Kaakkois-Suomen ELY-keskus on tehnyt rahoituspäätökset seuraaville
kehittämishankkeille, tilanne 15.3.2016:
Metsäenergian mahdollisuudet Kaakkois-Suomen biotaloudessa
Hankkeella haetaan ratkaisuja ja toimintamalleja fossiilisten energialähteiden
korvaamiseksi paikallisilla uusiutuvilla polttoaineilla kuntakeskuksissa ja
maaseudulla Kaakkois-Suomessa. Hankkeen tavoitteena on tiedotuksen ja
uusimman tutkimustiedon avulla aktivoida sekä lisätä metsäenergian ja muiden
uusiutuvien energialähteiden kysyntää ja käyttöä hajautetussa lähienergian
tuotannossa Kaakkois-Suomessa. Tavoitteena on lisätä omien paikallisten
puupolttoaineiden laajempaa hyödyntämistä kuntakeskusten
kaukolämpölaitoksissa sekä maaseudun kiinteistöissä. Paikallisten
polttoaineiden hyödyntämisellä parannetaan alueen energiahuoltovarmuutta
sekä luodaan uusia elinkeinomahdollisuuksia maaseudulle.
Toteuttaja: Lappeenrannan teknillinen yliopisto yhteistyössä ProAgria EteläSuomi ry
Yhteyshenkilö: Mika Laihanen
Kesto: 3.7.2015 - 30.4.2018
Julkinen rahoitus: 261.141 €
Tuen myöntäjä: Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Energiapuusta yrittäjyyttä biotalouteen Kaakkois-Suomessa
Hankkeen tavoitteena on tuottaa perustietoa uuden ajantasaisen
laserkeilaukseen perustuvan metsävaratiedon perusteella ja selvittää yhdessä
Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) kanssa metsäenergian määrää ja
saatavuutta Kaakkois-Suomen metsistä, lisätä metsäenergian tarjontaa ja
kysyntää monipuolistuvan metsäbiomassan jalostuksen ja käyttäjien tarpeisiin
sekä tukea ja edistää paikallista energiayrittäjyyttä ja yritystoimintaa. Hanke
edistää metsäenergia-alan yritystoimintaa ja energiaomavaraisuutta,
maaseudun elinkeinorakenteen uudistumista ja on osa maakunnan bioenergian
kehittämiskokonaisuutta. Hanke edistää sekä maakunnallista että kansallista
bioenergian käyttötavoitteen toteutumista ja sitä kautta hillitsee
ilmastonmuutosta.
Toteuttaja: Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral
Yhteyshenkilö: Seppo Repo
Kesto: 1.9.2015 – 30.6.2018
Julkinen rahoitus: 299.600 €
Tuen myöntäjä: Kaakkois-Suomen ELY-keskus 90 %, muu julkinen 10 %

YHDESSÄ ENEMMÄN - Kestävää kilpailukykyä luontomatkailun
liiketoimintaan
Hanke on Kaakkois-Suomen alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman ja
Etelä-Savon maaseudun kehittämissuunnitelman mukainen yhteistyöhanke.
Hankkeen toiminta-alueeseen kuuluvat Kymenlaakso sekä Etelä-Savon
lounaisosa. Alueella on vetovoimaisia luonto- ja kulttuurikohteita, kärkinä
Repoveden kansallispuisto ja Verlan maailmanperintökohde ympäristöineen.
Palvelutarjonta on vielä vähäistä suhteessa kysyntään, joka on vahvassa
kasvussa niin kotimaisen kuin kansainvälisenkin asiakaskunnan taholta.
Kysynnän ja tarjonnan tasapainottamiseksi alueelle tarvitaan lisää laadukkaita ja
vetovoimaisia matkailupalvelutuotteita. Hankkeen keskeinen tavoite on rakentaa
verkostoja ja kumppanuuksia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.
Palvelutarjonnan teemapohjaisuutta, ympärivuotisuutta, laatua ja vetovoimaa
tukemaan luodaan uusia tuotteita valittujen kohderyhmien tarpeisiin. Uusilla
toimintamalleilla parannetaan palvelutarjonnan saavutettavuutta. Hedelmällisellä
yhteistyöllä edistetään matkailuelinkeinon kehittymistä ja lisätään alueen
asukkaiden hyvinvointia. Verkostoitumisen kautta saadaan yhteistä näkyvyyttä
ulospäin, palvelujen kuluttajille sekä potentiaalisille uusille asiakkaille.
Tiedonvälitys toimii yhteistyön tukena ja yhteytenä asiakasrajapintaan.
Työpaketissa kehitetään alueen luontomatkailureittejä ja niihin liittyvien
aktiviteettien tiedonvälitystä sekä monipuolistetaan viestinnän kanavia. Reitit ja
niihin liittyvä informaatio tarjoavat yrittäjille työkaluja laadukkaiden,
vetovoimaisten, ympärivuotisten ja teemapohjaisten palvelujen tuottamiseen.
Tiedonvälityksellä saatetaan maaseudun luontomatkailun palvelutarjonta
erilaisten toimijoiden ja kuluttajien tietoon ja vaikutetaan positiivisesti
maaseudun elinvoimaisuuteen ja kilpailukykyyn. Hankkeen keskeiset
kohderyhmät ovat kotimaiset ja kansainväliset palveluhakuiset omatoimi- ja
ryhmämatkailijat. Hankkeen päätoimijat ovat Kouvola Innovation Oy, Mäsek Oy,
Metsähallitus, hankealueen yhdistykset ja yritykset.
Toteuttaja: Kouvola Innovation Oy yhteistyössä Mäntyharjun Seudun
Elinkeinojen Kehitys Oy ja Metsähallitus
Yhteyshenkilö: Pasi Miettinen
Kesto: 1.10.2015 -30.6.2018
Julkinen rahoitus: 510.900 €
Alueen välisen hankkeen tuen myöntäjä: Kaakkois-Suomen ELY-keskus
(hallinnoiva ELY-keskus) / Etelä-Savon ELY-keskus, muu julkinen 10 %

Elinvoimainen maatilatalous Kaakkois-Suomessa - ELINA
Elinvoimainen maatilatalous Kaakkois-Suomessa -hankkeessa kehitetään
Kaakkois-Suomen maatilojen toimintaedellytyksiä ja kannattavuutta järjestämällä
viljelijöille tapahtumia, koulutusta ja valmennusta. Hankkeessa järjestettävä
koulutus on ammatillista täydennyskoulutusta. Osaamisen vahvistaminen
edistää maatilojen toimintaedellytyksiä nopeasti muuttuvilla markkinoilla.
Hankkeen toiminta liittyy maatilojen investointien ja sukupolvenvaihdosten
tukemiseen, tilojen kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseen sekä
tuotantoedellytysten vahvistamiseen maito- ja kasvinviljelytiloilla. Hankkeen
kohderyhmä on Kaakkois-Suomen ELY-keskusalueen viljelijät. Osaamisen
lisäämisen tarve on suurta tilojen muutostilanteissa sekä nykyisen toiminnan
tehostamisessa. Muutostilanne voi olla esimerkiksi ajankohtaisen investoinnin
toteuttaminen, sukupolvenvaihdos tai jokin muu tilan kehittämiseen liittyvä
toimenpide. Myös sivutoimiset viljelijät ja tilanpitoa hankealueelle suunnittelevat
voivat osallistua hankkeen tapahtumiin. Hankkeessa järjestetään seminaareja ja
teemapäiviä, pienryhmätoimintaa sekä opintomatkoja.
Toteuttaja: ProAgria Etelä-Suomi ry yhteistyössä ProAgria Keskusten Liitto ry ja
Työtehoseura
Yhteyshenkilö: Sampo Järnefelt
Kesto: 1.11.2015- 30.6.2018
Julkinen rahoitus: 405.000 €
Yksityinen rahoitus: 45.000 €
Tuen myöntäjä: Kaakkois-Suomen ELY-keskus 90 %,
PISARA
Hankkeen tavoitteena on parantaa veden laatua Haapajärven, Kuolimon, PienSaimaan ja Ylä-Kivijärven valuma-alueilla. Hankkeella halutaan jatkaa ja
vahvistaa jo aloitettuja vesiensuojelutoimenpiteitä sekä jakaa Pien-Saimaan
kunnostuksessa käytettyjä hyviä kokemuksia ja käytäntöjä sekä hyödyntää ja
soveltaa niitä myös muissa vesistöissä. Tavoitteena on kehittää yhteistyötä ja
verkostoitumista sekä lisätä alueen elinvoimaa ja asukkaiden mahdollisuuksia
vaikuttaa oman elinympäristönsä kehittämiseen.
Toteuttaja: Lappeenrannan kaupunki
Yhteyshenkilö: Raija-Liisa Aura
Kesto: 1.9.2015- 31.12.2018
Julkinen rahoitus: 531.319 €
Tuen myöntäjä: Kaakkois-Suomen ELY-keskus 70 %, Lappeenrannan
kaupunki 30 %

Etelä-Karjala retkikartalle REKA
Tällä hankkeella tehdään tarvittavat toimenpiteet Etelä-Karjalan retkikohteiden ja
retkeilyreittien saamiseksi näkymään valtakunnallisessa karttapalvelussa, joka
otetaan käyttöön maakunnan retkeilypalvelujen tiedottamisessa. Ajantasaisten
maastokarttojen puutteellisuus on ollut maakunnassa suurin pullonkaula
retkeilypalveluiden hyödyntämiselle. Hankkeen myötä Etelä-Karjalan
retkeilymahdollisuuksista tiedottamisessa tukeudutaan Metsähallituksen
ylläpitämään Retkikartta.fi-palveluun ja sen tehokkaaseen hyödyntämiseen.
Retkeilykohteiden parempi löytyminen maakunnan kaikissa kunnissa lisää
asukkaiden virkistymistä luonnossa ja parantaa hyvinvointia. Hyvä
helppokäyttöinen karttapalvelu ratkaisee maakunnan retkeilyharrastajien,
matkailuyrittäjien ja -neuvonnan sekä matkailijoiden karttatarpeen, kun kartta on
aina ajan tasalla julkisen palvelun kautta.
Toteuttaja: Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö
Yhteyshenkilö: Hanna Ollikainen
Kesto: 1.11.2015 - 30.9.2016
Julkinen rahoitus: 31 050 €
Tuen myöntäjä: Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Tietoinen metsänomistus
Tietoinen metsänomistus - tiedotushankkeen tavoitteena on Etelä-Savon ja
Kaakkois-Suomen metsätalouden aktivoiminen omistaja- ja tilarakennetta
kehittämällä. Hankkeen avulla tavoitetaan metsänomistajia, joille tuodaan tutuksi
heidän omien metsien metsävaratieto sekä tietoa omistajanvaihdoksista ja
yhteismetsistä metsänomistusmuotona. Metsäomaisuuden sekä sen käytön ja
omistamisen tunteminen auttavat metsänomistajia päätösten teossa. Hanke
edistää metsäomaisuuden päätymistä aktiiviseen talouskäyttöön,
yksinomistukseen, perinteiseen yhteisomistukseen tai osaksi yhteismetsää.
Tuloksena voi olla myös suojelu tai maiseman säilytys. Tärkeintä on, että valinta
tehdään tietoisesti ja harkiten. Tietoinen metsänomistus - hankkeen keskeisin
kohderyhmä on metsää omis-tavien kuolinpesien ja yhtymien osakkaat, joista
suuri osa on vieraantunut metsistään. Toinen kohderyhmä on 60- vuotta
täyttäneet metsänomistajat. Metsänomistajille tarjottavia toimenpiteitä ovat
kuolinpesien purkaminen, metsätilojen ja yhtymäosuuksien kauppa, hallitut
sukupolvenvaihdokset sekä yhteismetsien muodostaminen ja yhteismetsiin
liittyminen. Tietoinen metsänomistus - hankkeen yhteistyökumppaneita ovat
omistajan-vaihdosten parissa työskentelevät toimijat. Hanke edistää palvelujen
tarjoajien ja metsänomistajien keskinäistä kohtaamista. Hanke kokoaa

metsänomistajat ja toimijat yhteen "Polvelta Toiselle" - messuilla sekä muissa
tiedotustilaisuuksissa hankealueella sekä pääkaupunkiseudulla.
Toteuttaja: Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral
Yhteyshenkilö: Esa Lappalainen
Kesto: 1.9.2015 – 31.8.2018
Julkinen rahoitus: 500.000 €
Alueiden välisen hankkeen tuen myöntäjä: Etelä-Savon ELY-keskus
(hallinnoiva ELY-keskus), Kaakkois-Suomen ELY-keskus, muu julkinen rahoitus
10 %

