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Aika

Maanantai 17.1.2022 kello 17:00

Paikka

Hyvinvointipalveluiden kokoushuone, OP -talo Keskustie 3 Liperi.
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ASIALISTA
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Eero Reijonen avasi kokouksen kello 17:08 ja toivotti kokouksen osallistujat sekä
kokoustilassa että teams -yhteydellä tervetulleiksi.

2. Elinkeinopoliittinen tilannekatsaus
Elinkeinojohtaja Mika Hyttinen esitteli Lipertek Oy:n ja Liperin yrityskiinteistöt Oy:n päivitetyt strategiat,
tavoitteet ja keskeiset muutokset toimintoihin oheisin sisällöin.

Elinkeinojohtaja esitteli myös elinkeinopuolen keskeiset vastuutahot ja resurssit, sekä vuodelle 2022
laaditun uuden Business Joensuun palvelupakettikokonaisuuden. Keskusteluissa esille nousi huoli
Business Joensuun palveluiden kohdentumisesta liperiläisille yrityksille, johon toivottiin monipuolista
viestintää eri kanavissa.

Elinkeinokentän yleistilanteesta elinkeinojohtaja esitteli seuraavasti:

•

Yrityskentällä positiivinen vire päällä, tilauskannat korkealla → kauppa käy

•

Uusia yrityksiä vuonna 2021 67 kpl, lakanneita 41 kpl → netto + 26 kpl.

•

Uuden rakennerahastokauden alku viivästynyt. Hakemuskauden pitäisi käynnistyä I/2022

•

Yritystonttikappa on käynyt hyvin, myytäviä tontteja on jäljellä enää vähän

•

Yritystontteja on kaavoitettava pikavauhtia kunnan alueelle, sekä hankittava myös lisämaita tuleville
vuosille

•

Haasteena yrityksillä osaavan työvoiman saatavuus ja valmistavalla teollisuudella osien ja
komponenttien saatavuus

•

Business Joensuun kanssa aloitetaan uusi toimintamalli 2022, tuotteistetut palvelupaketit

•

Kirkkolahtihankkeen MasterPlan (yleissuunnitelma) on valmistunut ja parhaillaan
hyväksymisprosessissa.

•

Pärnävaaran MasterPlanille on AKKE –rahoitus Maakuntaliitolta 56.000 €, hanke yht. 70.000 €.

•

Veljesharjun alueella (luovi) neuvotellaan tilojen ja kiinteistön jatkokäyttö- ja omistusratkaisuista.

Keskusteluissa esille nousi huoli osaavan työvoiman saatavuudesta. Haasteeseen esitettiin
vaihtoehdoksi mm. ulkomaista työvoimaa. Raaka-aineiden ja osien saatavuus sekä toimituksiin liittyvät
epävarmuustekijät haastavat todella rakentamisen ja teollisuuden toimijoita, joiden vuoksi yritykset
eivät pahimmillaan pysty tekemään sitovia tarjouksia ja sopimuksia.

Sahateollisuuspohjaisten tuotteiden hinta heiluu jatkuvasti. Keväällä 2020 merkittävästi nousseet hinnat
laskivat jo merkittävästi loppuvuodesta 2020. Viimeisen kuukauden aikana hinnat ovat taas nousseet
merkittävästi ja kohta ollaan jo 2020 kevään hintatasossa.

Työvoiman saatavuus ongelmaan elinkeinojohtaja kertoi olevan menossa monia toimenpiteitä mm.
kunnan työllisyystoimijoiden sekä Business Joensuun osaajat -hankkeen kanssa. Keskeisenä
toimenpiteenä elinkeinojohtaja kertoi ”Mitä kuuluu kampanjan”, joka toteutetaan toukokuussa.
Kampanjaan kootaan kymmenkunta asiantuntijaa elinkeino- ja työllisyysverkostoista ja tavoitteena on
kontaktoida lähemmäs 200 yritystä.

3. Kunnan elinkeinotonttien tilannekatsaus sekä uusien elinkeinotonttien kaavoitussuunnitelmat
aikatauluineen
Tekninen johtaja Jouni Pekonen esitteli maankäyttöpäällikkö Saija Kärkkäisen avustamana kunnan
yritystonttitarjonnan. Vapaita yritystontteja on kunnalla vähän tarjolla. Esityksen mukaan:
•
•
•
•
•
•

Mäntyläntiellä Viinijärvellä on vapaita tontteja 3-5 kpl.
Liperin kuntakeskuksessa ei ole kunnalla yritystontteja, ainoastaan yksi tontti Metsähallituksella
Nivankankaantiellä.
Honkalammella tontteja on käytännössä kaksi luovutuskelpoista ja kaksi helpohkosti
myyntikuntoon saatettavaa tonttia, joita pitäisi puhdistaa maatuvista massoista sekä massoittaa
rakennuskelpoisella maa-aineksella.
Ylämyllyn ytimessä on Myllärin liikekeskuksen läheisyydessä olevat liike- ja
asuinrakennustontit.
Jyrinkylästä löytyy yksi teollinen tontti sekä kaksi pientä palveluliiketoiminnan tonttia
Välikankaalla on vain Liperin yrityskiinteistöjen yksi teollisuustontti tarjolla.

Osallistujat olivat laajasti huolissaan tonttitarjonnan rajallisuudesta ja toivoivat maanhankintaa
yritystoiminnan käyttöön sekä ennen kaikkea pikaista kaavoitusta kunnan omistamille maa-alueille.
Tekninen johtaja esitteli maankäyttöpäällikön avustamana elinkeinotonttien kaavoitussuunnitelmat.
Kaavoituksen kärkenä on Välikankaan asemakaavan laajennus, joka kohdentuu Polvijärventien
molemmille puolille. Kyseisellä kaava-alueella maita omistavat kunta ja Metsähallitus. Kyseisessä
laajuudessa kaavan valmistumisen luovutuskuntoiseksi ennakoitiin kestävän ainakin kesään 2023
saakka.
Välikankaan asemakaavoituksen laajennus on mahdollista jakaa kahtia, jolloin kunnan omistamat
alueet Polvijärventien varressa Välikankaan puolella kaavoitettaisiin omana kokonaisuutena. Tällä
ratkaisulla tonttitarjontaa voitaisiin jo parhaillaan saada vuodelle 2022. Kuntasuunnitteluryhmä evästi,
että kaavoitusprosessi jaettaan kahteen kokonaisuuteen ja uusitut suunnitelmat viedään pikaisesti
kaavoitusprosessista vastaavaan päätöksentekoprosessiin, jolloin myytäviä tontteja olisi mahdollista
saada jo kuluvalle vuodelle. Kuntasuunnitteluryhmä evästi myös Jaakkolan juurespakkaamon takana
olevaa kunnan omistamaa maapalstaa liitettäväksi Välikankaan puoleiseen kaavoitusprosessiin.
Keskusteluissa nousi vahvasti esille toive Liperin kuntakeskuksessa olevan hiekkakentän saamisesta ja
rakentamisesta yritystoiminnan käyttöön. Keskusteluissa nousi esille myös Ylämyllyn asema-alueella
olevan puuterminaalin siirto muualle. Tekninen johtaja kertoi asian olevan edelleen selvityksessä ja
asiaan saadaan lisätietoa kevättalvella valmistuva RAPU -selvityksen valmistuttua.

4. Muut mahdolliset asiat
Ei muita käsiteltyjä asioita

5. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen kello 18:54.
Muistion vakuudeksi
Mika Hyttinen
Mika Hyttinen
elinkeinojohtaja, kokouksen sihteeri

