
Kestävällä tiellä
 Alueiden vahvuuksilla kestävää kasvua ja hyvinvointia
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Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen johtoryhmä
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Kuvateksti voi olla myös 
kuvan päällä ja valkoinen.

ELY-keskus edistää alueen työllisyyttä, yrittäjyyttä ja kansain- 
välistymistä Yritys-Suomi-palvelumallin mukaisesti, yhdessä 
verkostokumppanien kanssa. Yritys-Suomi yhdistää seudulliset 
elinkeinopalvelut ja valtionhallinnon yrityspalvelut asiakkaalle 
mahdollisimman helpoksi lähestyttäväksi verkkopalveluksi, 
sekä puhelinpalvelun että kasvokkain tapahtuvan yritys- 
palvelun keinoin.

Alueellisissa verkostoissa ovat mukana mm. kehitysyhtiöt, 
ProAgria, ELY-keskus, TE-toimisto, Finnvera ja Tekes.  
Keskeisimmät palvelut ovat neuvonta, koulutus, rahoitus 
ja osaavan työvoiman välittäminen. Tavoitteena on lisätä 
Kaakkois-Suomen kilpailukykyä ja kasvua sekä monipuolistaa 
alueen elinkeinorakennetta.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on valtionhallinnon toimija, joka hoitaa monipuolisesti 
elinkeinoelämään, liikenteeseen ja ympäristöön liittyviä tehtäviä Kymenlaakson ja 
Etelä-Karjalan maakuntien alueilla. 

ELY-KESKUS ON 
MERKITTÄVÄ 
ALUEELLINEN 
ELINKEINOVAIKUTTAJA

E

Kilpailukykyä  
ja kasvua 
Kaakkois-Suomeen

  Työvoimakoulutukseen   

  ennakoivaa otetta  

ELY-keskus ennakoi tulevaisuuden työelämän ja osaamisen 
muutoksia tutkimalla toimintaympäristöä laajasti yhdessä 
maakuntien liittojen, alueen oppilaitosten sekä elinkeino- ja 
yrittäjäverkostojen kanssa. Tavoitteena on työssä olevan työ-
voiman osaamisen vahvistaminen, työpaikkojen säilyminen ja 
uusien työpaikkojen syntyminen Kaakkois-Suomeen. 

Kahdesti vuodessa ilmestyvässä alueellisessa talouskatsauk-
sessa arvioidaan alueen haasteita ja tulevaisuuden näkymiä.  
Talouskatsauksen ja muiden selvitysten pohjalta toimijat saavat  
tutkittua tietoa päätöksenteon tueksi. Selvitysten perusteella 
mm. ammatillista koulutusta suunnataan aloille, joilla on työ-
voiman rekrytointitarpeita.  

ELY-keskus hankkii työvoimakoulutusta pääsääntöisesti 
alueen omilta oppilaitoksilta. Työvoimakoulutuksessa on 
vuosittain noin 4 400 opiskelijaa, jotka työllistyvät  
ensisijaisesti kaakkoissuomalaisiin työpaikkoihin. 
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  Osaamisen kiertotalous käyttöön  

Työelämän ja toimintaympäristön jatkuva uudistuminen edel-
lyttää työyhteisöjen ja työikäisen väestön osaamisen kehit-
tämistä sekä ohjausta ja neuvontaa. Elinikäinen ohjaus ja 
elinikäinen oppiminen tarvitsevat tuekseen rakenteita ja toi-
mintamalleja, joilla kaakkoissuomalaiset – iästä riippumatta – 
voivat hankkia elämässä ja työssä tarvittavia taitoja. 

ELY-keskus tukee erilaisten hankkeiden kautta kaikenikäisten 
osaamisen kehittämistä. Esimerkiksi nuorille suunnatuilla  
Ohjaamoilla on saavutettu hyviä tuloksia. Vastaavasti  
yrittäjyyskasvatuksen avulla tarjotaan jo kouluikäisille  
mahdollisuus oppia yrittäjämäistä toimintatapaa.

ELY-keskus osoittaa määrärahaa TE-toimistolle käytettäväksi 
esimerkiksi työnantajille maksettaviin palkkatukiin tai hankkii 
erilaisia työllistymistä tukevia palveluja. Esimerkiksi vuonna 
2015 palkkatuella tuettiin noin 3 000 henkilön työllistymistä. 
Samalla alennettiin yritysten rekrytointikynnystä ja parannettiin 
työvoiman saatavuutta Kaakkois-Suomessa.

  Maailmalta meille  

ELY-keskus järjestää työperäisten maahanmuuttajien ja  
kansainvälistä suojelua tarvitsevien turvapaikanhakijoiden 
sekä kiintiöpakolaisten vastaanottoa ja kotouttamista. ELY-
keskus tekee sopimukset kuntien kanssa kansainvälistä  
suojelua saavien henkilöiden kuntaan sijoittamisesta ja mak-
saa kunnille heistä aiheutuvien erityiskustannusten korvausta. 

ELY-keskus neuvoo, kouluttaa ja tukee kuntien ja TE-toimiston 
kotouttamisen eri prosesseissa. Kaakkoissuomalaiset kunnat 
ja kaupungit ovat kiitettävästi vastanneet haasteeseen järjestää 
asuntoja ja kotouttamispalveluja. Kotouttamisen onnistuessa 
maahanmuuttajat ovat voimavara mm. muuttotappioalueil-
le. Heistä tulee kuntiin veronmaksajia, yrittäjiä ja yritysten  
tarvitsemaa työvoimaa.  

ELY-keskus on mukana eurooppalaisen työnvälitysjärjestel-
män EURESin toiminnassa ja järjestää kansainvälisen henkilö- 
vaihdonkeskuksen CIMOn kanssa kansainvälisyyteen liittyviä 
tapahtumia yhteistyössä alueen oppilaitosten kanssa. ELY-
keskus edistää etnistä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä 
rasismin vastaista toimintaa (ETNO).

Rekrytointikynnyksen 
alentaminen ja työvoiman 
saatavuuden parantaminen 
ovat vahvoja prioriteetteja 
Kaakkois-Suomessa. 

ELY-keskus vastaa Manner-Suomen maaseutuohjel-
man toimeenpanosta koko Kaakkois-Suomen alueella. 
Maaseuturahaston avustuksista hyötyvät niin maatilat, 
yrittäjät, asukkaat kuin ympäristökin. Maaseuturahoitus 
koskee lähes koko Kaakkois-Suomea, koska 97 %  
alueestamme on luokiteltu maaseutualueeksi. 

Maaseutu ei pysy elinvoimaisena ilman työllistäviä 
yrityksiä. Maaseutuohjelman rahoituksella kehitetään 
sekä maatiloja että muita maaseutualueella sijaitsevia 
yrityksiä. ELY-keskuksesta voi saada tukea niin lypsy-
karjanavetan rakentamiseen kuin metalliyrityksen kone- 
hankintaan. ELY-keskus rahoittaa myös viljelijöille ja 
yrittäjille suunnattuja koulutus- ja kehittämishankkeita. 

ELY-keskuksen myöntämät avustukset kannustavat 
maatiloja ja yrityksiä kehittämään ja laajentamaan 
toimintaansa. Tavoitteena on parantaa yritysten kilpailu-
kykyä ja saada aikaan uusia työpaikkoja. Esimerkiksi 
vuonna 2016 myönnetyillä maaseudun yritystuilla on 
tavoitteena saada alueelle noin 90 uutta työpaikkaa.  
Noin 260 uutta maatalousyrittäjää aloitti tilanpidon nuoren 
viljelijän aloitustuen avulla vuosina 2007–2013.  

Paikalliset oppilaitokset 
avaavat uusia ovia  
kansainvälisyyteen. 

ELY-keskuksen toiminnalla maaseudun 
elinvoimaa ja tulevaisuudenuskoa 
saadaan vahvistettua. Uudenlainen 
maaseutuyrittäjyys voi luoda  
työpaikkoja ja hyvinvointia.

 MAHDOLLISUUKSIEN 

MAASEUTU
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  Maaseudusta parempi paikka asua  

Elinkeinollisten hankkeiden lisäksi ELY-keskus rahoittaa 
hankkeita, joilla parannetaan maaseudulla asumisen edelly-
tyksiä. Ensiarvoisen tärkeää on sosiaali- ja terveyspalvelujen 
saatavuuden varmistaminen ja uusien palvelumallien löytä-
minen. Lisäksi tarvitaan liikunta- ja harrastusmahdollisuuk-
sia. ELY-keskuksen rahoituksella on rakennettu sekä Etelä- 
Karjalaan että Kymenlaaksoon luontoreitistöjä, joista  
maaseudun asukkaiden lisäksi hyötyvät myös matkailijat.

Toimiva infrastruktuuri kuten tiet, vesihuolto ja tietoliikenne-
yhteydet ovat hyvinvoinnin edellytys. Nopeita ja varmoja tieto-
liikenneyhteyksiä tarvitsevat erityisesti maatilat ja muut maa-
seudun yritykset. Myös liikkuvat hyvinvointipalvelut ja etätyön 
tekeminen edellyttävät toimivia yhteyksiä. ”

Etelä-Karjalassa haja-asutusalueilla kiertävä, terveydenhoitopalveluita  
tarjoava Mallu-auto sai alkusysäyksen ELY-keskuksen rahoittamasta  
kehittämishankkeesta. K
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ELY-keskuksesta voi saada  
tukea niin lypsykarjanavetan  
rakentamiseen kuin metalli- 
yrityksen konehankintaan. 

Dataa ja multaa  
Moderni maatila tarvitsee nopeita ja 
luotettavia tietoliikenneyhteyksiä siinä 
missä muutkin yritykset.

 MAHDOLLISUUKSIEN 

MAASEUTU

  Maaseudun kehittämistä  

Luonnonmukaisen tuotannon vahvistaminen on yksi Kaakkois- 
Suomen maaseudun kehittämissuunnitelman tavoitteis-
ta. Luomutuotanto on saatu alueella vakaaseen kasvuun.  
Esimerkiksi vuonna 2016 luomuala kasvoi Kaakkois- 
Suomessa lähes 11 % ollen noin 15 000 hehtaaria. 

Luomu on enemmän kuin  
lupaus. Luomuala kasvoi  
Kaakkois-Suomessa  
lähes 11 % vuonna 2016.

Ympäristönhoito on pitkäjänteistä työtä, johon maaseutu- 
ohjelma tarjoaa monia työkaluja. Ympäristökorvausjärjestelmä 
kannustaa viljelijöitä ympäristöystävällisiin toimintatapoihin. 
Maaseutuohjelmasta on rahoitettu laajoja ympäristöhankkeita, 
joista esimerkkinä voi mainita Pien-Saimaan kunnostushankkeet.
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Kestävää kasvua ja työtä 2014−2020 – Suomen rakenne- 
rahasto-ohjelma sisältää sekä Euroopan aluekehitysrahaston 
(EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimenpiteet. 
EAKR-hankkeet kehittävät yritystoimintaa ja yritysten kilpailu- 
kykyä, auttavat uuden tiedon hyödyntämisessä ja edistävät 
innovaatioiden käyttöönottoa. ESR-rahoitusta saavat hankkeet 
edistävät työllisyyttä ja työllistymistä, osaamista ja kouluttau-
tumista sekä osallisuutta ja työ- ja toimintakykyä. Keskeinen 
kohderyhmä ovat alle 30-vuotiaat nuoret.  

ELY-KESKUS  
ON TÄRKEÄ 
RAHOITUKSEN 
MYÖNTÄJÄ  

ELY-keskukset myöntävät  
tukea seuraavista rahastoista  
ohjelmakaudella 2014–2020:  
•  Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen  
 rakennerahasto-ohjelma  

•  Euroopan maaseudun kehittämisen maatalous- 
 rahasto (Maaseuturahasto)  

•  Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR)  

Maaseudun kehittämistä rahoitetaan Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto). Sen 
tavoitteena on kestävä kasvu, elinkeinojen kehittäminen ja 
elämänlaadun parantaminen maaseudulla. Manner-Suomen 
maaseutuohjelmasta hyötyvät viljelijät, maaseudun yritykset 
ja asukkaat sekä ympäristö. 

Kaakkois-Suomessa maaseudun kehittämistä ohjaa Kaakkois- 
Suomen alueellinen maaseudun kehittämissuunnitelma 
2014–2020. Kaakkois-Suomen maaseudun kehittämisen stra-
tegisia painopisteitä ovat toimiva elintarvikeketju, metsätalous 
ja bioenergia, matkailu, paikallistalous ja yhteisöt sekä vapaa-
ajan asuminen, luonnonvarat vahvuutena, maaseudun infra-
struktuuri sekä yrittäjyyden vahvistaminen.   

Suomen elinkeinokalatalouden toimintaohjelman 2014–2020 
(EMKR) toimeenpano koskettaa koko kalatalouden toimialaa. 
Tukijärjestelmän piirissä ovat yritykset, järjestöt, tutkimus- ja 
koulutusinstituutiot sekä kunnat. Yleishyödyllisiä hankkeita 
rahoitetaan myös alueellisten kalatalouden toimintaryhmien 
kautta (ESKO ja Itä-Suomen kalatalousryhmä). 
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  Painopisteenä arjen tienpito  

Pääosa ELY-keskuksen liikennevastuualueen työ- 
panoksesta kohdistuu olemassa olevasta liikenne-
verkosta huolehtimiseen ja pienimuotoiseen kehittä-
miseen. Tähän työhön käytetään Kaakkois-Suomessa 
noin 30 miljoonaa euroa vuodessa. Merkittävän 
piristysruiskeen toimintaan toi hallituksen päätös 
kohdistaa lähes miljardi lisäeuroa liikenneverkon 
korjausvelan vähentämiseen vuosina 2016–2019. 
Kaakkois-Suomen alueelle kohdistetaan noin 27 M€. 
Tällä rahoituksella parannetaan Kaakkois-Suomen 
tieverkolla noin 25 kohdetta. Osa kohteista liittyy 
huonokuntoisten rakenteiden kunnostamiseen,  
mutta joukossa on mm. neljän soratieosuuden  
päällystäminen, yksi valtatien eritasoliittymä ja  
yksi ohituskaistapari.    

  ELY-keskus on mukana   

  väylän koko elinkaaressa  

Suuret tieverkon investointihankkeet etenevät  
valtakunnallisin päätöksin, niin suunnittelun kuin  
rakentamisen osalta. Suunnittelurahoituksen  
kohdentamisesta päättää Liikennevirasto ja  
rakentamispäätökset tekee eduskunta  

LIIKENNEINFRA 
VAHVISTAA 
KAAKKOIS-SUOMEN 
ELINVOIMAA  

hyväksyessään hankkeet valtion talousarviosta 
rahoitettaviksi. ELY-keskuksen liikennevastuualueella 
on merkittävä rooli tieliikenteen kehittämishankkei-
den eri vaiheissa - koko väylän elinkaaren ajan. 
ELY-keskus vastaa hankkeiden suunnittelun kaikista 
vaiheista, osallistuu hankkeiden rakentamista ohjaaviin 
ohjaus- ja työryhmiin sekä ottaa vastuulleen väylien 
kunnossapidon niiden valmistuttua.   

Suurin käynnissä oleva tiehanke on E18-tien  
Haminasta Vaalimaalle vievä itäisin osuus, joka 
valmistuu moottoritienä alkuvuodesta 2018. Tämän 
jälkeen Suomen tärkein itä-länsisuuntainen tie- 
yhteys Turusta Venäjän rajalle on koko matkaltaan 
moottoritietasoinen väylä. Myös Venäjän puolella on 
Viipurin ja Pietarin välillä rakenteilla uusi moottoritie. 
Pian kansalaisilla ja elinkeinoelämällä on käytössään 
kaksi metropolia – Helsinki ja Pietari – yhdistävä 
korkeatasoinen tieyhteys. Tämä luo erinomaisen 
pohjan Kaakkois-Suomen ja erityisesti Kymenlaakson 
elinkeinoelämän kehittämiselle. 

Lisäksi kuutostiellä on käynnissä tien rakentaminen 
nelikaistaiseksi Taavetin ja Lappeenrannan välillä. 
Hankkeen valmistuessa viimeistään vuonna 2018 
käytettävissä on lähes koko matkaltaan sujuva ja 
turvallinen tieyhteys Helsingistä Imatralle asti. Vain 
Kouvolan seudulle jää joitain ongelmallisempia 
osuuksia. 

ELY-keskuksen  
liikennevastuualueella 
on merkittävä rooli  
tieliikenteen kehittämis-
hankkeiden eri vaiheissa
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  Digiaika on jo täällä  

Tänä päivänä teiden varsilla on paljon erilaisia tele-
maattisia laitteita ja järjestelmiä, kuten esimerkiksi 
vaihtuvia nopeusrajoituksia, informaatiotauluja, ke-
likameroita ja tiesääasemia. Näin sekä tienkäyttäjät 
että tiestön kunnossapidosta vastaavat tahot saavat 
hyödyllistä tietoa, jolla on vaikutusta mm. liikennetur-
vallisuuteen. Kaakkois-Suomen ELY-keskus  
huolehtii näiden järjestelmien ja laitteiden  
toimivuudesta koko Suomen tieverkon osalta. 

Lisäksi ELY-keskus edistää joukkoliikennepalvelui-
den saatavuutta ja toimivuutta ja sillä on roolinsa 
myös liikenteen palveluiden järjestämisessä. ELY-
keskus määrittelee alueensa joukkoliikenteen palvelu- 
tason ja huolehtii – yhtenä alueen toimivaltaisista 
viranomaisista – joukkoliikenteen ostoista. 

AJANKOHTAISTA TIETOA: 
ely-keskus.fi/kaakkois-suomi 
→ Suunnittelu  ja seuranta                                                                                                                                         
→ Tienpidon  ja liikenteen  
 suunnitelma TLS

 

  Tukea yksityisteille  

Yksityisteiden valtionavustusten määrä valtion 
talousarviossa on vuosittain vaihdellut varsin paljon. 
Viime vuosina avustusten rahoitus on ollut vähäistä, 
mutta hallituksen päätös liikenneverkon korjausvelan 
vähentämisestä parantaa tilannetta. Vuosina 2017–
2019 yksityisteiden peruskorjauksiin tulee 30 miljoonan 
euron lisäpanostus, mikä kolminkertaistaa viime 
vuosien avustustason. Kaakkois-Suomen alueelle 
yksityisteiden peruskorjauksiin kohdistetaan vuosina 
2017–19 noin 1 M€ vuodessa. ELY-keskus tuleekin 
markkinoimaan tätä pian aukeavaa mahdollisuutta 
tiekunnille.

Yksityisteiden avustukset  
moninkertaistuvat.
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  Ympäristön parhaaksi  

Kaakkois-Suomen ELY-keskus ohjaa alueidenkäytön 
suunnittelua, seuraa alueensa ympäristön tilaa, valvoo 
ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta sekä ohjaa ympä-
ristövahinkojen torjuntaa. ELY-keskus huolehtii siitä, että 
ympäristönäkökulma otetaan huomioon alueen kaikissa 
toiminnoissa. 

Keinovalikoimassa ovat neuvonta, ohjaus, suunnitte-
lu ja rahoitustuet sekä ympäristövaikutusten arviointi, 
ympäristölupien valvonta ja suojelupäätökset. Tavoittee-
na on aikaansaada terveellinen, turvallinen ja viihtyisä 
ympäristö säilyttäen alueen ympäristöarvot ja ehkäisten 
ympäristöhaittoja.

HYVÄ  
YMPÄRISTÖ  
ALUEEN  
VETOVOIMATEKIJÄNÄ 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus valvoo metsäteollisuuden 
ympäristölupien toteutumista ja toteuttaa mm. Vuoksen 
juoksutuksia sekä Päijänteen säännöstelyä. ELY-keskus 
on erikoistunut metsäteollisuuden ympäristökysymyksiin 
myös valtakunnallisella tasolla. 

  Kemikaalien valvontaa  

Valtakunnallisesti Kaakkois-Suomen ELY-keskus 
koordinoi ja kehittää myös kemikaalien olosuhdeval-
vontaa. Erikoistumistehtävässään ELY-keskus osal-
listuu kansallisesti yhtenäisten toimintaprosessien ja 
-tapojen sekä sähköisten työvälineiden ja ohjeiden 
laatimiseen. ELY-keskus tekee hyvää yhteistyötä 
kansallisten kemikaaliviranomaisten kanssa.  

Houkutteleva  
elinympäristö on  
monen asian summa.
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HYVÄ  
YMPÄRISTÖ  
ALUEEN  
VETOVOIMATEKIJÄNÄ 

   Vähennä vesistöjen ympäristöpainetta   

Kaakkois-Suomen vesistöjen tilaan vaikuttaa luontaisten 
tekijöiden lisäksi ennen kaikkea ihmisten toiminta. Euroopan 
unionissa on asetettu tavoitteeksi vesistöjen hyvä ekologinen 
tila viimeistään vuoteen 2027 mennessä. 

Tämä tavoite on keskeinen vesiensuojelutyössä ja se  
konkretisoituu ELY-keskuksen laatimissa vesienhoidon  
toimenpideohjelmissa. Näissä ohjelmissa huomioidaan  
erityisesti vesistöihin kohdistuvat ympäristöpaineet ja  
niiden vähentäminen.  

Kaakkois-Suomen runsaita pohjavesiä suojellaan hyvä- 
laatuisen ja riittävän juomaveden turvaamiseksi. Tavoitteena 
on säilyttää parhaat pohjavesialueet riskejä aiheuttavien 
toimintojen ulkopuolella sekä kunnostaa jo aiemmin syntyneitä 
pilaantuneen maan kohteita. Keskeisiin tehtäviin kuuluvat 
myös vesistöjen käytön valvonta sekä tulvasuojelu.

  Paremman elinympäristön puolesta  

Puhdas ilma, vesi ja maaperä sekä meluttomuus kuuluvat 
hyvään elinympäristöön. Alueidenkäytön suunnittelulla 
vaikutetaan pitkälle tulevaisuuteen; toimivat yhdyskunnat ja 
laadukas elinympäristö houkuttelevat sekä ihmisiä että yri-
tyksiä. ELY-keskus edistää, ohjaa ja valvoo alueiden käytön 
suunnittelua sekä ehkäisee ympäristön pilaantumista. Lisäksi 
ELY-keskus turvaa luonnon monimuotoisuutta, rakennus- 
perinnön ja kulttuurimaisemien säilymistä sekä edistää  
ranta-alueiden kestävää käyttöä.  

Hyvälaatuisen juomaveden saanti sekä toimivat jätevesien 
käsittelyratkaisut – niin kaupungeissa kuin maaseudullakin 
– ovat tärkeitä ihmisen ja luonnon kannalta. Juomaveden 
osalta tavoitteena on hyödyntää alueen pohjavesivaroja. ELY-
keskus on rakennuttanut yhteistyössä alueen kuntien kanssa 
suuren osan ylikunnallisista yhdysvesijohdoista ja siirto- 
viemäreistä. ELY-keskus tukee edelleen kuntien yhteistyötä 
vesi- ja jätehuollon alueellisissa järjestelyissä. 

  Pidä huolta luonnonvaroista  

Luonto ja luonnonvarat ovat Kaakkois-Suomen alueen vah-
vuus. Alueelta löytyy arvokkaita lintuvesiä, kallio-, harju- ja 
ranta-alueita sekä soita. Salpausselkien runsaat pohjavedet 
ovat pääosin ensiluokkaisia. 

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
edistää luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä toteuttamal-
la luonnonsuojeluohjelmia sekä suojelemalla ja hoitamalla 
arvokkaita luontotyyppejä, perinnemaisemia ja uhanalaisia 
eliölajeja Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa. Pääpaino on 
alueiden hoidossa, neuvonnassa, lausunnoissa ja alueiden-
käytön ohjauksessa.

Tärkeimpiä suojelukohteitamme ovat itäisen Suomenlahden, 
Valkmusan ja Repoveden kansallispuistot, rannikon lintuve-
det, Kymijoki sekä Saimaan selkävesien saaristo. Kaakkois-
Suomen suojeltujen metsien osuus on maan pienin, vajaa 
3 %. Metsien suojelu painottuu vapaaehtoisuuteen perustu-
vaan METSO-ohjelmaan. Suojeluun tavoitellaan erityisesti 
reheviä metsiä ja puustoisia soita. 

  Tehokasta tiedotusta,  

  toimivaa yhteistyötä  

Ekotehokkuus on avainsana kestävän kehityksen turvaa-
misessa. ELY-keskuksen aloitteesta Kaakkois-Suomessa 
seurataan sekä Etelä-Karjalan että Kymenlaakson alueellista 
ekotehokkuutta ja sen kehittymistä taloudellisin, sosiaalis-
kulttuurisin ja ekologisin mittarein. Näin saadaan selville, 
ollaanko oikealla tiellä kestävän kehityksen rakentamisessa  
– ja millä osa-alueilla kulloinkin tarvitaan erityisiä toimenpiteitä. 

Tuloksellinen toiminta vaatii tiedon tuottamista ja  
jakamista sekä hyvää asiakaspalvelua. Kaakkois-Suomen 
ELY-keskus tiedottaa aktiivisesti toiminnastaan ja  
esimerkiksi ymparisto.fi-sivuilta löytyy ajankohtaista  
tietoa ympäristön tilasta ja toimenpiteistä.

Yhteistyö on avainsana, kun tehdään tosissaan työtä parem-
man ympäristön puolesta. ELY-keskuksen tärkeitä yhteis-
työkumppaneita ovat alueen asukkaat, kunnat, yhteisöt ja 
yritykset. 

Alueellista ekotehokkuutta 
seurataan taloudellisia, 
sosiaalis-kulttuurisia ja 
ekologisia mittareita  
käyttäen



 Kilpailukykyä ja kasvua  

Kaakkois-Suomeen.
KAAKKOIS-SUOMI

Maapinta-ala 10 477  km2 
Väestö 310 000 
Vieraskieliset 17 000 
Yritysten toimipaikkoja 21 457 
Maatilojen lukumäärä  3 138 kpl 
Maatalousmaa 136 928 ha 
Tieverkkoa 4 100 km, josta päällystettyä on 2 669 km,  
sorateitä 1 427 km. Kevyen liikenteen väyliä on 328 km. 
Luonnonsuojelualueita 11 606 ha 
Vesipinta-ala 3850 km2

Kaakkois-Suomen elinkeino-,  
liikenne- ja ympäristökeskus
Salpausselänkatu 22,
PL 1041, 45101 Kouvola
puh. 0295 029 000
www.ely-keskus.fi/kaakkois-suomi www.ely-keskus.fi
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