
Kasvua ja kehitystä maaseuturahaston tuella

Yritystarinoita 
Kaakkois-Suomesta



Tästä julkaisusta voit lukea yrityk-
sistä, jotka ovat kehittäneet toimin-
taansa Manner-Suomen maaseudun 
kehittämisohjelman eli maaseutu-
rahaston tuella. Rahastosta tuetaan 
myös yleishyödyllisiä hankkeita, 
jotka parantavat maaseudun palve-
luita ja elämänlaatua. 
Lisää juttuja löydät osoitteista: 
www.kaakonkantri.fi 
www.maaseutu.fi

Rahoitusta maaseudun 
kehittyville yrityksille

aaseudun hyvinvoinnille on tärkeää, että alueel-
la on työllistäviä ja kasvuhakuisia yrityksiä, jotka 
haluavat kehittyä ja laa jentaa markkina-aluettaan. 
Kaakkois-Suomen vahvoja toimialoja ovat puunja-
lostus, elintarviketalous, matkailu ja alkutuotanto, 
mutta myös uutta yritystoimintaa on kehittymässä 
esimerkiksi maaseudun palvelusektorille sekä so-
siaali- ja terveysalalle.

Kehittyvät mikro- ja pienyritykset voivat hakea 
rahoitusta Manner-Suomen maaseudun kehittäm-
isohjelmasta lähes koko Kaakkois-Suomen alueel-
la. Tukialueen ulkopuolelle on ra jattu ainoastaan 
Kotkan, Kouvolan, Lappeenrannan sekä Imatran 
keskusta-alueet.

 

Yritystarinoita Kaakkois-Suomesta –
lehtisen on julkaissut Kaakkois-Suomen 
ELY-keskuksen ja Leader-ryhmien 
yhteinen KaakonKantri 2 –tiedotus-
hanke.

Kuvat: KaakonKantri (ellei toisin mainita)
Toimitus: KaakonKantri
Graafinen suunnittelu: Susannan Työhuone

Yritysten rahoitusmahdollisuuksista kannattaa 
kysyä ELY-keskuksesta, paikallisista Leader-yh-
distyksistä, elinkeinoyhtiöiden yritysneuvonnasta 
tai ProAgria Etelä-Suomesta.

Jyrki Pitkänen
Yksikön päällikkö, Maaseutupalvelut-yksikkö

Kaakkois-Suomen ELY-keskus
 

M
Y li-Kaitalan lomamökit on kehittänyt matkailupal-

veluitaan määrätietoisesti yli kahdenkymmenen 
vuoden a jan. Ensimmäisen lomamökin hirret 
kaadettiin perheen omasta metsästä ja veistet-
tiin käsin. Nyt mökkejä on yksitoista ja lisätilaa on 
pihatalon majoitushuoneissa. Ryhmät nauttivat 
elämyksellisen Sammalsaunan löylyistä ja opaste-
tuista kalastusretkistä.

Tilausravintola Ketunleipä aloitti toimintansa 
Yli-Kaitalan pihapiirissä 2000-luvun alkupuolella. 
Ravintolaa on vastikään laa jennettu katetulla 
terassilla. Yritys sai projektiin rahoitusta Kaakkois-
Suomen ELY-keskuksen kautta.

- Samalla toteutimme ravintolakeittiön laa jen-
nuksen ja hankimme muun muassa kalastusve-

Iittiläinen perheyritys kasvaa määrätietoisesti
neitä, kertoo Markku Yli-Kaitala.

Perheyritys on aiemmin saanut maaseuturahas-
ton tukea Auringonsilta-huvilansa rakentamiseen 
sekä tehokkaaseen jätevesipuhdistamoon. 

- Vesistön ja ympäristön puhtaus on todella 
tärkeää matkailuyrittäjälle, Virpi Yli-Kaitala 
huomauttaa.

Yli-Kaitalat ovat osallistuneet aktiivisesti myös 
matkailuyritysten yhteistyöhankkeisiin.  

- Isommille markkinoille on hyvä lähteä 
yhteistyökumppaneiden kanssa, Markku Yli-Kaita-
la tietää.

Rahoitta ja: Kaakkois-Suomen ELY-keskus
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 läinlääkäriasema AitoVet Oy aloitti toimintansa
Kouvolan Aitomäen vanhassa koulussa syyskuus- 
sa 2014. Yrittäjinä toimivat klinikkaeläintenhoita ja 
Katja Väkiparta, eläinlääkäri Tuulikki Huotari ja 
hänen miehensä Jari Huotari.

- Kaikkiaan meitä on täällä töissä kymmenkunta 
henkilöä, Katja Väkiparta kertoo.

Pieneläinvastaanoton välittömään läheisyyteen 
valmistuu alkutalvesta 2017 parin sadan neliön 
suuruinen suureläinklinikka, joka tuo työpaikan 
ainakin yhdelle eläinlääkärille ja –hoita jalle, mah-
dollisesti useammallekin.

- Tarkoituksena on, että saisimme näistä erikois-

aanviljelijät ja lapsuuskaverit Juha Kokkala ja 
Mikko Suur-Uski toteuttivat hullun ideansa vuosien 
takaa. He perustivat panimon, joka jatkojalostaa 
tilojen tuotteita. 

- Ohra ja vesi tulevat omalta tilalta. Myös kylmä- 
savulagerin maltaat savustamme oman metsän 
lepällä ja katajalla. Paikallisuus on meille tärkeää ja 
pellolta pulloon –teemaa käytämme myös markki-
noinnissamme, kertovat Suur-Uski ja Kokkala.  

Takatalon ja Tompurin pienpanimo tekee Kaski-
olutta, jota saa kylmäsavulagerin lisäksi kaurapor-
terina, pilsinä ja ruislagerina. Kulutta jat, lähiseudun 
kaupat ja ravintolat ovat ottaneet Kymenlaakson 
ainoan panimon tuotteet erinomaisen hyvin vas-
taan.  

- Yllätyimme iloisesti, kun kaupoista ja ravinto-

Aito  Vet  Oy satsaa kookkaisiin asiakkaisiinsa

Takatalo ja  Tompuri panee   Virolahdella olutta 

tumisklinikoita, jolloin voimme kouluttaa ainakin 
omia eläinlääkäreitämme.

AitoVet Oy saa suureläinklinikan rakentamiseen 
ja varustamiseen investointitukea maaseuturahas-
tosta. 

- Kun kustannukset nousevat aika isoiksi, on hel-
pottavaa saada edes 20 prosenttia katettua tuella, 
Väkiparta sanoo.

Aitovetissa uskotaan, että uudelle palvelulle 
tulee olemaan kysyntää paitsi paikallisesti, myös 
esimerkiksi Etelä-Karjalan suunnasta.

Rahoitta ja: Kaakkois-Suomen ELY-keskus

loista otettiin meihin yhteyttä. Paikallisuus kiin-
nostaa selvästi, kehaisee Suur-Uski.

Panimon perustaminen vaati useiden vuosien 
työn ja kymmeniä oluiden koekeitoksia. Nykyisillä 
laiteilla Takatalo & Tompuri voi tuottaa 100 000 
litraa olutta vuodessa. 

- Vaikka tuotanto paisuisi kuinka, tilojemme 
ohra riittää! Tuotannon laajentuessa lisäämme 
vain käymistankkien määrää, kertoo Kokkala. 

Takatalo & Tompuri Brewery sai maaseutura-
haston tukea investointeihin ja investoinnin to-
teutettavuustutkimukseen, joka auttoi yritystä 
selvittämään mäskäystekniikkaa ja tarpeellisten 
laitteiden hankintaa asiantuntijoiden avulla.  

Rahoitta ja: Leader Sepra



K ouvolassa vanhasta Tirvan koulusta kunnostet-
tiin kesällä 2016 valoisa ja tilava ryhmäkoti seit-
semälle 13-21-vuotiaalle nuorelle, joilla on ollut 
ongelmia esimerkiksi päihteiden käytössä, per-
hesuhteissa tai koulunkäynnissä. Tavoitteena on, 
että nuoret löytävät yksilölliset vahvuutensa ja 
rakentavat aikuisuuden, jossa vaikea lapsuus ei 
ole taakka vaan voimavara.

- Kyläyhteisö on ottanut meidät erittäin hy-
vin vastaan. Olemme saaneet apua ja nuoret on 
kutsuttu esimerkiksi naapuriin perunannostoon, 
iloitsee toimitusjohta ja Anna-Leena Kailio.

Nuorten Väylä Oy sai investointitukea tilojen kun-
nostamiseen ja kalustamiseen. Kailion lisäksi yrit-
täjinä toimii hänen veljensä ja molempien puolisot.  

Nuoret kotiutuivat   Tirvan koululle
- Etenkin aloittelevalle yrittäjälle investoin-

tituki on erittäin merkittävä avustus. Papereiden 
tekoon piti panostaa ja hakeminen oli yllättävän 
byrokraattista, mutta hyvin meitä neuvottiinkin, 
muistelee Kailio. 

Nuoret ovat kotiutuneet Tirvaan erinomaisesti. 
Normaalien kotitöiden lisäksi he voivat rassata 
pannuhuoneessa mopoja, viettää aikaa luonnossa 
tai vaikka ratsastaa hevosilla. 

- Meillä on puheliaita nuoria, jotka viihtyvät 
keskenään ja tulevat toimeen ohjaa jien kanssa, 
kehuu Kailio.  

Rahoitta ja: Kaakkois-Suomen ELY-keskus 

L   appeenrannan Mustolassa toimivan Mustola 
Timberin saha vie tuoretta kuusilautaa Keski-
Eurooppaan kolmikerroslevytuotantoon. Sahan 
kannattavuutta heikensi vaikeasti hyödynnettävä 
sivulauta.  

- Päätimme rakentaa kuivaamon ja lämpölai-
toksen, jossa lämmön raaka-aineena käytetään 
sahauksessa syntyvää jätepuuta. Se tehosti toi-
mintaa, paransi kannattavuutta ja mahdollisti 
myös uusien työntekijöiden palkkaamisen, myhäi-
lee yrittäjä Raine Koskinen. 

Koskinen on erittäin tyytyväinen investointiin 

Kuivaamoon investoiminen lisäsi vientiä
ja toteaa, että vientiyrityksen pitää panostaa 
laatuun.  

- Kuivaamon myötä olemme muuttaneet koti-
maan ja viennin suhdetta ja aloimme viedä kuivat-
tua sivulautaa Englantiin. 

Mustola Timber sai investointitukea lämpölai-
toksen ja kuivaamon rakentamiseen.

- Yllätyin positiivisesti, miten joustavasti hakem-
inen onnistui, vaikka se olosuhteiden pakosta piti 
tehdä todella nopeasti.  

Rahoitta ja: Kaakkois-Suomen ELY-keskus 



 esistöjen ympäröimässä Savitaipaleen 
kunnassa on asukasmäärään nähden poik-
keuksellisen monipuoliset liikuntapalvelut. 
Kunnasta löytyy esimerkiksi jää- ja curling- 
halli, liikunta- ja tennishalli, uimahalli 
sekä liikuntapuisto skeittiramppeineen ja 
temppurinteineen. 

Savitaipale tähyääkin yhdeksi Suomen 
tunnetuimmaksi liikuntamatkailun kun-
naksi. Kunnan hallinnoimassa LIIKU-
hankkeessa kehitetään alueen palveluita 
sekä yrittäjien yhteistyötä. Hanke jatkuu 
vuoden 2017 loppuun saakka.

- Hankkeen tuloksena meillä on jo akti-
ivisten yrittäjien verkosto, joka kokoontuu 
säännöllisesti, kertoo liikuntakoordinaat-
tori Timo Mikkola.

Uusia tuotteitakin on syntynyt: Äijäretriitis-
sä tutustutaan eri liikuntalajeihin tai opetell-
aan erätaitoja, elämyspäivässä puolestaan 
syvennytään oman kehon hyvinvointiin 
lempeän liikunnan ja hevosten säestyksellä.

Savitaipale on saanut LIIKU-hankkeen 
aikana näkyvyyttä paitsi uusien visitsavi-
taipale.com-verkkosivujensa ja some-ka-
navien kautta, myös mediassa, messuilla 
ja tapahtumissa.

- Nettisivujen liikennemäärä on kas-
vanut selvästi uuden sivuston myötä, 
huomauttaa markkinointi- ja viestintäsu-
unnittelija Hanne Kosonen.

Rahoitta ja: Leader Länsi-Saimaa ry

T VheVoiman liikuntakalenteri on pienen kaakkois-
suomalaisen kaupungin liikuntakeskukseksi 
varsin erikoinen. Perinteisten bodypump-, kah-
vakuula- ja zumba –ryhmäliikuntatuntien lisäksi 
keskuksessa voi harrastaa ilma joogaa ja ilma-
akrobatiaa, tankotanssia ja vaikkapa rengas-
trapetsia. Tarjontaa lisäävät crossfit sekä sup-
lautailu.

- Meillä on valikoimissa sellaisia la jeja, jotka kiin-
nostavat meitä itseämme.  Olemme esimerkiksi 
ainoa liikuntakeskus Etelä-Karjalassa, joka tarjoaa 
akrobatiala jien opetusta, kertovat energiset yrit-
täjät Noora Kähkönen ja Suvi Korhonen. 

Liikuntakeskus avattiin Imatralle helmikuussa 
2015. Nyt keskus työllistää kolmen täysipäiväisen 

Ilmajooga ja rengastrapetsi kiehtovat  Imatralla
lisäksi noin 15 osa-aikaista ohjaajaa. Yrittäjiä ilah-
duttaa erityisesti se, että sekä aikuisten että lasten 
akrobatiatunneille riittää kysyntä. 

- Haluamme, että meillä treenaaminen on 
hauskaa, leikkisää ja elämyksellistä. Elämysten 
saaminen takaa sen, että asiakas tulee meille 
uudelleen, sanoo Kähkönen.

TheVoima on saanut yritystukea uusien palvelu-
iden kehittämiseen ja tarvikehankintoihin. 

Rahoitta ja: Etelä-Karjalan Kärki-LEADER

Savitaipale tähtää liikunnan mekaksi

Kuvat: Savitaipaleen kunta / Hanne Kosonen



Kehittämishankkeiden tuet
 Yleishyödylliset investointi- ja kehittämishank-

 keet. Yhdistykset ja yhteisöt voivat hakea maa-
 seuturahastosta tukea paikallisten palveluiden 
 ja asumisviihtyvyyden parantamiseen, selvi-
 tysten ja suunnitelmien laadintaan sekä alueen 
 kulttuuri- ja luonnonperinnön säilyttämiseen.

 Elinkeinollinen yhteistyöhanke yritysten 
 sekä kehittämis- ja tutkimusorganisaatioiden 
 yhteistyöhön.

 Koulutus- ja tiedonvälityshankkeilla jaetaan 
 uusinta tietoa asukkaille ja yrittäjille.

Tukea yritysten ja 
alueen kehittämiseen

Rahoituksen haku 
Rahoitusta haetaan Kaakkois-Suomen ELY-kes-
kukselta tai paikalliselta Leader-ryhmältä Hyrrä-
palvelussa. Ota aina yhteyttä Leader-yhdistykseen 
tai ELY-keskukseen ennen hakemuksen tekoa. 

Voit alkaa toteuttaa hanketta omalla riskillä, kun 
olet saanut ilmoituksen hankkeesi vireilletulosta ja 
hankkeen toteutusaika on alkanut. Tuki maksetaan 

takautuvasti toteutuneiden kustannusten mukaan. 
Hankkeissa tarvitaan aina myös toteutta jan omaa 
rahaa. 

Rahoituksen määrä vaihtelee yritysinvestointien 
20 prosentista kehittämishankkeiden jopa 100 
prosenttiin. Kysy tarkemmat tiedot rahoituksen 
ehdoista ja tukitasosta rahoitta jalta.

Yritystuet
Yritystukea maaseuturahastosta voi hakea luon-

nollinen henkilö, osakeyhtiö, avoin yhtiö, komman-
diittiyhtiö ja osuuskunta. 

Tuettavan mikro- tai pienyrityksen toiminta on 
kannattavaa ja se sijaitsee kaupunkikeskustojen 
ulkopuolella. Tarkista aluerajaus rahoitta jalta.

Tuki ei saa vääristää kilpailua. Tuki maksetaan 
aina takautuvasti toteutuneiden toimenpiteiden ja 
kustannusten mukaan. 

Tukimuodot:

 Perustamistuki asiantuntijapalveluiden ostoon, 
 kun yritystä perustetaan tai yritys aloittaa 
 kokonaan uutta liiketoimintaa. 

 Investointituki koneiden, ohjelmistojen ja 
 käyttöomaisuuden hankintaan sekä rakennus-
 ten ostamiseen, rakentamiseen ja toimitilojen 
 muutostöihin. 

 Investoinnin toteutettavuustutkimus asiantun-
 tijapalveluihin, joilla selvitetään ja suunnitellaan 
 investoinnin toteuttamista.

 Yritysryhmät voivat kehittää toimintaansa 
 yhteisillä ja yrityskohtaisilla toimenpiteillä.



Rahoittajien yhteystiedot
Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Toiminta-alue: Kaakkois-Suomi
www.ely-keskus.fi/kaakkois-suomi

Etelä-Karjalan Kärki-LEADER
Toiminta-alue: Imatra, Parikkala, 
Rautjärvi, Ruokolahti
www.karkileader.fi

Leader Länsi-Saimaa ry
Toiminta-alue: Lappeenranta, Lemi, 
Luumäki, Taipalsaari, Savitaipale
www.leaderlansisaimaa.fi

Pohjois-Kymen Kasvu ry
Toiminta-alue: Kouvola, Iitti
www.pohjois-kymenkasvu.fi

Leader Sepra
Toiminta-alue: Pyhtää, Kotka, 
Hamina, Virolahti, Miehikkälä

www.sepra.fi

Ota yhteyttä, kerromme lisää!


