
   

 

 

  
 

TIEDOTE 12.1.2022 

 
1,3 miljoonaa euroa Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan 
yrityksille  
 
Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Leader-ryhmät myönsivät loka-joulukuun 2021 aikana 
yhteensä 17:lle eri yritykselle rahoitusta investointeihin ja muihin kehittämistoimiin. 
Rahoitusta myönnettiin yrityksille kaikkiaan lähes 1,3 miljoonaa euroa.  

Määrällisesti suurimman, lähes 500 000 euron investointituen, sai haminalainen Nana 
Eurooppa Oy Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta. Tuen osuus on 20 prosenttia 
investoinnin kokonaiskustannuksista. Investoinnin avulla yritys aikoo aloittaa 
sahatavaran jatkojalostuksen lämpökäsitellyksi puuksi. 

Kehittämishankerahoitusta Taipalsaaren Pappilanniemen satamaan sekä 
retkeilyinfran ja harrastusmahdollisuuksien parantamiseen 
 

Loka-joulukuun 2021 aikana rahoitusta myönnettiin kymmenelle kehittämishankkeelle, 
yhteensä runsaat miljoona euroa. Suurimman rahoituspotin, 490 000 euroa, sai 
Taipalsaaren kunta Pappilanniemen venesataman rakentamiseen. Uuden asemakaava-
alueen kärkeen tulee 180 metrin pituinen aallonmurtaja sekä noin 80 venepaikkaa. 
 
Suomen 4H-liiton ja Suomen metsäkeskuksen yhteishanke pureutuu luonnontuotealan 
yrittäjyyden vahvistamiseen. Tavoitteena on löytää ratkaisuja luonnontuotteiden 
keruulogistiikkaan, parantaa alasta kiinnostuneiden työllistymismahdollisuuksia sekä 
tuottaa tietoa ja osaamista luonnontuotealan yrityksiin. 
 
Retkeilymahdollisuuksia parannetaan Etelä-Karjalassa usean hankkeen voimin. 
Esimerkiksi Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö rakentaa polkuja, opastauluja, 
nuotiopaikkoja ja käymälöitä Karhusaareen, joka sijaitsee noin kilometrin päässä 
Lappeenrannan satamasta. Saari on suosittu retkikohde erityisesti talvella, jolloin sinne 
pääsee jäätä pitkin. 
 
Etelä-Karjalan Kärki-Leader on myöntänyt rahoitusta muun muassa pumptrack-radan 
rakentamiseksi Parikkalan Akonpohjaan. Leader Länsi-Saimaa tukee Saimaan paintball-
urheilijat ry:n hanketta, jonka tarkoituksena on tarjota nuorille mahdollisuutta 
harrastaa lajia ohjatusti. Leader Sepra rahoittaa raviradan kunnostamista ja 
lisärakentamista Miehikkälässä. 
 



   

 

 

  
 

Rahoitusta saaneet yritykset ja yhteisöt löytyvät valtakunnallisesta 
hankerekisteristä (linkki), josta tietoa voi hakea esim. ELY-
keskusalueittain tai Leader-ryhmäkohtaisesti. 

Maaseutuohjelman hanke- ja yritystukien haku jatkuu  
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa ja Leader-ryhmissä 
 

Maaseuturahasto on Euroopan unionin suurimpia kehittämisrahastoja. Kaksi 
kolmasosaa Suomeen saatavasta EU-rahoituksesta tulee maaseuturahastosta.  
Maaseuturahoituksessa on jatkuva haku. Päätökset tehdään ELY-keskuksessa 
valintajaksoittain. Leader-ryhmillä on omat valintakriteerinsä ja -jaksonsa, joista 
kannattaa tiedustella suoraan ryhmistä. 
 

Myös EU:n elpymisvarat ovat yritysten haettavissa  

 
ELY-keskus jakaa mikro- ja pienyrityksille elpymisvaroja ympäristöä ja energiaa 
säästäviin investointeihin. Siirtyminen ympäristöystävällisempään ja 
resurssitehokkaampaan teknologiaan parantaa yritysten kilpailukykyä ja tuo säästöä 
kustannuksiin.  
Tukea on saatavilla myös omistajanvaihdoksen suunnitteluun harvaan asutulla 
maaseudulla ja ydinmaaseudulla. Päätökset tehdään valintajaksoittain. Seuraava 
elpymisvarojen valintajakso päättyy 15.1 ja siitä seuraavat aina kahden kuukauden 
välein niin kauan kuin varoja on käytettävissä.  
Lisätietoja elpymisvaroista antaa Eija Harju, eija.harju@ely-keskus.fi, puh. 0295 029 
029.  
 

Lisätiedot 
 

Lisätietoja rahoituksesta ja rahoituspäätöksistä antavat Kaakkois-Suomen ELY-
keskuksen ja Leader-ryhmien asiantuntijat, joiden yhteystiedot ovat liitteen 
hankelistauksessa. Hanketoteuttajien yhteystietoja voi tarvittaessa kysyä myös 
KaakonKantrin tiedottajalta Saija Rädyltä (saija@kaakonkantri.fi, puh. 050 466 4480). 
 
Liite Hankelistaus - Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja Leader-ryhmien loka-

joulukuussa 2021 myöntämät yritys- ja hanketuet 

 

 

https://tietopalvelu.ruokavirasto.fi/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=Published/raportointi.qvw&Sheet=SH_HR_FI&anonymous=true
https://kaakonkantri.fi/kaakonkantri/rahoitusopas
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