Turvetoimialaa koskevan tiedon tuottaminen
Tilanne 29.9.2021

Hankkeen tarkoitus
Hanke valmistuu Helmikuussa 2022. Nämä diat ovat 29.9.2021 mennessä kerätyistä tiedoista koostettu.
Hankkeen tarkoituksena on tuottaa informaatiota (kunnille, yrittäjille, TE toimistolle ja Keski-Suomen
Liitolle) sekä tuoda alueelle lisää asiantuntijuutta muutoksesta, joka tulee aiheutumaan turvetuotantoalaa
kohdanneesta nopeasta alasajosta. Talven 2020 – 2021 aikana valtion toimenpiteiden seurauksena
turvetuotanto ja turpeen käyttö energialähteenä väheni liki 30 %. Tämän vaikutus näkyy rajusti myös KeskiSuomen elinkeinoelämässä. Keski-Suomessa on yli 5 300 ha turvesoita, josta mm. Karstulassa on noin 33%
eli 1750ha, kuten myös turvetuotannon työpaikoista. Turvetuotannossa työllistyy Keski-Suomessa reilut 300
henkilöä.
Hankkeessa selvitetään Keski-Suomen turvealan yritysten tilanne, käydään läpi eri turpeentuotantoalueet,
loppuhoitoa silmällä pitäen. Käydään läpi henkilöstömäärät ja suunnitellaan jatkotoimenpiteitä mitä
turveala ja sen kohtaama muutos todella tarvitsee tilanteesta selvitäkseen.
Hankkeen tavoitteena on siis: 1) Etsiä kaikki mahdollinen ja tarvittava perusinformaatio mitä tulee
turvetuotantotoimialan tilanteeseen ja mitä pitää ottaa huomioon toimialan kehittämisessä. 2) Koordinoida
toimialan yritysten, kuntien, TE toimiston, Keski-Suomen Liiton ja muiden toimijoiden välistä keskustelua
mm. työpaikkojen uudelleen järjestämisessä sekä toimialanyritysten tilanteen helpottamisessa. 3) Aktivoida
yritykset suunnittelemaan ja valmistelemaan jatkotoimenpiteitä toimialan muutoksessa.

Keski-Suomen turvetuottajat/urakoitsijat lukuina
•
•
•
•
•

tällä hetkellä 60 yksityistä yrittäjää hankkeen kirjoilla
18 lopettanut tai vaihtanut alaa.
25 yritystä kontaktoitu
24 kpl yrittäjiä, joilla ympäristölupia voimassa
Neova, eli Vapo. Heidän tietoja pyydetty

Karstula
Jyväskylä
Kyyjärvi
Hankasalmi
Saarijärvi
Pihtipudas
Multia
Joutsa
Viitasaari
Kivijärvi
Luhanka
Konnevesi
Petäjävesi
Pirkanmaa toimii K-S puolella
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Osakeyhtiöitä

21

Toiminimiä

31

Avoin yhtiö

5

Kommandiittiyhtiöitä

3

Tilanne tällä hetkellä
•
•
•
•
•
•
•
•

Liikevaihdon muutos vuosina 2019-2020 on suurimmalla osalla yrityksiä merkittävästi
laskeva.
Vuonna 2021 liikevaihto tippuu merkittävästi
Joillain yrityksillä muutakin toimintaa
Tulevaisuuden myyntejä ei arvioida, vain toteutuvat merkitään
Urakoitsijoilla tilanne hankala töiden/tulevaisuuden suhteen
Tuotantokoneiden hinnan romahdus merkittävä
Joillakin tuottajilla jo parin vuoden turpeet varastossa
Toiminta loppuu nopeasti

Haasteet
• Yritysten löytäminen, esim. maatalouden
sivuelinkeinon harjoittajat
• Työntekijöiden jatkotyöllistyminen
• Todellisen HTV:n laskeminen
• Kenttien muutos esim. metsäksi
• Vahingonkorvausten jakoperusteet. Ketä,
miten?
• Maanomistajien oikeudet
• Tuotantokoneiden ”kohtalo”
• Kiire tulee ”Lintilän miljoonille” ja JTF:lle
• Yrittäjien usko vahingonkorvauksiin heikko
• Ympäristövaikutus?

Kiitos!

