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Liiteasiakirja:  
Kymenlaakson alueellista oikeudenmukaista siirtymää koskevan suunnitelman kuvat ja tau-
lukot 
 
Kuva 1: Kokonaispäästöjen tavoitetaso 
 

 
 
Kuva 2: Turpeen energiakäytön kasvihuonekaasupäästöjen kehitys v. 2019-2030 
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Kuva 3: Suorien ja välillisten turvetyöpaikkojen väheneminen JTF-maakunnissa v. 2019-2030 
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Kuva 4: Teollisuuden ja energiantuotannon turpeen käyttö Kymenlaaksossa vuosina 2003-2020, ar-
vio vuosista 2021-2030, GWh 
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Kuva 5: Kymenlaakson turvetoimialan abs. tuotannon bruttoarvo, jalostusarvo, suorat ja välilliset 
työpaikat v. 2019 ja 2020 sekä ennuste vuoteen 2030 (-91 %) 
Lähde: PTT ja KAS ELY. PTT:n arvioon lisätty puuttuvat Etelä-Kymenlaakson turvetuotantoyritykset (3 yri-
tystä, 7 tuotantoaluetta) ja arvioon lisätty puuttuvat 27 % toimialan tuotannon brutto- ja jalostusarvosta, 
henkilöstö- ja toimipaikkojen määrästä. 
 

 
 
Kuva 6: Kymenlaakson päästöskenaario vuoteen 2040 

 
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Bruttoarvo 1000 € 11063 9834 7700 4000 2000 1040
Jalostusarvo 1000 € 4779 3764 3100 1800 1000 449
Suorat ja välilliset työpaikat 101 96 90 45 22 10
Tuotannon työpaikat 56 53 50 25 12 6
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Kuva 7: Sektoreittain vaadittavat toimenpiteet nettopäästöjen vähentämiseksi 

 
 
Kuva 8: Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 –tiekartta, suositellut toimenpiteet sekä niihin liittyvät 
vastuutahot 
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Taulukko 1: Suunnitellut toimintatyypit ja niiden odotettu panos ilmastosiirtymän vaikutuksen lie-
ventämiseen Kymenlaaksossa 
 

Toimintatyyppi Siirtymän vaikutus, jota toimintatyyppi lieventää 
Uusi tai uudistuva liiketoiminta, (ml. yri-
tysverkostojen kehittäminen, yrityskiihdyt-
tämö- ja hautomomallit) sekä yritysten jat-
kuvuus omistajanvaihdoksin 

Toimintatyypillä vastataan siirtymästä aiheutuvaan aluetalouden ja 
resilienssin heikkenemiseen sekä lisääntyvään työttömyyteen. 
 
Toimintatyypillä vastataan siirtymän aiheuttamaan tarpeeseen luoda 
uusia liiketoimintamahdollisuuksien ja työpaikkoja.  

Turvesektorin yrittäjien ja muiden turve-
sektorin toimijoiden osaamisen ja valmiuk-
sien kehittäminen mm. puunkorjuun ja tur-
vesoiden ennallistamisen aloilla uuden lii-
ketoiminnan mahdollistamiseksi 

Toimintatyypillä vastataan siirtymästä aiheutuvaan aluetalouden ja 
resilienssin heikkenemiseen sekä lisääntyvään työttömyyteen ja syr-
jäytymiseen.   
 
Toimintatyypillä vastataan siirtymän aiheuttamaan tarpeeseen luoda 
uusia liiketoimintamahdollisuuksien ja työpaikkoja. Toimintatyy-
pillä vastataan myös tarpeeseen osaamistason ja koulutustarjonnan 
nostosta sekä logistiikkaketjujen toimivuuden ja kestävän metsien 
hoidon ja käytön varmistamisesta.  
 

Uudelleenkoulutus ja uusien taitojen hank-
kiminen; ensisijainen kohderyhmä turve-
sektorilta työttömiksi jääneet tai työttö-
myysuhanalaiset, erityiskohteena nuoret 
 

Toimintatyypillä vastataan siirtymästä aiheutuvaan lisääntyvään 
työttömyyteen ja syrjäytymiseen.   
 
Toimintatyypillä vastataan tarpeeseen osaamistason ja koulutustar-
jonnan nostosta. 
 

Pk-yritysten kasvu, kansainvälistyminen ja 
innovointivalmiudet (ml. liiketoiminta- ja 
markkinointiosaaminen), toimintaa uudis-
tavat ja tuottavuutta lisäävät investoinnit 
sekä tuotteiden, palveluiden ja tuotantome-
netelmien kehittäminen 

 

Toimintatyypillä vastataan siirtymästä aiheutuvaan aluetalouden ja 
resilienssin heikkenemiseen sekä siirtymän aiheuttamaan lisätarpee-
seen TKI-toiminnalle. 
 
Toimintatyypillä vastataan seuraaviin siirtymän aiheuttamiin kehit-
tämistarpeisiin: elinkeinoelämälähtöisen TKI-yhteistyön ja toimin-
nan vahvistaminen, osaamistason nosto, kasvu- ja kuiviketurpeen 
korvaavien tuotteiden löytäminen, uusiutuvaan energiaan panosta-
minen uusien innovaatioiden ja liiketoimintamahdollisuuksien luo-
miseksi sekä logistiikkaketjujen toimivuuden ja kestävän metsien 
hoidon ja käytön varmistaminen.  
 

Elinkeinoelämälähtöinen innovaatiotoi-
minta ja TKI-yhteistyö; yritysten ja tutki-
muksen yhteishankkeet; yritysten oma ke-
hittäminen ja yritysten kehittämisavustuk-
set 

 

Toimintatyypillä vastataan siirtymästä aiheutuvaan aluetalouden ja 
resilienssin heikkenemiseen sekä siirtymän aiheuttamaan lisätarpee-
seen TKI-toiminnalle. 
 
Toimintatyypillä vastataan seuraaviin siirtymän aiheuttamiin kehit-
tämistarpeisiin: elinkeinoelämälähtöisen TKI-yhteistyön ja toimin-
nan vahvistaminen, osaamistason nosto, kasvu- ja kuiviketurpeen 
korvaavien tuotteiden löytäminen, uusiutuvaan energiaan panosta-
minen uusien innovaatioiden ja liiketoimintamahdollisuuksien luo-
miseksi sekä logistiikkaketjujen toimivuuden ja kestävän metsien 
hoidon ja käytön varmistaminen.  
 

Uudet innovaatiot turpeen korvaamiseksi 
 

Toimintatyypillä vastataan siirtymästä aiheutuvaan aluetalouden ja 
resilienssin heikkenemiseen sekä siirtymän aiheuttamaan lisätarpee-
seen TKI-toiminnalle mm. turvetta korvaavien tuotteiden osalta.  
 
Toimintatyypillä vastataan seuraaviin siirtymän aiheuttamiin kehit-
tämistarpeisiin: elinkeinoelämälähtöisen TKI-yhteistyön ja toimin-
nan vahvistaminen, osaamistason nosto, kasvu- ja kuiviketurpeen 
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korvaavien tuotteiden löytäminen, uusiutuvaan energiaan panosta-
minen uusien innovaatioiden ja liiketoimintamahdollisuuksien luo-
miseksi. 
 

Uusiutuvan energian ja energiatehokkuu-
den uudet ratkaisut ja TKI 
 

Toimintatyypillä vastataan siirtymästä aiheutuvaan aluetalouden ja 
resilienssin heikkenemiseen sekä siirtymän aiheuttamaan lisätarpee-
seen TKI-toiminnalle mm. turvetta korvaavien ja energiaratkaisujen 
osalta.  
 
Toimintatyypeillä vastataan seuraaviin siirtymän aiheuttamiin kehit-
tämistarpeisiin: elinkeinoelämälähtöisen TKI-yhteistyön ja toimin-
nan vahvistaminen, osaamistason nosto, kasvu- ja kuiviketurpeen 
korvaavien tuotteiden löytäminen, uusiutuvaan energiaan panosta-
minen uusien innovaatioiden ja liiketoimintamahdollisuuksien luo-
miseksi sekä logistiikkaketjujen toimivuuden ja kestävän metsien 
hoidon ja käytön varmistaminen.  
 

Pk-yritysten bio- ja kiertotalouskonseptit 
 

Toimintatyypillä vastataan siirtymästä aiheutuvaan aluetalouden ja 
resilienssin heikkenemiseen sekä siirtymän aiheuttamaan lisätarpee-
seen TKI-toiminnalle mm. turvetta korvaavien tuotteiden ja ener-
giaratkaisujen osalta.  
 
Toimintatyypillä vastataan seuraaviin siirtymän aiheuttamiin kehit-
tämistarpeisiin: elinkeinoelämän monipuolistaminen, elinkeinoelä-
mälähtöisen TKI-yhteistyön ja toiminnan vahvistaminen, osaamis-
tason nosto, kasvu- ja kuiviketurpeen korvaavien tuotteiden löytä-
minen, uusiutuvaan energiaan panostaminen uusien innovaatioiden 
ja liiketoimintamahdollisuuksien luomiseksi.  
 

Turvetuotannosta poistuvien soiden ennal-
listaminen ja jälkikäyttö sekä selvitykset ja 
pilotoinnit niiden ennallistamisen tai jälki-
käytön edellytyksistä ja mahdollisuuksista; 
toimintatyyppi kattaa myös turvetuotan-
nosta poistuvien soiden yhteydessä olevat 
vesistöalueet, mikäli niiden kunnostamisen 
tarve liittyy turvetuotannon loppumiseen 
 

Toimintatyypillä vastataan siirtymän haitallisiin ympäristövaikutuk-
siin, aluetalouden ja resilienssin heikkenemiseen sekä lisääntyvään 
työttömyyteen.   
 
Toimintatyypillä vastataan siirtymän aiheuttamiin kehittämistarpei-
siin turvetuotantoalueiden jälkikäytöstä ja tuotantoalueiden sekä 
kuormittuneiden vesistöjen ennallistamisesta. Toimilla pyritään uu-
sien liiketoimintamahdollisuuksien ja työpaikkojen luomiseen. 

Tekninen tuki (Rahoituksen hallinnointi, 
koulutus, seuranta, arviointi ja viestintä) 
 

Toimintatyypillä vastataan JTF-rahaston hallinnoinnin tarpeisiin. 

Polttoon perustuvan ja perustumattoman 
teknologian lisäinvestoinnit (pilarit II ja 
III) 

Toimintatyypillä vastataan siirtymän aiheuttamiin vaikutuksiin in-
vestointitarpeista.  
 

 
Taulukko 2: Käytettävät tuotosindikaattorit 
 

Erityistavoite Tunnus (5) Indikaattori (255) Mittayksikkö Välitavoite (2024) Tavoite (2029) 
Antaa alueille ja ihmisille 
mahdollisuus käsitellä 
niitä sosiaalisia, työllisyy-
teen liittyviä, 
taloudellisia ja ympäris-
töön liittyviä vaikutuksia, 
joita on pyrkimyksellä 
saavuttaa vuotta 
2030 koskeva unionin 
energia- ja ilmastotavoite 
ja unionin siirtymisellä il-
mastoneutraaliin 

RCO01 Tuetut yritykset lkm 38 157 
RCO02 Avustuksilla tuetut yritykset lkm 18 80 
RCO04 De minimis -tukea saaneet yritykset lkm 20 77  
RCO05 Tuetut uudet yritykset lkm 8 42 
RCO07 Yhteisiin tutkimushankkeisiin osallistuvat 

tutkimusorganisaatiot 
lkm 2 6 

RCO10 Yritykset yhteistyössä tutkimuslaitosten 
kanssa 

lkm 80 340 

RCO38  Turvetuotannosta poistuvien, ennallista-
misen tai jälkikäytön kohteena olevien 
soiden pinta-ala 

ha 100 500 

EECO07 JTF-toimenpiteiden kohteena olevat 18-
29-vuotiaat nuoret 

lkm 30 150 
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talouteen vuoteen 2050 
mennessä Pariisin sopi-
muksen mukaisesti. 

 
Taulukko 3: Käytettävät tulosindikaattorit 
 

Erityistavoite Tunnus 
(5) 

Indikaattori (255) Mittayk-
sikkö 

Perustaso tai vii-
tearvo 

Viite-
vuosi 

Tavoite 
(2029) 

Tietolähde 
[200] 

Huomau-
tukset [200]  

 
”Antaa alueille ja 
ihmisille mahdolli-
suus käsitellä niitä 
sosiaalisia, työlli-
syyteen liittyviä, 
taloudellisia ja ym-
päristöön liittyviä 
vaikutuksia, joita on 
pyrkimyksellä saa-
vuttaa vuotta 
2030 koskeva unio-
nin energia- ja il-
mastotavoite ja 
unionin siirtymisellä 
ilmastoneutraaliin 
talouteen vuoteen 
2050 mennessä Pa-
riisin sopimuksen 
mukaisesti.” 

RCR01  Tuettuihin yksi-
köihin luodut 
työpaikat 

lkm 0  282    

RCR03 Tuote- tai pro-
sessi-innovaati-
oita toteuttavat 
pienet ja keski-
suuret yritykset 
(pk-yritykset) 

lkm 0  46   

NR12 Yritykset, joilla 
on suurempi lii-
kevaihto 

lkm 0  89   

CR03 Osallistujat, jotka 
saavat ammatti-
pätevyyden jättä-
essään toimen 

lkm 0  50   

NR01 Verkostojen ja 
innovaatio-
ekosysteemien 
kehittämät inno-
vaatiot, tuotteet 
ja palvelut 

lkm 0  115  Suunnitel-
man inter-
ventiolo-
giikka edel-
lyttää ohjel-
makohtaisia 
indikaatto-
reita, koska 
yhteiset in-
dikaattorit 
eivät tarjoa 
riittävän 
kohdennet-
tuja mitta-
reita kaik-
kien 
toiminta-
tyypeillä ta-
voiteltavien 
tuloksien 
mittaami-
seen 

NR03 Pk-yritykset, 
jotka aloittavat  
uuden liiketoi-
minnan 

 0  55 
 

 Suunnitel-
man inter-
ventiolo-
giikka edel-
lyttää ohjel-
makohtaisia 
indikaatto-
reita, koska 
yhteiset in-
dikaattorit 
eivät tarjoa 
riittävän 
kohdennet-
tuja mitta-
reita kaik-
kien 
toiminta-
tyypeillä ta-
voiteltavien 
tuloksien 
mittaami-
seen 

NR09 Pk-yritykset, 
jotka aloittavat 
energiatehokkuu-

 0  38 
 

 Suunnitel-
man inter-
ventiolo-
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teen tai uusiutu-
van energian rat-
kaisuihin perus-
tuvaa uutta liike-
toimintaa 

giikka edel-
lyttää ohjel-
makohtaisia 
indikaatto-
reita, koska 
yhteiset in-
dikaattorit 
eivät tarjoa 
riittävän 
kohdennet-
tuja mitta-
reita kaik-
kien 
toiminta-
tyypeillä ta-
voiteltavien 
tuloksien 
mittaami-
seen 

 


