
Kymenlaakson Oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelman B-osion luonnos, 12.3.2021 2 1 / 7 

 

Siirtymän haasteisiin vastaaminen ja kuvaus suunnitelluista toimista  
   

Kehittämistarpeet, joilla vastataan siirtymän haasteisiin sekä tavoitteet ja odotettavissa ole-
vat tulokset 

  
Kehittämistarpeet, joilla vastataan siirtymän haasteisiin  
 

Turpeen energiakäytön alasajon aiheuttamat kehittämistarpeet kohdistuvat taantuvien ja murroksessa ole-
vien alojen (erityisesti turvetuotantoyritysten, maaseudun koneurakoitsijoiden, turvetta kuljettavien, tur-
vetta jalostavien ja turvetuotantokoneita valmistavien yritysten) lakkauttamiseen, työpaikkamenetyksiin ja 
toimintaedellytysten heikkenemiseen vastaamiseen. Kehittämistarpeita kohdistuu uusien liiketoimintamah-
dollisuuksien löytymiseen, nykyisten työpaikkojen säilyttämiseen sekä työntekijöiden ja yrittäjien uudelleen- 
ja täydennyskoulutukseen. Kehittämistä kohdistetaan erityisesti bio- ja kiertotalous- sekä logistiikka-alalle ja 
digitalisaatioon, jotka ovat Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategian painopistealueita.  
 

Murroksessa olevista aloista puutarhojen, eläintilojen, ja taimitarhojen osalta suurimpana kehittämistar-
peena on kasvu- ja kuiviketurpeelle hintakilpailukykyisen, laadukkaan, lähellä ja kestävästi tuotetun vähähii-
lisen vaihtoehdon tuottamisen käynnistäminen maakunnassa.   
 

Turpeen energiakäytön loppuminen nostaa hakkeen ja muiden biomassojen kysyntää sekä aiheuttaa ennen-
aikaisia investointitarpeita alueellisille energiayhtiöille.  Kehittämistarpeena on maakunnassa kestävällä ta-
valla tuotetun hakkeen tuottamisen lisääminen, uusiutuvaan ja puhtaaseen energiaan TKI-toiminta ja ratkai-
sujen käyttöönotto sekä alueellisten energialaitosten investointien tukeminen siten, että estetään merkit-
tävä energian hinnannousu alueen asukkaille ja turvataan samalla huoltovarmuutta, jotta biomassoja ei tar-
vitsisi tuoda EU:n ulkopuolelta eli Venäjältä.    
 

Turvetuotantoalueiden ennallistamiseen ja jälkikäyttöön kohdistuu kehittämistarpeita. Ennallistamisella lisä-
tään luontomatkailun edellytyksiä parantamalla vesistöjen tilaa, vaelluskalojen elinympäristöjä, lisää-
mällä luonnon monimuotoisuutta ja hiilinieluja. Turvetuotantoalueiden jälkikäyttöön kohdistuu kehittämis-
tarpeita, joilla ennallistamiseen kelpaamattomia alueita hyödynnetään tavalla, joka tuottaa uusia liiketoimin-
tamahdollisuuksia ja työpaikkoja maakuntaan kestävällä tavalla, vihreää siirtymää tukien.  
  
Tavoitteet  
 

Tavoitteena on   
• Turvata turpeen energiakäytön alasajosta taantuvien ja murroksessa olevien alojen työntekijöiden ja 

yritysten oikeudenmukainen ja hallittu siirtymä muille aloille.  
• Luoda siirtymän myötä taantuvien ja murroksessa olevien alojen työntekijöille ja yrityksille uusia lii-

ketoimintamahdollisuuksia ja työpaikkoja sekä säilyttää mahdollisimman monta olemassa olevaa 
työpaikkaa tukemalla ja mahdollistamalla siirtymän muille, vihreää siirtymää tukeville aloille sekä 
turvetuotantoalueita ennallistamalla ja käyttötarkoitusta muuttamalla.  

• Lisätä taantuvien ja murroksessa olevien työntekijöiden koulutustasoa siten, että koulutus mahdol-
listaa siirtymän muille aloille.  

• Hillitä alueellista eriarvoistumista, nuorten syrjäytymistä ja maakunnasta poismuuttoa  
• Varmistaa, että siirtymä toteutuu ympäristön, luonnon ja ilmastonmuutoksen kannalta kestävällä 

tavalla  
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Odotettavissa olevat tulokset  
 
Tuloksina on   

• Energiasiirtymässä taantuvien ja murroksessa olevien alojen työpaikkojen säilyttäminen, uusien 
työpaikkojen ja uusien yritysten syntymisen tukeminen bio- ja kiertotalouden (ml. luontomat-
kailu) ja logistiikan aloilla  

• Noussut koulutustaso  

• Elinkeinorakenteen monipuolistuminen  

• Pitkäaikaistyöttömyyden ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy  

• Maatalouden toimintaedellytysten turvaaminen  

• Energian hinnan nousun hillintä ja turvattu huoltovarmuus  

• Parantunut vesistöjen tila, luonnon monimuotoisuus, ja kasvaneet hiilinielut  

• Maaseudun elinvoimaisuuden säilyminen    
   

Yhdenmukaisuus kansallisten ja alueellisten strategioiden kanssa ml. maakunnan älykkään 
strategian kanssa  
  
Kansalliset strategiset tavoitteet ohjaavat Kymenlaakson siirtymäsuunnitelman toimeenpanoa. Kansalliset 
tavoitteet korostavat oikeudenmukaisuutta, elinvoimaisuutta, osaamista, innovaatioita, hiilineutraaliutta, 
luonnon monimuotoisuutta ja kestävää kehitystä. Hallitusohjelmaan sisältyvä jatkuvan oppimisen uudistus 
painottuu työikäisten osaamisen kehittämiseen ja tavoitteena on vastata työelämän muutoksista aiheutuviin 
osaamistarpeisiin. Osaamista kehittämällä tuetaan mielekkäitä työuria, hyvää työllisyyskehitystä, julkisen ta-
louden tasapainoa sekä yritysten kilpailukykyä ja tuottavuutta. Uudelleenkoulutusta tai laajaa täydennyskou-
lutusta tarvitaan paljon lähivuosina. Osaavan työvoiman saatavuus haittaa monia aloja ja yrityksiä.   
 

Kymenlaakson siirtymäsuunnitelma huomioi Suomen kestävän kasvun ohjelman, jonka tavoitteena on mm. 
vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, kasvattaa tuottavuutta, nostaa työllisyysastetta ja edistää alueellista, 
sosiaalista ja sukupuolten tasa-arvoa. Ohjelma vauhdittaa kilpailukykyä, investointeja, osaamistason nostoa 
sekä tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita.   
 

Lisäksi Kymenlaakson siirtymäsuunnitelma toteuttaa Suomen ilmasto- ja energiatavoitteita, kansallisia toi-
mialojen vähähiilisyys-tiekarttoja (metsäteollisuus, maatalous ym.), kansallisia bio- ja kiertotalouden strate-
gioita sekä kansallista kalatiestrategiaa.   
 
Siirtymäsuunnitelman toimeenpano sovitetaan yhteen EAKR ja ESR osarahoitteisen toiminnan kanssa. Myös 
Myös maaseuturahaston mahdollisuudet tukea toimeenpanoa huomioidaan. Suunnitelman toteutuksessa 
noudatetaan ”Do no significant harm” –periaatetta, joka tarkoittaa, että ei voida rahoittaa ympäristöä vahin-
goittavia hankkeita. Periaate ja Pariisin ilmastosopimus sitovat kaikkea EU:n rahankäyttöä ja kaikkia rahas-
toja.  
 

Kymenlaakson oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelma on yhdenmukainen myös alueellisten strategioiden 
kanssa. Siirtymäsuunnitelmassa kuvattu talouden monipuolistamisen potentiaali ja kehitysmahdollisuudet 
liittyvät maakuntaohjelmassa tunnistettuihin maakunnan olemassa oleviin vahvuuksiin, ja toimenpiteet to-
teuttavat myös maakuntaohjelmassa asetettua hiilineutraaliustavoitetta. Kaudelle 2022-2025 laadittavana 
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olevassa maakuntaohjelmassa hiilineutraalius, kiertotalous ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen ko-
rostuvat aiempaa enemmän.   
 

Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategia huomioidaan suunnitelman toimeenpanossa. Siirtymä-
suunnitelman toimet kytkeytyvät bio- ja kiertotalouteen ja logistiikkaan sekä digitalisaatioon, jotka ovat Ky-
menlaakson älykkään erikoistumisen kärkialoja.  Siirtymäsuunnitelman toteutuksessa huomioidaan erityi-
sesti strategiassa tunnistetut, kärkivalintoja läpileikkaavat ja älykästä erikoistumista vahvistavat toiminnalli-
set tavoitteet:  

• Osaamisen kehittäminen ja vahvistaminen  
• Yhteistyön ja kumppanuuksien edistäminen  
• Infrastruktuurin ja toimintaympäristön kehittäminen  
• Palvelu- ja tuotekehityksen vauhdittaminen.  
 

Toiminnallisten tavoitteiden kautta parannetaan TKI-toiminnan kyvykkyyksiä, verkostoja ja kumppanuuksia 
ja maakunnan infrastruktuuria sekä maakunnan toimijoiden mahdollisuuksia innovaatioiden ja uusien ratkai-
sujen hyödyntämiseen palvelu- ja tuotekehityksessä. Strategian kärkivalinnoilla on myös vahva kytkös sekä 
kansallisiin että EU:n viimeaikaisiin linjauksiin (esimerkiksi Suomen TKI-tiekartta, Euroopan teollisuusstrate-
gia, Euroopan vihreän kehityksen ohjelma sekä innovatiivisia julkisia hankintoja koskevat linjaukset).  
 
Koronapandemiasta selviämiseksi laadittu Kymenlaakson selviytymissuunnitelma ja kestävän kasvun oh-
jelma sisältää sekä nopean palautumisen painopisteet ja toimenpiteet että valinnat uuden kasvun käynnis-
tämiseksi. Nopean palautumisen painopisteitä ovat esim. työllisyyden edistäminen, osaamistarpeiden tun-
nistaminen, yritys- ja innovaatiopalvelut ja nuoret. Uuden kasvun käynnistämiseksi tehtäviä valintoja ovat 
mm, toimintaympäristön kehittäminen elinkeinorakenteen uudistamiseksi, innovaatiotoiminnan edistämi-
nen sekä hiilineutraalin ja kestävän yhteiskunnan rakentaminen. Suunnitelmassa korostetaan mm. teollisen 
yritystoiminnan ja sen pk-verkostojen tuotannon muutoksen tukemista hiilineutraaliin, materiaalitehokkaa-
seen ja muovittomaan suuntaan. 
 

Selviytymissuunnitelma toteuttaa monin tavoin myös Hiilineutraali Kymenlaakso -tiekarttaa ja on linjassa 
maakunnan hiilineutraali-tavoitteen kanssa. Tiekartassa esitettyjä toimenpidekokonaisuuksia ovat mm. fos-
siilisten energialähteiden ja uusiutumattomien luonnonvarojen korvaaminen uusiutuvilla, esim. metsäteolli-
suuden sivuvirtojen, biokaasun ja hukkalämmön avulla, cleantech- ja kiertotalousinvestointien tukemi-
nen sekä luonnon monimuotoisuuden edistäminen.   
 

Kaakkois-Suomen metsäohjelman 2021-2025 tavoitteena on mm. metsien kasvun ja hiilensidonnan lisäämi-
nen. Tämä toteutuu mm. tehostamalla taimikoiden ja nuorten metsien hoitoa. Selviytymissuunnitelmassa 
esitetty panostus nuorten metsien hoitoon ja metsätalouden sivuvirtojen hyödyntämiseen toteuttaa tätä ta-
voitetta.   
 

Kymenlaakson siirtymäsuunnitelma toteuttaa myös Kymenlaakson biotalouden tiekarttaa ja alueellista ve-
sien- ja merenhoidon suunnitelmaa.   
 

Kymenlaakson alueellinen oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelma on maakunnan toimijoiden yhteinen 
näkemys JTF-tuen kohdentamisesta. Kymenlaakson alueellisen siirtymäsuunnitelman laatimiseen on osallis-
tettu laajasti sidosryhmiä. Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan yhteiseen JTF-asiantuntijatyöryhmään kuuluu 
maakuntien turveyritysten, kuljetusyritysten, koulutusorganisaatioiden, kuntien, ELY-keskuksen, 
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kehittämisyhtiöiden sekä maatalous-, metsä- ja luontojärjestöjen edustajia. Siirtymäsuunnitelman laatimisen 
aikana on järjestetty kuulemistilaisuus ja taustakyselyjä sidosryhmille ja työpajoja asiantuntijaryhmälle. Siir-
tymäsuunnitelmaluonnoksesta on pyydetty kommentteja JTF-asiantuntijatyöryhmältä, ja suunnitelmaa on 
myös esitelty maakuntahallitukselle ja maakunnan yhteistyöryhmälle.  
  

Suunnitellut hanketyypit ja odotettavissa olevat vaikutukset siirtymän negatiivisten vaikutus-
ten lieventämiseksi  
  
Siirtymäsuunnitelmaan sisällytettyjä hanketyyppejä on priorisoitu siten, että toimenpiteiden vaikuttavuus on 
mahdollisimman suuri, ja toimenpiteet kohdistuvat turpeen energiakäytön alasajon aiheuttamiin haitallisiin 
sosioekonomisiin ja ympäristövaikutuksiin Kymenlaaksossa. Osa hanketyypeistä tuottaa vaikutuksia nope-
asti, osa pidemmällä aikavälillä. Lyhyellä aikavälillä investoinnit ja uudelleenkoulutus sekä yritystoiminnan 
kehittäminen ovat keskiössä, pidemmällä aikavälillä innovaatiotoiminta, yritysten ja tutkimuslaitosten yh-
teishankkeet sekä kiertotalousliiketoimintakonseptit. Koronakriisin jälkeen ilmeneviin uusiin liiketoiminta-
mahdollisuuksiin tarttuminen on tärkeää.   
 

Suunnitellut hanketyypit liittyvät aluetalouden uudistamiseen ja vahvistamiseen (ml. uusien liiketoiminta-
mahdollisuuksien ja työpaikkojen luominen), TKI-toimintaan tehtäviin investointeihin (ml. uuden korkean 
teknologian ja uusien innovaatioratkaisujen kehittäminen ja siirron edistäminen) sekä turvetuotantoaluei-
den ennallistamiseen ja jälkikäyttöön.  
 

Bio- ja kiertotalous, logistiikkaosaaminen sekä teollisuuden sivuvirrat ovat maakunnan vahvuus, ja 
niistä hankkeista, jotka yhdistävät näitä ja hyödyntävät samalla digitalisaation luomia mahdollisuuksia, on 
saatavissa suurimmat ja nopeimmat myönteiset vaikutukset.   
 

Kymenlaaksossa JTF:llä tuettavat hanketyypit odotettavissa olevat vaikutukset ja esimerkkejä toimista:  
 

1. Aluetalouden uudistaminen ja vahvistaminen ml. uusien liiketoimintamahdollisuuksien ja työpaikkojen 
luominen  
 

  
Työntekijöiden ja työnhakijoiden uudelleenkoulutus ja uusien taitojen hankkiminen: Luodaan mahdolli-
suuksia turpeen energiakäytön alasajosta suoraan ja välillisesti kärsiville aloille ja erityisesti nuorille. Lisäksi 
vastataan työvoimapulaan muuntokouluttamalla ammatteihin, joissa on työvoimapulaa (mm. metsäko-
neenkuljettaja, metsuri, puutavara-autonkuljettajat, metsäpuuhakkeen valmistukseen ja käsittelyyn liitty-
vät työt, metsäalan konetyöt, turvetuotantoalueiden metsitys, vesiensuojelutyöt, teollisen ainespuun ja 
metsähakkeen korjuutyöt, nuorenmetsänhoito, metsähakkeen tuotanto, tieisännöinnin kehittäminen/lisää-
minen ja teiden kunnossapito). Biomassojen ja maa- ja metsätalouden sivuvirtojen kestävän tuotan-
non, korjuun ja hyödyntämisen kehittämisellä ja digitalisaatio- osaamisen lisäämisellä on laajoja myönteisiä 
vaikutuksia maakuntaan. Luodaan koulutus- ja valmennussuunnitelma ja räätälöidyt koulutukset turvetuo-
tannosta työttömiksi jääville ja nuorille; osaamistarpeiden ennakointi ja koulutustarjonnan uudistaminen. 
Uudelleen- ja muuntokoulutuksella on myönteisiä sosiaalisia vaikutuksia, esim. syrjäytymisen ja alueellisen 
eriarvoistumisen hillintä.  
  
Yritysten ja tutkimuksen yhteishankkeet, jolla edistetään osaamisen siirtoa ja uuden teknologian hyödyn-
tämistä yritysten liiketoiminnassa: Yritysten ja tutkimuslaitosten yhteistyö luo uutta turpeen energiakäytön 
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alasajon myötä katoavan toiminnan tilalle. Yrityksille avautuu uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja toimin-
tamalleja, ja sitä kautta uusia työpaikkoja. Hankkeet tuottavat uusia innovaatioita ja mahdollistavat korke-
amman TKI-panoksen. Tämä mahdollistaa yritysten uudistumisen, mikä turvaa jo olemassa olevia työpaik-
koja ja luo uusia. Tunnistamalla yritykset, joilla on halua kasvaa, saadaan aikaan nopeita vaikutuksia.  
 
Tuetaan uutta tai uudistuvaa liiketoimintaa sekä yritysten jatkuvuutta omistajavaihdoksia edistämällä, 
kehitetään uusia tapoja tukea uutta liiketoimintaa (ml. yrityskiihdyttämö- ja hautomomallit) ja luodaan 
yritysneuvontaan liittyviä uusia toimintamalleja: Yritysten omistajanvaihdoksilla estetään toimivan yritys-
toiminnan loppuminen ja linkitetään yrityksiin kehittämistoimia, jotka edesauttavat kasvua ja kehitystä.  Yri-
tyksille tarjotaan esim. neuvontaa, yritystalouden koulutusta ja digitalisaation tukea yrittäjänvaihdostilan-
teissa. Oppilaitosten yhteyteen perustetaan yrityskiihdyttämöitä startupeille ja tuetaan nuorten yrittäjyyttä.  
  
Vahvistetaan hiilineutraaliin talouteen liittyvää liiketoiminta- ja markkinaosaamista ja kehitetään uusia 
tuote- ja palvelukonsepteja: Uusien teknologioiden pilotoiminen tuottaa tuote- ja palvelukonsepteja ja lii-
ketoimintamahdollisuuksia katoavien tilalle. Yritykset kiinnittyvät Kymenlaakson yhteisiin kehittämisalustoi-
hin ja hyödyntävät niiden potentiaalin, mikä tukee yritysten kasvua ja uudistumista. Esim. biokaasuun ja bio-
massoihin liittyvän tuotekehityksen ja liiketoiminnan tukeminen, Hyötyvirta-kiertotalouskonseptin ja alihan-
kintaverkostojen vahvistaminen tuo taantuville ja murroksessa oleville yrityksille uusia mahdollisuuksia.  
   
Tuetaan pk-yritysten kasvua ja kansainvälistymistä tukevia, toimintaa uudistavia ja tuottavuutta lisääviä 
investointeja   
Kehitetään ekosysteemejä, osaamiskeskittymiä ja verkostoja sekä tuetaan muita yhteistyömuotoja, joihin 
voi osallistua myös suuria yrityksiä: Pk-yritysten kasvua, uudistumista, osaamista ja kansainvälistymistä tu-
kevien ja toimintaa uudistavien investointien tavoitteena on mm. yritysten kv-kaupan kasvu ja pk-yritys-
ten TKI-toiminnan lisääminen, mikä tukee elinvoimaisuutta ja luo työpaikkoja. Yrityksiä aktivoidaan hake-
maan tukea esim. biopohjaisten tuotteiden kehittämiseen ja kaupallistamiseen ja palveluinnovaatioihin. Pk-
yrityksiä pyritään saamaan mukaan suuryritysten ja muihin TKI-hankkeisiin, jotka liittyvät esim. biotuottei-
siin, sivuvirtojen hyödyntämiseen ja teollisiin symbiooseihin. 
  
Parannetaan pk-yritysten osaamista osana liiketoiminnan kehittämistä: Uusia työpaikkoja ja liiketoiminta-
mahdollisuuksia turvealan työntekijöille on esim. nuorten metsien hoidon osaamisen lisäämisessä ja kehittä-
misessä kestäväksi ja kustannustehokkaaksi. Nuorten metsien hoidon kehittäminen ja ja pilotointi tukee met-
sienhoidon liiketoimintaa ja ehkäisee korkeamman jalostusasteen tuotteisiin soveltuvan puun käyttä-
mistä energiaksi. Kymenlaaksossa on osaamista turvetuotantoon ja metsien hoitoon liittyvällä kone- ja lai-
tealalla, ja tämän osaamisen hyödyntäminen ja kehittäminen luo työpaikkoja.  
  
Edistetään pk-yritysten kiertotalousliiketoimintakonseptien kehittämistä ja kaupallistamista: Kiertotalous-
liiketoimintakonsepteissa on merkittäviä uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Bio- ja kiertotalous Kymenlaak-
sossa kytkeytyy maakunnan vahvoihin toimialoihin, mm. metsä-, kone- ja metalliteollisuuteen sekä alkutuo-
tantoon ja elintarviketeollisuuteen. Maakunnan osaamisalat yhdistettynä teollisuuden sivuvirtoihin ja mate-
riaalin jalostukseen luovat ainutlaatuisen pohjan bio‐ ja kiertotaloudelle. Bio- ja kiertotaloudessa mahdolli-
suudet syntyvät sektorirajat ylittävässä toiminnassa. Monipuolinen teollisuus on hyvä pohja uusille ratkai-
suille. 
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2. Tutkimus- ja innovaatiotoimintaan tehtävät investoinnit mukaan lukien uuden korkean teknologian ja 
uusien innovaatioratkaisujen kehittäminen ja siirron edistäminen 

 
Kehitetään turvetta korvaavia tuotteita kuten kiertolannoitteita, kasvualustoja ja kuivikkeita: 
Työpaikat säilyvät maatalous- ja puutarhayrityksissä, kun turpeen tilalle kehitetään ja pilotoidaan 
korvaavia, kustannustehokkaita, lähellä ja kestävästi tuotettuja kasvualustoja ja kuivikkeita. Maata-
lous- ja puutarhayritysten toimintaedellytykset turvataan, ja alkutuotannolle tarjoutuu uusia liike-
toimintamahdollisuuksia kuivikkeiden raaka-aineiden tuotannossa ja keruussa. Maatalous- ja puu-
tarhayritysten toiminta muuttuu kestävämmäksi.  
  
Kehitetään uusiutuvan energian ratkaisuja (mm. tuulivoima, aurinkoenergia, syvälämpö ja keski-
syvät lämpökaivot, hukkalämpö ja teollisen luokan lämpöpumput): Turvetta korvaavien, kotimais-
ten, kustannustehokkaiden ja kestävästi tuotettujen uusiutuvien energialähteiden ja niiden skaalat-
tavuuden nopea kehittäminen vastaa turpeen energiakäytön alasajosta aiheutuviin sosioekonomi-
siin haittavaikutuksiin. Esim. biojalostamojen, biopolttoainelaitosten (bioetanoli ja biokaasu), po-
wer-to-x tukeminen siten, että laitos toteutuu, tuottaa merkittävän määrän uusia työpaikkoja alku-
tuotannosta lähtien. Biomassojen, kuten metsä- ja maatalouden sivuvirtojen (järviruoko, olki, maa-
tilojen massat, nurmi ym.) hyödyntäminen tuo liiketoimintamahdollisuuksia. Hukkalämmön hyödyn-
täminen, biokaasutuotannon lisääminen, energian käytön ja varastoinnin ratkaisut ja keskisyvän geo-
termisen energian hyödyntäminen edistävät paikallisen teollisuuden ja maatalouden kil-
pailukykyä ja työpaikkojen säilymistä. Maakunnan khk-päästöt ja turvetuotannon haitalliset ympä-
ristövaikutukset vähenevät. 

  
Vahvistetaan innovointitoimintaa mm. kehittämällä energiatehokkaita ja khk-päästöjen vähentä-
mistä edistäviä tuotteita, materiaaleja, palveluja ja tuotantomenetelmiä: Teolliset symbioosit toi-
mijoiden kesken ja mm. sivuvirtojen hyödyntämispotentiaalin tunnistaminen avaavat uusia liiketoi-
mintamahdollisuuksia.  Hyödynnetään kehittämis- ja tuotekehitysalustat, esim. Kaakkois-Suomen 
ammattikorkeakoulun (Xamk) Kymilabsin ja betonilaboratorio, Kantasataman kampuksen TKI-infran 
ja soveltavan tutkimuksen bio- ja kiertotalouden tutkimuskeskus BioSammon toimintaympäristöä ja 
tutkimusta. Toimina esim. bio- ja kiertotalouden innovaatioiden tutkimukseen ja kehittämiseen pa-
nostaminen sekä laskentatyökalujen ja -palvelujen kehittäminen esim. metsäenergiapotenti-
aalin määrittämiseen.  

  
Kehitetään älykkäitä, hiilineutraalisuutta edistäviä ratkaisuja liikenteen ja liikkumisen sekä palve-
lujen saavutettavuuden tarpeisiin: Palvelujen saavutettavuuden parantaminen ja liikkumisratkaisu-
jen kehittäminen lisää maaseudun elinvoimaisuutta tuo mahdollisuuksia esim. biopolttoaineiden 
raaka-aineiden tuotantoon. Uudet liikenteen käyttövoimien (biopolttoaineet, power-to-x (vety) 
ym.), liikkumisen ja palvelujen (sähköiset palvelut, dronet ym.) sekä saavutettavuuden hiilineutraalit 
ratkaisut tuovat liiketoimintamahdollisuuksia, työpaikkoja ja lisäävät osaamistasoa.  Samalla maa-
kunnan liikenteen khk-päästöt laskevat. 
 
TKI-intensiteetin lisääminen ja elinkeinoelämälähtöisen innovaatiotoiminnan edistäminen il-
masto- ja kestävän kehityksen tavoitteet huomioivalla tavalla: Kun TKI-toimintaa toteutetaan elin-
keinoelämän lähtökohdista ja yritykset hyödyntävät täysimääräisesti maakunnan tuotekehitysympä-
ristöjä ja laboratorioita, vaikutuksena on uusia työpaikkoja ja osaamistason nousu. Esimerkkinä 
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yhden luukun palvelun kehittäminen maakunnan TKI-palveluiden ympärille, joka tarjoaa yrityksille 
laajemman kehitysalustan.  

  
 

  
 3. Turvesoiden ennallistaminen ja jälkikäyttö  
  
Turvetuottajilla, turvealan kuljettajilla ja koneurakoitsijoilla sekä turvetuotantoalueilla kesäisin työllistyneillä 
nuorilla on kokemusta, osaamista ja kalustoa, jota voidaan hyödyntää turvesoiden ennallistamiseen ja jälki-
käyttöön.  
  
Turvesoiden jälkikäyttö: Turvetuotantoalueiden jälkikäyttö mahdollistaa turvealan työpaikkojen siirtymän ja 
uusia liiketoimintamahdollisuuksia turvetuotantoalueiden jälkikäyttöön liittyvässä toiminnassa. Turve- ja kul-
jetusyritysten konekantaa voidaan hyödyntää ja muokata jälkikäyttöön sopivaksi. Uusia liiketoimintamahdol-
lisuuksia syntyy esim. biomassojen, kuten pajun tai metsän kasvatuksessa ja jatkojalostuksessa (esim. bio-
hiili) tai turvetuotantoalueiden sulkemiseen, aurinkoenergiaan, metsitykseen tai virkistyskäyttöön muunta-
miseksi liittyvissä toimissa. Samalla khk-päästöt vähenevät.  

 
Turvetuotantoalueiden ennallistaminen: Turvetuotantoalueiden ennallistaminen tai muuttaminen riista- tai 
lintukosteikoiksi säilyttää turvealan työntekijöiden työpaikkoja. Työhön voidaan käyttää turve- ja kuljetus-
alan konekantaa. Uusia liiketoimintamahdollisuuksia voi syntyä esim. ennallistamiseen liittyvien maaraken-
teiden rakentamisessa, valuma-alueiden vesistöjen kunnostuksessa tai luonto- tai metsästysmatkai-
lussa kala- ja riistakantojen vahvistumisen myötä. Ennallistaminen lisää luonnon monimuotoisuutta, vähen-
tävää vesistövalumia ja khk-kaasupäästöjä. Toimina on esim. aiheeseen liittyvä koulutus ja tuki liiketoimin-
taideoille.  
  

  
 

 


