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Etelä-Karjala
• Etelä-Karjala on merkittävä metsäteollisuuden keskittymä. Biotalous on alueen vahvasti kehittyvä toimiala. 

• Venäjän NATON (?) rajan läheisyys tarjoaa mahdollisuuksia elinkeinoelämälle.

• Kasvinviljely ja kotieläintuotanto ovat tärkeitä maaseudun toimialoja.

• Matkailuelinkeinon merkitys kasvava. Saimaa ja alueen vesistöt houkuttelevat matkailijoita ja vapaa-ajan asukkaita

• Alueen korkeakoulut tarjoavat mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen ja tutkimusyhteistyöhön

• Maaseutualueiden väestön ikääntyminen ja väheneminen ovat haasteita



Kymenlaakso 

• Kymenlaakso on vahva metsäteollisuuden keskittymä ja merkittävä logistiikan 
keskus. Alueella on lisäksi vahvaa metalliteollisuuteen liittyvää osaamista.

• Kasvinviljely, erityisesti viljanviljely sekä kotieläintuotanto ovat tärkeitä maaseudun 
toimialoja.

• Pohjois-Kymenlaakson erämaaluonto, Kymijoki ja Etelä-Kymenlaakson merialue 
saaristoineen tarjoavat monia mahdollisuuksia matkailun ja vapaa-ajan  
yritystoiminnalle houkuttelemalla alueelle vapaa-ajan asukkaita.

• Kymenlaakson väestömäärä on ollut jo pitkään vähenevä. Maaseutualueiden 
väestön ikääntyminen on haaste.



Maaseuturahoituksen painopisteet ja myöntökehys
Kaakkois-Suomessa 2014 – 2020 + siirtymäkausi 2021-2022 

Myöntökehys

2014-2020 

31,8 +5,8 milj.€

Lisäksi Leaderit 
15,3 milj. € + X
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Pisara+ vesistökunnostushanke jatkaa
Pien-Saimaan kunnostusta

• Hakijana Lappeenrannan kaupunki

• Parantaa Pien-Saimaan veden laatua. 

• Muita tavoitteita: lisätä ympäristötietoisuutta sekä osaamista ja 
sitoutumista vesiensuojeluun, vahvistaa yhteistyötä ja 
verkostoitumista, kehittää ja pilotoida uusia menetelmiä, työkaluja ja 
toimintatapoja, tukea ja kannustaa vesiensuojelukosteikkojen hoitoa 
ja kunnostusta, edistää ilmastonmuutoksen torjuntaa, kehittää 
maaseudun palveluita, asukkaiden yhteisöllisyyttä ja osallistumista 
oman elinympäristönsä kehittämiseen. 

• Erilaisia menetelmiä ideoitu, kehitetty ja kokeiltu mm. LUT-
yliopiston kanssa

• Kosteikot

• Mutapalloja

• Kivisalmen pumppaamo; energiatehokas pumppu

• Aurinkopaneelilautta 

• Shungiittimineraalikokeilu

• Raakapuunippuja 

• Saimaa Screanillä tietoa ja faktaa kansalaisille ym.

Lisää: Tervetuloa Pien-Saimaalle! - Piensaimaa.fi

https://www.piensaimaa.fi/pien-saimaa-sydamessa/
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Kestävää kasvua Kaakkois-Suomen maaseudulta 
ohjelmakausi 2023 - 2027

Kehittämissuunnitelmien päivitysvaihe, dl 23.9.2022

• https://www.ely-keskus.fi/maaseutuelinkeinot

• Somessa: Mahdollisuuksien maaseutu ELY Kaakkois-Suomi

• Tietoa, tarinoita, tutkimuksia löytyy: 

www.kaakonkantri.fi (esim. loppuraportteja Kaakkois-Suomesta)

www.maaseutu.fi

Maaseutuverkosto – Maaseutuverkosto

AgriHubi - Maaseutuverkosto

KASELY

Kyll ol lyst ku kävitte –

tulkaa toistekii!   

Kiitos!

https://www.ely-keskus.fi/maaseutuelinkeinot
https://www.ely-keskus.fi/maaseutuelinkeinot
https://www.facebook.com/Mahdollisuuksien-maaseutu-ELY-Kaakkois-Suomi-824996897513807/
http://www.kaakonkantri.fi/
http://www.maaseutu.fi/
https://maaseutuverkosto.fi/
https://maaseutuverkosto.fi/agrihubi/

