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Asia:  VN/16546/2022

Itäisen Suomen elinvoimaa vahvistavien toimenpiteiden selvittäminen

Näkemykset itäisen Suomen elinvoimasta

1. Mitkä ovat merkittävimmät muutokset toimintaympäristössäsi sodan alkamisen jälkeen? (mikäli 
mahdollista perustele esim. tilastotiedoin ja tutkimusten valossa)

a) Saavutettavuus, liikenne ja logistiikka

Sodan alkamisen jälkeen logistinen toimintaympäristö Itäisessä Suomessa on muuttunut 
dramaattisesti. Itäinen Suomi on yhdessä yössä jäänyt liikenteelliseen mottiin. Yhteydet rajan yli 
itään ovat kiinni eikä tilanteen kehittymistä pystytä varmuudella ennustamaan. Itäisen Suomen 
liikenneinfrastruktuuri on jo valmiiksi ollut kattavuudeltaan ja kunnoltaan läntistä ja eteläistä 
Suomea heikompi. 

Erityisesti rajanylitysliikenteeseen sekä tuonti- ja vientiliikenteen logistiikkarakenteeseen kohdistuu 
merkittäviä muutospaineita. Rajanylitysliikenne painottuu Etelä-Karjalaan ja Kaakkois-Suomeen, 
mutta merkittävää rajat ylittävää liikennettä on myös Pohjois-Karjalassa, Kainuussa ja Lapissa. 

Venäjän puun ja hakkeen korvaaminen kotimaisella raaka-aineella ja Saimaan kanavan liikennöinnin 
estyminen tarkoittavat liikennevirtojen muuttumista ja painetta itäisen Suomen teille ja rautateille. 

Esimerkiksi Etelä-Karjalassa käytetään puuta vuosittain n. 15 miljoonaa kuutiota, joista vain n. 15 % 
tulee omasta maakunnasta. Miljoonia kuutioita Venäjältä aiemmin tuotua puuta ja haketta on 
korvattava pääosin kotimaisella raaka-aineella. Korvaavaa raaka-ainetta on mahdollista saada 
esimerkiksi pohjoisemmasta Itä-Suomesta, Kainuusta ja Lapista. 

On arvioitu, että pelkästään Saimaan kanavan kautta kulkenut tavaraliikenne, n. 1,3 miljoonaa 
tonnia tavaraa, tarkoittaa vuosittain yli 50 000 rekkakuormaa lisää itäisen Suomen teille.
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Liikennevirtojen muutokset ja kotimaisen puunkorjuun lisääntyminen näkyvät erityisesti yksityisteillä 
ja alempiasteisella tieverkolla, mutta myös päätieverkolle syntymään päässyt korjausvelka, verkolla 
olevat puutteet, painorajoitukset sekä huonokuntoiset sillat muodostavat merkittäviä haittatekijöitä 
kustannustehokkaalle ja ympäristönäkökohdat huomioon ottavalle logistiikalle. 

On myös selvää, että 95 M€ investointipäätös sulkujen pidennyksiin ja Saimaan kanavan 
vedenpinnan tason nostoon tullaan perumaan. Tällä investoinnilla olisi ollut merkittävät 
työllisyysvaikutukset alueen yrityksille rakentamisen aikana sekä alueen elinkeinoelämälle 
rakentamisen jälkeen.  

On arvioitu, että päätettyjä tai suunniteltuja liikenneinvestointeja rajat ylittäviin yhteyksiin jää Etelä-
Karjalassa toteuttamatta 2020-luvulla yli 200 miljoonan euron edestä. Näitä ovat mm. Saimaan 
kanava, Luumäki–Vainikkala - ratayhteys, Vainikkalan ratapiha, Imatra–Imatrankoski–raja -
ratayhteys ja Parikkalan rajanylityspaikka. Lisäksi Kaakkois-Suomi–Venäjä -rajaohjelman 2021–2027 
toteuttamatta jättäminen vie Kaakkois-Suomesta (Etelä-Karjala, Kymenlaakso, Etelä-Savo) yli 50 
miljoonaa euroa kehittämisrahoitusta.

Myös itärajan ylittänyt henkilöliikenne painottui Etelä- Karjalaan ja Kaakkois-Suomeen ennen 
koronaa vuonna 2019. Rajan ylittävän henkilöliikenteen osalta Kaakkois-Suomen osuus itärajan 
ylittäneistä henkilöistä oli 81 % (n. 7,7 milj.), Pohjois-Karjalan 12 % (1,1 milj.), Kainuun 5 % (n. 430 
000) ja Lapin 2 % (n. 200 000). 

Osan nyt tapahtuneista muutoksista jäädessä pysyviksi tarvitaan nopeita ja määrätietoisia 
toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi.

b) Energian hinta ja huoltovarmuus

Venäjältä tuotava maakaasu on ollut aiemmin edullista ja siksi se on ollut Kaakkois-Suomen 
teollisuuden yksi kilpailueduista (ml. metsäteollisuus). Vuonna 2018 on arvioitu Etelä-Karjalan 
primäärienergian osalta maakaasun kulutuksen olleen n. 9 %. Seitsemästä maakunnan suurimmasta 
teollisesta työnantajasta viisi ovat metsäteollisuudesta. Lappeenrannan Fazerin makeistehtaan 
lakkauttamisen jälkeen, vuoteen 2027 mennessä, riippuvuus metsäteollisuudesta vain kasvaa.

Myös teollisuuden kuljetuskustannukset ovat nousseet voimakkaasti polttoaineiden rajun 
hinnannousun myötä. Tämä heijastuu teollisuustuotteiden hintaan. Itäisessä Suomessa sijaitsee 
paljon teollisuutta, jonka kohdemarkkinat ovat keskeisessä Euroopassa sekä myös muualla 
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maailmassa. Suomen syrjäisestä sijainnista johtuen teollisuuden suhteellinen kilpailukyky on 
heikentynyt lähempänä päämarkkinaa sijaitseviin kilpailijoihin nähden.

Huoltovarmuudelle, energiahuollon lisäksi erityisesti maataloudella ja elintarviketuotannolla on Itä-
Suomella merkittävä rooli. Maatalouden eli tilojen ja elintarviketuotannon sekä teollisuuden 
yksiköiden jatkuvuuteen kriisillä on ollut huomattavia vaikutuksia. Niiden jatkuvuuden ja 
kannattavuuden turvaaminen on huoltovarmuuskysymys koko Suomelle. Huoltovarmuuden 
turvaaminen voi merkitä esimerkiksi suoria elinkeinoelämän tukia ja alueen logististen yhteyksien 
parantamista.

c) Aluetalous ja yritysympäristö

On arvioitu, että venäläisten matkailun kautta alueen maakuntiin jättämä rahamäärä on ollut 
vuonna 2019 n. 408 M€ jakautuen Etelä-Karjalaan 310 M€, Pohjois-Karjalaan 27 M€ ja 
Kymenlaaksoon 61 M€. Sodan syttyminen on kiihdyttänyt kauppaliikkeiden lopetuksia mm. Etelä-
Karjalassa ja myös matkailuinvestointeja peruttu. 

Monen alueella toimivan yrityksen raaka-aineet ovat tulleet tuontina ja lopputuotteet vientinä 
itärajan yli. Näille yrityksille itärajan sulkemisella on dramaattisia vaikutuksia.

Kriisillä on vaikutuksia myös tutkimukseen, koulutukseen ja osaamiseen sekä innovaatiotoimintaan. 
Itä-Suomessa sijaitsevien yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen venäläisten opiskelijoiden määrä 
tulee vähenemään merkittävästi. Tällä on vaikutuksia alueella toimivien yritysten tutkimus-, kehitys- 
ja innovaatiotoimintaan sekä ammattitaitoisen työvoiman saatavuuteen. 

Linkkejä ja lisätietoja:

- Vienti/tuontitilastot 

https://tulli.fi/-/huhtikuussa-2022-vienti-venajalle-laski-58-prosenttia-mutta-tuonnin-arvo-kasvoi-
kolme-prosenttia 

- Nykyinen maakaasuverkosto

https://puhti-2022.gasgrid.fi/sw-public/ 

 - European Hydrogen Backbone Initiative

https://www.ehb.eu/page/european-hydrogen-backbone-maps 
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https://www.ehb.eu/files/downloads/ehb-report-220428-17h00-interactive-1.pdf 

- Saimaan kanavan rahoitus pitää kohdentaa Karjalan radan kehittämiseen

https://liitto.ekarjala.fi/saimaan-kanavan-rahoitus-pitaa-kohdentaa-karjalan-radan-kehittamiseen/ 

- Saimaan kanavaan varattu rahoitus on hyödynnettävä Karjalan radan investointeihin

https://liitto.ekarjala.fi/saimaan-kanavaan-varattu-rahoitus-on-hyodynnettava-karjalan-radan-
investointeihin/ 

- Kaasuverkkoyhtiö Gasgrid Finland haluaa rakentaa Suomeen jättimäisen putkiston kuljettamaan 
vetyä 

https://yle.fi/uutiset/3-12482426 

- Vety ja uusiutuva kaasu

https://www.kotkanenergia.fi/kotkaan-suunnitteilla-yli-100-meur-laitosinvestointi-vihrean-vedyn-ja-
uusiutuvan-kotimaisen-kaasun-tuotantoon/

2. Mistä löytyvät itäisen Suomen uudet elinvoiman lähteet?

Itäisen Suomen elinvoiman kehittymisen edellytyksenä on alueen saavutettavuuden (myös sisäisen) 
parantuminen, nykyisen teollisuuden jatkuvuuden turvaaminen, toimintaedellytysten 
varmistuminen ja uuden teollisen toiminnan kehittymisen edellytysten luominen sekä 
yritysrakenteen uusiutuminen. 

Kehitystoiminnan on perustuttava nykyisiin teollisiin vahvuuksiin ja alueen tutkimuslaitosten 
osaamiseen. Olemassa olevan teollisuuden toimintaedellytysten varmistaminen luo edellytyksiä 
myös uusille teollisuuden osa-alueille esim. CO2 päästöjen hyödyntämisen kautta. Elinvoiman 
kehittämisen kokonaisuus on rakennettava siten että alueella mahdollistuu markkinavedon, 
osaamisen ja pääoman yhtäaikainen olemassaolo. Alkutilanteessa markkinavedon synnyttämisessä 
ja riskipääoman saamisessa alueelle yhteiskunnan merkitystä ei voi ylikorostaa.

Elinvoiman lähteet:

a) Saavutettavuus ja vetovoima

Toimiva infrastruktuuri on yritysten toiminnan perusedellytys ja siten ratkaiseva tekijä investointien 
sijoittumisessa.
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- Tehokkaat, suorituskykyiset pääväylät teollisuuden, työmatkaliikenteen ja matkailun tarpeisiin

- Alueiden sisäisen tie- ja rautatieverkoston hyvä kunto palvelee niin ikään teollisuutta, 
työmatkaliikennettä että esim. monipaikkaista asumista ja matkailua

- Uudet kustannustehokkaat henkilöliikenneratkaisut alueellisen liikkumisen tarpeisiin

b) Vihreä siirtymä ja energiaklusteri

- Olemassa olevan teollisuuden toimintaedellytysten varmistaminen ja sivuvirtojen hyödyntäminen 
(mm. CO2, biomassan uudet hyödyntämismuodot, maakaasun korvaavat uudet energialähteet)

- Uusiutuvan energiaan liittyvä tuotannollinen toiminta ja tutkimuksesta kehittyvät uudet 
liiketoiminnat sekä jakeluinfrastruktuuri

- Biokaasun laajamittainen tuotanto tukee kiertotalouden ja vetytalouden kehittymistä sekä luo 
elinvoimaa maaseudulle

- Avainasemaan nousee teolliset symbioosit olemassa olevan teollisuuden kanssa

- Rakennetun ympäristön hyödyntäminen teollisissa symbiooseissa energiatehokkuuden, energian 
talteenoton ja aurinkoenergian osalta

c) Yritysympäristö

- Energiateknologian kansallisten ja kansainvälisten pk -yritysverkostojen kehittyminen edesauttaa 
alueen yritysrakenteen uudistumista

- Uusituvan energiaan tuotantoon ja teknologian kehittämiseen liittyvän vetovoimaisen 
yritysympäristön kehittäminen

- Tutkimus- ja kehitysympäristön sekä tutkimusorganisaatioiden ja yritysten välisen yhteistyön 
jatkuva kehittäminen

- T&K -panostukset itäsuomalaisille yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja tutkimuslaitoksille

3. Esittele kolme vaikuttavinta ratkaisua perusteluineen itäisen Suomen elinvoiman lisäämiseksi

1) Saavutettavuus- ja vetovoimainvestoinnit

Dramaattiset muutokset Itä-Suomen logistisessa asemassa ja saavutettavuudessa ja siitä seuranneet 
muuttuneet kuljetustarpeet- ja reitit heijastuvat väylien kunnossapito- ja kehittämistarpeisiin ja 
edellyttävät nopeita ja tehokkaita toimia saavutettavuuden parantamiseksi.
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Välittömät panostukset:

- Nostetaan liikenneinfrastruktuurin käytettävyyttä lisäämällä perusväylänpidon määrärahoja 
itäiseen Suomeen

- Tehdään päätös Luumäki – Joutseno kaksoisraiteen rakentamisesta

Muut panostukset:

- Vahvistetaan saavutettavuutta itäisestä Suomesta etelään, lähteen ja pohjoiseen 
kehittämisinvestointien avulla, mm.

*   Karjalan ja Savon ratojen kehittäminen keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, rataverkon kapasiteetin 
ja nopeuden nosto

*   Panostukset Itä-Suomen valtateiden tasonnostoon mm. poistamalla pullonkauloja (valtatiet 5, 6, 
9, 13, 15, 22 ja 23)

*   Alemman tieverkon kuntoon liittyvät investoinnit, nykyisen teollisuuden ja uuden biomassaa 
hyödyntävän teollisuuden logististen ketjujen turvaaminen sekä uusien henkilöliikenteen ratkaisujen 
mahdollistaminen

*   Uusien henkilöliikenneratkaisujen kokeilujen rahoittaminen

*   HaminaKotka -sataman toimintaedellytysten turvaaminen mm. vt 15:een liittyvillä investoinnilla

*   Sisävesiliikenteen kehittämisen tukeminen

2) Vihreä siirtymä ja energiaklusteri

Vedyn ja muun uusiutuvan energian tuotanto- ja jakeluinfrastruktuurin investointien tukeminen ja 
luvitusprosessien nopeuttaminen. 

Välittömät panostukset:

- Joutsenon synteettisen polttoaineiden pilottilaitoksen (P2X) investoinnin tukeminen (ST1) sekä 
alueen jakeluinfrainvestointien (Gasgrid Finlandin vetyverkosto Kemira - Ovako (www.ehb.eu), 
Nordig Ren – Gas Oy:n laitosinvestoinnit Kotkassa) tukeminen

Muut panostukset:

- Alueen teollisuuden CO2 -päästöjen talteenotto- ja hyödyntämisinvestointien tukeminen
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- Haminan ja Kotkan akkutehdasinvestoinnin tukeminen (CNGR Finland Oy: Suomen malminjalostus 
ja Kiinalaisen CNG Advanced Materialsin yhteisyritys)

- Biopohjaisten polttoaineiden ja tuulivoimainvestointien tukeminen

- Kiinteistöjen energiatehokkuus-, energian talteenotto- ja uusiutuvan energian investointien 
tukeminen 

3)  Yritysympäristöinvestoinnit ja osaaminen

Välittömät panostukset:

- LUT -yliopiston P2X -teknologian laboratorioinvestoinnin ja yritysyhteistyön kehittämisen 
tukeminen sekä Invest in -toiminnan rahoittaminen

Muut panostukset:

- Teollisten symbioosien muodostamisen ja laitosinvestointien tukeminen

- Erillisrahoitusohjelman suuntaaminen pk -yritysten kehittämiseen (EKR -rahoituksen lisääminen ja 
alueiden tukitason nostaminen)

- Yritysympäristön kehittymisen tukeminen mm. VAKE:n toiminnan aktivoimisella alueella, lisää 
myös yksityisen pääoman kiinnostusta  

Syrjö Paavo
Rakennusteollisuus RT ry / INFRA ry


