkikäyttö:  
 

- Selvitykset ja pilotoinnit turvetuotannosta poistuvien soiden ennallistamisen ja jälkikäytön 
edellytyksistä ja mahdollisuuksista sekä investoinnit 

 
Turvetuotantoalueiden kestävään jälkikäyttöön liittyvän TKI-toiminnan ja pilotointien tukeminen ja uusien 
liiketoimintamahdollisuuksen edistäminen turvetuotantoalueilla luovat työpaikkoja ja uusia 
liiketoimintamahdollisuuksia, joissa voidaan hyödyntää turvetuotannossa ja -kuljetuksissa käytettyä kalustoa. 
Esim. biomassojen, kuten pajun kasvatus, jatkojalostus ja hyödyntäminen (esim. biohiili) ja aurinkoenergia 
sekä turvetuotantoalueiden sulkemiseen, riista- tai lintukosteikoksi muuntamiseen liittyvät toimet ovat 
mahdollisia. Samalla turvetuotantoalueiden kasvihuonepäästöt ja vesistövalumat vähenevät. Ennallistaminen 
parantaa luontomatkailun toimintaedellytyksiä, vesistöjen tilaa, vaelluskalojen elinympäristöjä, luonnon 
monimuotoisuutta ja kasvattaa hiilinieluja.   
 
Nuorille ja opiskelijoille mahdolliset korvaavat kesätyö- ja harjoittelupaikat voivat liittyä esim. 
turvetuotantoalueiden ennallistamiseen tai jälkikäyttöön, biomassan tuotantoon ja korjuuseen tai logistiikkaan 
ja jatkojalostukseen.  
 
 
SUUNNITELTUJEN TOIMIEN SYNERGIA JA TÄYDENTÄVYYS MUIDEN UNIONIN OHJELMIEN, MUIDEN 
RAHOITUSVÄLINEIDEN JA MUIDEN OIKEUDENMUKAISEN SIIRTYMÄN PILAREIDEN KANSSA: 
 
Oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelman mukaiselle tuettavalle toiminnalle kohdennetaan JTF- rahaston 
hankerahoitusta. Tämä luo edellytyksiä investoinneille, joita voidaan rahoittaa sekä EU:n 
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investointirahoituksella että oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin pilari II ja III:n kautta. JTF:n EAKR:n, 
ESR:n ja maaseuturahaston rahoituksen käyttöä synkronoidaan siten, että ne täydentävät toisiaan. Samoin 
huomioidaan kansalliset rahoitusmahdollisuudet.   
 

 

 


