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Pohjois-Karjalan maaseudun kehittäminen täydessä vauhdissa 
 
Pohjois-Karjalan maaseutuohjelman toimeenpano eteni vuoden 2010 aikana hyvin. 
Ohjelman alkuvaiheen pitkiksi venyneet käsittelyajat normalisoituivat. 
Hakemusaktiivisuus hanke- ja yritystuissa säilyi hyvänä ja sitä vauhditettiin mm. 
ideahaun avulla. Hyvin sujuneen alkuohjelmakauden ansiosta maakuntaan ohjautuu 
ohjelmakauden loppuvuosille lisävaroja. 
 
Manner-Suomen maaseutuohjelman 2007 – 2013 yritystukirahoituksella oli edelleen 
runsaasti kysyntää. Ohjelmakauden alussa syntynyt ruuhka onnistuttiin pääosin 
purkamaan. Tukipäätöksiä tehtiin kaikkiaan 183, joihin ELY-keskus myönsi vuonna 2010 
yritystukirahoitusta 3.037.397 euroa. Tehtyjen päätösten myötä on syntymässä 109 uutta 
työpaikkaa. Pääosa rahoitetuista yrityksistä oli ei-maatilakytkentäisiä mikroyrityksiä. 
 
Toimialoittain yritystukea myönnettiin eniten palveluihin, hoivapalveluiden tuottamiseen, 
matkailu- ja elintarvikehankkeisiin. Yritystukia kohdentui eniten Kesälahdelle, Rääkkylään ja 
Lieksaan. 
 
Maaseudun kehittämishankepäätöksiä tehtiin 9 myönteistä ja 3 peruutuspäätöstä. Lisäksi 
annettiin yksi myönteinen ja yksi kielteinen lausunto alueiden välisiin hankkeisiin. Tukea 
myönnettiin yhteensä 3,2 miljoonaa euroa elinkeino-, koulutus- ja tiedonvälityshankkeisiin. 
Hanketukea myönnettiin eniten maa- ja metsätalous- sekä elintarvike- sekä bioenergia-
alalle. Kesällä 2010 järjestettiin erillinen ideahakuprosessi, jonka tulokset olivat myönteiset. 
 
Maatilainvestointeihin myönnettiin tukea vuoden 2010 aikana kaikkiaan 56 hankkeelle. 
Näistä erilaisia navettahankkeita (lypsy- ja lihakarjanavetat, rehuvarastot, lantalat) oli 27 
kappaletta, työympäristöä ja eläinten hyvinvointia parantavia investointeja 17 kpl ja 
asuntorakentamishankkeita 4 sekä 8 salaojitushanketta. Tukena näihin hankkeisiin 
myönnettiin yhteensä avustusta 1,6 miljoonaa euroa ja korkotukilainan myöntövaltuutta 3,4 
miljoonaa euroa.  Eniten näitä investointeja oli Nurmeksessa ja Liperissä. Kaikkiaan 
tuettujen maatilainvestointien yhteinen kustannusarvio mukaan lukien aloitustuet oli vuonna 
2010 Pohjois-Karjalassa noin 12,1 miljoonaa euroa. 
 
Nuoren viljelijän aloitustuesta tehtiin 27 myönteistä päätöstä vuoden aikana. Määrä vastaa 
aiempien vuosien tasoa. Avustusvaroja näihin kului 0,9 miljoonaa euroa ja 
korkotukilainavaroja 3,3 miljoonaa euroa. Eniten tuettuja sukupolvenvaihdoksia tehtiin 
Joensuun sekä Liperi-Polvijärvi alueella. 
 
Leader-toimintatavassa päätöksiä tehtiin 117 hankkeelle, joista 63 kehittämishanketta ja 29 
yrityshanketta. Lisäksi tehtiin 25 kielteistä päätöstä toimintaryhmien hallitusten esitysten 
perusteella. Avustusvaroja Leader -hankkeisiin myönnettiin yhteensä 2,1 miljoonaa euroa. 
Ensimmäiset kansainväliset hankkeet käynnistyivät kaikilla Pohjois-Karjalan kolmella 
toimintaryhmällä.  
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Haasteita vuonna 2011 

Vuoden 2011 hankehakuja ja ohjelman toimenpiteitä kohdennetaan loppuohjelmakauden 
mukaisiin painotuksiin, kuten ilmastonmuutoksen torjuntaan, uusiutuviin energialähteisiin, 
biologisen monimuotoisuuden edistämiseen ja vesienhoitoon. 

ELY-keskuksen ja Mavin väliseen tulossopimukseen on kirjattu vesien- ja ilmastonsuojelun 
edistämiseen liittyviä tavoitteita: luomutuotannon edistäminen ja kosteikkojen perustaminen. 
Toimilla tuetaan Vuoksen vesienhoitosuunnitelmassa ja ilmastostrategiassa asetettuja 
tavoitteita. 

Myös maitoalan kehittymisedellytysten turvaamista seurataan. Varojen painopistettä 
siirretään niin, että käytettävissä olevat varat vastaavat paremmin niiden kysyntää. 

Maaseutuohjelman vuoden 2011 teema ”Nuoret aikuiset ja maaseutuasuminen” 
huomioidaan ja osallistutaan sen toteutukseen. Lisäksi hanketukea pyritään kohdentamaan 
Pohjois-Karjalan maaseutuohjelman toimeenpanon kannalta niihin olennaisiin asioihin, joita 
ei vielä ole kehittämistoimenpiteinä käynnissä.  

Valtakunnallinen tietoliikenteen laajakaistainvestointien rahoitus maaseuturahastosta 
käynnistyy ensimmäisenä valtakunnassa Pohjois-Karjalassa vuoden 2011 aikana.  

Lisäksi mm. maaseutuohjelman tiedotustoimenpiteitä tehostetaan (Maakaista-hanke). 

 

*** 

Liitteenä tilastotietoa Pohjois-Karjalan maaseudun kehittämiseen liittyen (ppt-esitys) 

 

Lisätietoja ELY-keskuksesta yksikön (maaseutu ja energia) päällikkö Pekka Tahvanaiselta 

puhelin 044 246 4550. 

 

 

 

  

 


