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SUOMEN YMPÄRISTÖKASVATUSSÄÄTIÖ

Maatalouden hajakuormituksen vähentäminen
järvialueella

72 900
1.7.2008
31.5.2009

Hankkeen kohderyhmänä ovat karjatilalliset Etelä-Savosta ja Etelä-Karjalasta, yhteensä 40 tilaa.
Hyödynsaajat pitkällä aika-välillä ovat järvi- ja Itämeren alueella asuvat ihmiset, mutta välitön hyöty koituu
hankkeeseen osallistuville tiloille ja välillisesti viranomaisille, jotka ovat vastuussa hajakuormituksen
vähentämisestä. Hankkeen tavoitteena on luoda maatilojen käyttöön itseohjautuva malli, jonka avulla viljelijä
pystyy paitsi hallitsemaan kokonaisvaltaisesti ravinnevirtojen kulun siten, että ympäristöä ei vahingoiteta.
Hankkeen tavoitteena on myös vaikuttaa myönteisesti toiminnan kannattavuuteen sekä tilan kilpailukykyyn ja
imagoon. Lisäksi hankkeella luodaan sellaiset valmiudet, että viljelijä voi erilaisilla ympäristöön kohdistuvilla
toimenpiteillä (kasvilajin valinta, laskeutusaltaat, ojien rakenteet, kosteikot jne) estää ravinteiden joutumisen
vesistöihin tai pohjaveteen. Toimenpiteiden avulla pyritään huomioimaan myös lisääntyvä luontainen
kuormitus. Tärkein tavoite on saada viljelijä ymmärtämään tuotantorakenteen yhteys ravinnekuormituksen
syntyyn ja luoda näin edellytykset kehittää tuotantorakennetta ympäristöystävällisemmäksi.
Toimenpiteet: 1. Asiantuntijaryhmän perustaminen 2. Tilahaastettelut 3. Koulutus- ja taustamateriaalin teko 4.
Opintomatka Ruotsiin (hankkeeseen osallistuvat) 5. Kahden päivän koulutus Etelä-Savossa ja EteläKarjalassa 6. Kotitehtävä / konsultointi 7. Yhden päivän palautekoulutus Etelä-Savossa ja Etelä-Karjalassa
(materiaalin käytännön testaus) 8. Materiaalin päivitys, viimeistely ja painatus 9. hankkeen raportointi
Hankkeen ohajusryhmään on antanut 28.1.2009 suostumuksensa myös maanviljelijä Sakari Paakkinen,
Pajatie 44, 59530 Mikkolanniemi.
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MAATALOUSTUOTTAJAIN E-SAVON LIITTO

Tukimuuri - Maatilayritysten tuki- ja turvallisuustiedotushanke

129 655
10.12.2007
9.12.2010

Maatilayritysten tuki- ja turvallisuus tiedotushanke ylläpitää ja kehittää maatilayrittäjien osaamista ja tiedon
tasoa sekä edistää maatilojen paloturvallisuusvalmiuksia. Hankkeen päätavoitteena on tiedottaa erityisesti
viljelijöille sekä heidän ohellaan myös EU-avustajille ja neuvojille maatalouden tukijärjestelmien muutoksista ja
niiden vaikutuksista maatilan toiminnan suunnitteluun ja tukihakemusten täyttöön sekä tukiehtojen
noudattamiseen. Maatalouden tukien lisäksi hankkeella tiedotetaan vuonna 2008 voimaan tulevasta uudesta
maatalouden investointitukijärjestelmästä sekä maaseudun yritystukien hakumenettelystä. Tavoitteena on,
että investointeja suunnittelevat maatalousyrittäjät voivat tehokkaasti hyödyntää investointien
rahoitustukimahdollisuuksia.
Toisena päätavoitteena on tiedottaa viljelijöitä maatalouden paloturvallisuudesta, siihen liittyvästä
lainsäädännöstä sekä varautumisesta tulipaloihin ja niiden jälkeiseen toimintaan. Tavoitteena on auttaa
viljelijöitä lisäämään tilalle ja siellä oleville ihmisille ja eläimille tulevaa hyötyä ja turvallisuutta. Tämä on
tärkeää varsinkin silloin, kun rakennuksia korjataan tai laitteita hankitaan.
Hankkeen kohderyhmänä ovat maatalousyrittäjät sekä heidän ohellaan EU-avustajat, neuvojat ja kuntien
maaseutuviranomaiset. Paloturvallisuuden osalta kohderyhmänä ovat myös maatalouslomittajat. Hankkeen
tuloksina ja vaikutuksina ovat paremmmin hyödynnetyt maatalouden tulo- ja investointituet ja sitä kautta
entistä paremmin menestyvät kannattavat maatilayritykset. Tämän seurannaisvaikutuksena on entistä
elinvoimaisempi eteläsavolainen maaseutu. Tuloksiin voidaan laskea myös eri tahojen (yrittäjät,
neuvonta,viranomaiset) välinen parantunut ja yhtenäinen tiedonkulku.
2 195
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HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITU

Vapaa-ajan asukkaiden muuttuvat palvelutarpeet
Etelä-Savossa - VAPAAL

Vapaa-ajan asukkaat tuovat uusia mahdollisuuksia Etelä-Savon maaseudun mikroyrityksille, mutta palvelujen
kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa parhaalla mahdollisella tavalla eikä muuttuvia palvelutarpeita ja alueellisia
markkinoita tunneta riittävästi. Kysyntää on syntymässä perinteisten mökkitalkkarityyppisten palveluiden
lisäksi mm. hyvinvointisektorille. Uusia vapaa-ajanasukasryhmiä, kuten venäläisiä, on Etelä-Savossa yhä
enemmän. Esiselvityshankkeessa tehtävän kartoituksen kohderyhmänä ovat vapaa-ajan kiinteistöjä EteläSavossa omistavat henkilöt maakunnan palveluiden käyttäjinä. Heidät voidaan luokitella suomalaisiin
työelämän ulkopuolella oleviin ja työssäkäyviin vapaa-ajan asukkaisiin sekä ulkomaalaisiin vapaa-ajan
asukkaisiin. Hankkeen viitekehyksenä käytetään Kotler-Armstrongin markkinoinnin prosessimallia.
Hankkeessa keskitytään seuraavien alojen palvelukysynnän selvittämiseen: elintarvikkeet, energia, kulttuuri/
virkistys, asuminen ja huolto sekä hyvinvointi. Hankkeella pyritään selvittämään, onko vapaa-ajanasukkailla
sellaisia palvelutarpeita, joita olemassa olevat maaseudun yritykset eivät voi täyttää, jolloin uuden
yritystoiminnan perustamiselle tai olemassa olevien yritysten toiminnan laajentamiselle syntyisi edellytyksiä.
Toimenpiteet 1.Selvitetään ja muodostetaan kokonaiskuva jo tehdyistä vapaa-ajan asukkaisiin liittyvistä
tutkimuksista ja selvityksistä sekä kerätystä ja saatavilla olevasta tilasto- ja paikkatietoaineistosta EteläSavossa. 2. Hankitaan em. tietoja täydentävää uutta tietoa kyselyjen ja haastattelujen avulla sekä hankkimalla
tarvittavia tilasto- ja paikkatietoaineistoja. 3. Tehdään hankitun ja kerätyn materiaalin perusteella markkinaanalyysi jatkotoimeksi.

87 825
1.5.2008
30.4.2009
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PROAGRIA ETELÄ-SAVO RY

Maatilayrityksen hallittu kasvu

418 928
1.4.2008
31.12.2012

Maatilayrityksen hallittu kasvu -hanke on eteläsavolaisille investoiville ja toimintaansa kehittäville
maatilayrityksille suunnattu koulutushanke.
Tavoitteena on edistää tuotannollisten investointien onnistumista ja määrää, tuotannon käynnistämistä
investoinnin jälkeen, yritystoiminnan käynnistymistä omistajanvaihdoksen jälkeen sekä maatilojen
tulosjohtamista. Lisäksi tavoitteena on lisätä sidosryhmien välisen yhteistyön vaikuttavuutta maatilan
investointiprosessin aikana.
Koulutusohjelma koostuu investoinnin suunnittelukursseista, teemapäivistä, workshop-tyyppisestä
koulutuksesta sekä maatilan johtamisen koulutuksista, joihin kuuluu oleellisesti tiedon soveltaminen
opiskelijan maatilayritykseen eri osa-alueiden asiantuntijoista tarpeen mukaan koostetun tiimin tuella.
Investoinnin suunnitteluun ja toteutukseen liittyvää koulutusta tukeva tiimi auttaa maatilayrittäjää mm.
hahmottamaan investoinnin vaikutukset yritystoimintansa eri osa-alueisiin, esittelee ratkaisuvaihtoehtoja,
analysoi suunnitelmia ja tukee opiskelijaa tuotannon käynnistämiseen saakka. Maatilayrityksen
johtamiskoulutuksen käytyään maatila saa halutessaan avukseen asiantuntijoista kootun ns.
maatilayrityshallituksen suunnittelemaan ja toteuttamaan yrityksensä toimintaa.
Hankkeeseen kuuluu kampanjaosio, jossa tiedotetaan hankkeesta ja aktivoidaan maatilayrittäjiä osallistumaan
koulutuskokonaisuuksiin kampanjapäivien avulla.
Hanke osallistuu myös valtakunnalliseen keskusteluun ja työhön uusien toimintamallien käyttöönottamiseksi ja
uuden tiedon/teknologian soveltamiseksi investoivien tilojen koulutuksessa ja neuvonnassa.
Maaseutuyrityksen hallittu kasvu -hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007 2013 (EMR) linjausta ja tavoitteita. Hankkeen hallinnoijana ja vastuullisena toteuttajana toimii ProAgria EteläSavo ry.
Hankkeen toteutusaikaa on jatkettu kahdella päätöksellä alkuperäisestä toteutusajasta. Hankkeen
toteutusaika on 1.4.2008 - 31.12.2012.
Tuensaaja on tehnyt koko vuodelle 2012 toteutuksesta suunnitelman, joka on 19.4.2012 tehdyn päätöksen
liitteenä.
Muilta osin noudatetaan hankkeen alkuperäistä hankesuunnitelmaa.
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PROAGRIA ETELÄ-SAVO RY

Hauskasti hevosella

Elinkeinojen
kehittämishanke

34 699
1.2.2009
31.12.2010

Eteläsavolaisten matkailu- ja hevostoimialojen määrällisen kasvun myötä on lisääntynyt myös erilaisten
elämyspalvejen ja tuotepakettien kysyntä. Eri toimijoiden taholta on syntynyt tarve selvittää matkailu- ja
hevostoimialan tämänhetkistä yhteistyötä, sen mahdollisuuksia sekä kehittämistarpeita. Hauskasti hevosellahanke on luonteeltaan esiselvityshanke. Hankkeessa selvitetään mitä on hevosmatkailu ja mikä on sen tila ja
toiminnan taso Etelä-Savossa. Lisäksi selvitetään ko. toiminnan kehittämismahdollisuudet ja -tarpeet.
Hankkeen tuloksena syntyy kuva suomalaisen ja erityisesti eteläsavolaisen hevosmatkailun nykytilasta ja
kehittämismahdollisuuksista. Hankkeen tuloksia hyödynnetään sekä hevostoimialan että matkailutoimialan
yleisessä ja yhteisessä kehittämisessä ja myöhemmin yrityskohtaisissa suunnitelmissa. Hanke toteutetaan
ajalla 01.02.2009-31.12.2010. Hankkeen hakijana ja toteuttajana toimii ProAgria Etelä-Savo.
3 898
07 Etelä-Savo
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ETELÄ-SAVON METSÄKESKUS

Etelä-Savon yksityistieinfo

Koulutushanke,
tiedonvälitys

Etelä-Savossa on yksityistiestöä noin 15 000 km. Tiestön kunto on viime vuosina oleellisesti heikentynyt
kasvavan kuormituksen, pidentyneiden kelirikkoaikojen ja heikon kunnossapidon vuoksi. Arviolta kolmannes
yksityistiestöstä on peruskorjauksen tarpeessa.
Yhteiskunnan rahoitusta yksityisteiden peruskorjauksiin lisätään huomattavasti lähivuosiksi.
Yksityistieosakkaiden tiedon puute ja passiivisuus on osoittautunut pullonkaulaksi teiden
peruskorjaushankkeiden käynnistämisessä ja kunnossapidon tehostamisessa.
Hankkeessa jaetaan tietoa maaseudun yksityisteiden tieosakkaille tiepidosta (peruskorjaukset, rakentaminen
ja kunnossapito), tienpidon rahoituksesta, yhteiskunnan nykyisistä ja uusista avustuksista sekä hankkeiden
toteuttamisesta. Hankkeella aktivoidaan tieosakkaiden muodostamia tiekuntia ja toimijoita käynnistämään
teiden peruskorjaushakkeita ja tehostamaan teiden kunnossapitoa.
Tavoitteena on järjestää 20-25 infotilaisuutta ja tavoittaa tiedonvälityksellä 800-1000 tieosakasta.
Infotilaisuuksiin kutsutaan tieosakkaiden lisäksi paikalliset toimijat ja palveluiden tarjoajat. Tavoitteena on
saada toimijat, asiakkaat ja tekemätön työ kohtaamaan. Realistisena voidaan pitää tuntuvaa, vähintään
kolmanneksen kasvua peruskorjaustöiden määrässä.
Hankkeen kohderyhmänä ja hyödyn saajina ovat maaseudun asukkaat ja muut yksityisteiden käyttäjät.
Tiedotustilaisuuksien kohderyhmään kuuluvat lisäksi teiden kunnossapito- ja korjauspalveluja tarjoavat
toimijat.
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PROAGRIA ETELÄ-SAVO RY

Nurmesta tankkiin

111

Koulutushanke, maa- ja
metsätalouden sekä
elintarvikealan yrittäjät

451 594
1.4.2008
30.6.2011

Etelä-Savossa on tapahtunut maitotilojen tuotantoympäristössä viime vuosikymmenen aikana paljon
muutoksia. Tilakoko on kasvanut maitoitilojen määrän samalla vähentyessä, teknologia kehittynyt ja
peltovilejlyn merkitys karjatilan kokonaisuudessa lisääntynyt. Tuotannon kannattavuutta on pyrittävä
lisäämään, jotta maitotilojen määrä ei jatkaisi Etelä-Savossa nykyvauhdilla vähenemistään.
Nurmesta tankkiin -koulutushankkeen tavoitteena on parantaa Etelä-Savon maitotilojen kilpailukykyä sekä
yrittäjien jaksamista ja siten niiden pysymistä tuotannossa. Tavoitteena on myös kehittää robottitilojen
neuvonnan yhteistyötä ja lisätä maitotilojen toiminnan vaikutusten huomioimista ympäröivään maaseutuun
nähden.
Hankkeen toimintamuotona ovat eri koulutusohjelmien kautta tapahtuva parhaiden käytäntöjen vertailu,
asiantuntijateemapäivät, opintomatkat, pellonpiennarpäivät, karjapäivät ja tilakohtainen tehoneuvonta.
Hankkeessa toimivien ryhmäohjaajien ja asiantuntijoiden aktiivinen oppiminen on yksi hankkeen tavoite, jonka
myötä Etelä-Savon maitotilat saavat käyttöönsä entistä laadukkaampia neuvontapalveluita. Hankkeessa
hankitaan yksityiskohtaista tietoa pilottitilojen tiedontarpeesta ja tarkennetaan käsitystä alueen yleisimmistä
ongelmista. Yhteistyötiloilta tulleiden ongelmien ratkaisujen pohjaksi etsitään, tuotetaan ja jalostetaan tietoa.
Tapahtuneista maitotilojen kehitysaskeleista ja Etelä-Savon paikallisista haasteista kirjoitetaan hankkeessa
julkaisu, joka osaltaan toimii maitotilojen apuna ja innostajana. Hankkeessa tarkastellaan tilakohtaisesti
navetan ja peltotyön prosesseja ja pyritään löytämään niihin oikeat parannuskeinot. Neuvojen käyttöön
kehitetään uusia työkaluja eri vaiheessa olevien maitotilojen tuotannon tehostamistyöhön. Eri alojen ja
organisaatioiden neuvojen yhteistyötä kehitetään asiakastarpeiden perusteella. Neuvojia myös koulutetaan
maitotilojen eri työvaiheiden osaajiksi, joka mahdollistaa tuotantoprosessien arvioimisen hanketiloilla.
Hankkeessa kirjoitettavan julkaisun avulla saadaan entistä paremmin esiin Etelä-Savon erityispiirteet
maitotiloilla ja kuvaillaan karjatalouden merkitystä koko maakunnalle. Julkaisussa huomioidaan maitotilojen
koko toimintaympäristö ja sen vaikutukset ympäröivään maaseutuun. Yhteistyö maitotilojen eri
yhteistyökumppanien välillä kehittyy.
Hankkeen toteutukselle on myönnetty hakemuksesta kolmen kuukauden jatkoaika. Hankkeen toteutusaika on
jatkoajan myöntämisen jälkeen 1.4.2008 - 30.6.2011. Hankkeen hallinnoijana ja vastuullisena toteuttajana
toimii ProAgria Etelä-Savo.
4 241
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PROAGRIA ETELÄ-SAVO RY

Esiselvitys: Lampaan pidosta lammastalouteen

Hanke on esiselvityshanke (elinkeinojen kehittäminen), jonka rahoitus haetaan kokonaisuudessaan EteläSavon TE-keskuksen kautta.
Hankkeen kohderyhmänä ovat koko Itä-Suomen (Etelä- ja Pohjois-Savo, Etelä- ja Pohjois-Karjala, sekä
Kymenlaakso) ammattimaiset lammastilat, lammasteurastamot, kauppa ja tukkuporras, kehräämöt sekä
muokkaamot. Hyödynsaajina ovat edellisten lisäksi kuluttajat, toimiala sekä rahoittajat ja kuntasektori.
Tavoitteena on selvittää alueen lammastuotannon tärkeimmät kehityskohteet ja mahdollisuudet, sekä
yhteistyömahdollisuudet. Keskeisimpänä lähtökohtana on asiakaslähtöinen ja kannattava tuotanto sekä
yhteistyö toimijoiden välillä. Hankkeessa hyödynnetään aikaisempien ja käynnissä olevien lammashankkeiden
tuloksia, kartoitetaan alueen ammattimaisten lammastilojen, teurastamoiden, kehräämöiden sekä
muokkaamoiden resurssit, kehittämistarpeet, tahtotila sekä yhteistyöhalukkuus. Lisäksi kartoitetaan
asiakastarpeita, markkinatilannetta sekä mahdollisia yhteistyökumppaneita. Hankkeessa etsitään malleja lihan
sopimustuotannolle sekä vaihtoehtoiselle markkinoinnille. Selvitetään myös tuotannon ja talouden
tehostamiseksi tarvittavia työkaluja ja prosessimalleja. Hankkeen tuloksena on kehittämis (ohjelma) malli ItäSuomen lammastaloudelle. Hankkeen hakijana ja toteuttajana toimii ProAgria Etelä-Savo. Hankkeen kesto on
24.4.2008 - 30.6.2010.
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HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITU

ESBIO - Energiaomavarainen maatila

348 209
1.1.2009
31.12.2012

Hanke on Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin, Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy:n YTI-palveluiden,
Lappeenrannan teknillisen yliopiston sekä Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen kasvintuotannon
(Mikkeli) yhteishanke.
Hankkeen kohderyhmänä ovat Etelä-Savon alueella toimivat luomuun ja tavanomaiseen tuotantoon
suuntautuneet maatalous- ja puutarhayrittäjät, joilla on halua tuottaa ja hyödyntää bioenergiaa sekä
biokaasutuotannon sivutuotteena syntyvää mädätettä eloperäisenä lannoitteena. Hankkeen hyödynsaajina
ovat alueen maatalousyrittäjät. Välillisiä hyödynsaajia ovat elintarviketjun muut toimijat, alueen
maaseutumatkailuyrittäjät ja muut matkailun- ja loma-asutuksen tuomasta ostovoimasta hyötyvät tahot.
Hankkeen ensimmäisenä tavoitteena on tuottaa tietoa maatilamittakaavaisen biokaasu- ja biodieseltuotannon
teknisestä toteutuksesta, taloudellisesta kannattavuudesta, ekologisesta kestävyydestä ja
ympäristövaikutuksista. Toisena tavoitteena on tuottaa tietoa biokaasulaitoksessa sivutuotteena syntyvän
mädätteen elintarvikehygienian kannalta turvallisesta käytöstä lannoitteena ja lannoitusarvosta rehukasveilla
ja vihannesviljelyssä.
Hanke koostuu kolmesta osatehtävästä: 1. biokaasulaitostarkastelusta, 2. mädätteen lannoituskäytön
kehittämisestä ja 3. biodiesellaitostarkastelusta. Osatehtävissä tuotetaan tietoa laboratorio- ja pilotmittakaavan kokeiden, pelto- ja muiden kasvatuskokeiden, elinkaarimallinnuksen ja muun tarkastelun avulla.
Tarkastelussa otetaan huomioon aiemmat tutkimukset ja muiden meneillään olevien hakkeiden luottama tieto.
Hankkeen tuloksena syntyy Etelä-Savon paikallisiin olosuhteisiin maatilamittakaavassa sovellettavaa tietoa
biokaasu- ja biodieselinvestointisuunnitelmien toteuttamista varten. Hankkeen tuloksia tullaan levittämään
tiedotuksen, raportoinnin ja koulutusten avulla.
Hankkeen vaikutuksia ovat maaseudun energia-omavaraisuuden lisääntyminen, bioenergian tuotannon ja
liiketoimintamahdollisuuksien lisääntyminen, ympäristöystävällisempien eloperäisten lannoitusmuotojen käyttö
ja sitä kautta maatalouden aiheuttaman ympäristön ravinne- ja hajukuormituksen väheneminen.
Hankkeen toteutusaika päättyy vuoden jatkoajan myöntämisen jälkeen 31.12.2012.
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HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITU

Vihannesketjun kehittäminen -VIKKE

Helsingin yliopiston Ruralia-Insituutti toteuttaa hanketta yhdessä MTT, Kasvintuotannon tutkimuksen (Mikkeli)
kanssa.
Hankkeen kohderyhmänä ovat eteläsavolaiset vihannesviljelijät. Koska hankkeessa kehitetään entistä
ympäristöystävällisempiä ja turvallisempia viljelymenetelmiä, muita hyödynsaajia ovat kaikki vihannesviljelijät
ja välillisiä hyödynsaajia ovat myös kuluttajat ja alueen ympäristö.
Hankkeen tavoitteita ovat:
1. Integroidun vihannestuotannon kehittäminen GlobalGAP-laatujärjestelmien eri vaatimustasoja vastaaviksi
2. Ekologisten kasvinsuojelumenetelmien kehittäminen osaksi integroitua ja luomuvihannestuotantoa
3. Alan houkuttavuuden parantaminen imagonkohotuksella tuotannon jatkuvuuden turvaamiseksi.
Hanke koostuu 7:stä eri tehtävästä, joista useat jakaantuvat myös alatehtäviin.
Osatehtävät ovat:
1. Alueen vihannestilojen GlobalGap-laatujärjestelmävalmiuksien kartoitus
2. Laatuvihannesten integroidun tuotannon kehittäminen
3. Ekologisen kasvitautien hallinnan kehittäminen osaksi integroitua ja luomutuotantoa
4. Ekologisen tuholaistorjunnan kehittäminen osaksi integroitua vihannestuotantoa
5. Siemenrikkakasvien viljelyteknisten hallintamenetelmien kehittäminen
6. Tuoteturvallisuus
7. Imagonkohotus
Hankkeen toimenpiteet koostuvat viljelytekniikan kehittämiseen liittyvistä tilakokeista (laji- ja lajikekokeet,
lannoitus- ja kastelukäytäntöjen kehittäminen, rikkakasvien hallinnan kehittäminen, ekologinen kasvinsuojelu,
tuoteturvallisuuden kehittäminen), kysely- ja kirjallisuustutkimuksista ja niiden tulosten soveltamisesta
käytäntöön, opintomatkoista ja vierailuista.
Hankkeen tuloksena ovat GlobalGAP-sertifioinnin mukaiset hyvät viljelykäytännöt, joissa huomioidaan
tuoteturvallisuus, ympäristö, työntekijät sekä tuotantoon liittyvät riskit hallitaan aikaisempaa paremmin.
Hankkeen vaikutuksesta vihannesviljely koetaan houkuttavaksi alaksi ja vienti mahdollistaa
vihannesviljelyalojen kasvamisen.
Hankken toteutusaika on 21.4.2008 - 30.6.2012.
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PROAGRIA ETELÄ-SAVO RY

Luomumaito-Luonnnostaan terveellistä

Hankkeen tarkoituksena on selvittää luomuehdot täyttävien erilaisten rehutusten vaikutuksia luomumaidon
koostumukseen sekä lehmien maidontuotantokapasiteettiin.
Lisäksi tavoitteena on lisätä luomutuotantotilojen yhteistyötä. Tämä tarkoittaa hyväksi havaittujen käytäntöjen
monistamista luomumaidontuotantotilalta toiselle. Hankkeessa pyritään myös tunnistamaan luomukasvitilojen
ja -eläintilojen nykyisiä ja tulevia tarpeita sekä kehittämään erilaisia tuotantosuuntia harjoittavien tilojen
pitkäjänteistä ja rakentavaa yhteistyötä. Näillä toimenpiteillä pyritään lisäämään luomutuotantotilojen
kannattavuutta ja kilpailukykyä maatalouden muuttuvassa kilpailuympäristössä.
Hankkeen kohderyhmänä ovat eteläsavolaiset luomutilat. Yhteistyötä rakennetaan mm. yhteisillä koulutus- ja
työnäytöstapahtumilla sekä benchmarking -toiminnalla. Hankkeen hallinnoijana ja vastuullisena toteututtajana
toimii ProAgria Etelä-Savo ja toinen toteuttaja on Helsingin yliopiston kotieläintieteen laitos. Hankkeen
toteutusaika on 18.1.2008-31.3.2012.
Muutoshakemus 9.9.2010 ja sen täydennys 17.12.2010:
Vuonna 2011 tehdään laatukäsikirjoja kerätyn informaation pohjalta, selvitetään maidon tuotantokustannuksia
luomumaitotiloilla,tehdään maito- ja rehutietojen toinen yhteenveto sekä pidetään pohjoismaisen
asiantuntijaryhmän yhteinen workshop. Workshopissa pohditaan apilanvilejyn pohjoismaisten asiantuntijoiden
kerätyn tiedon arvoa, kuullaan kokemuksia eri kasvuympäristöissä sekä tehdään mahdollisesti toimenpideehdotuksia asian eteenpäin viemiseksi . Workshopista tehdään kooste, joka jaetaan myös hankkeessa
mukana oleville luomumaidontuotajille.
Muutoshakemus 21.12.2012:
Vuoden 2012 alussa hanke osallistuu posterilla Maataloustieteen päiville (10. - 11.2012). hankkeen
loppuraprtti valmistuu Maataloustieteen päivien jälkeen maaliskuun 2012 loppuun mennessä.
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PROAGRIA ETELÄ-SAVO RY

Kasvintuotanto kannattaa

111

Koulutushanke, maa- ja
metsätalouden sekä
elintarvikealan yrittäjät

324 454
1.1.2010
31.12.2013

Kasvintuotanto kannattaa-koulutushankkeen kohderyhmänä ovat ammattimaisesti toimivat tai sellaisiksi
aikovat kasvinviljelytilat Etelä-Savossa. Hankkeessa ovat mukana peltokasvien tuottajat ja marjanviljelijät.
Tuotantotapa voi olla tavaomainen tai luomutuotanto.
Hankkeen tavoitteet:
1. Kasvintuotannon kannattavuuden parantaminen 10 %:a vuoteen 2014 mennessä
2. Kasvintuotantotilojen yrittäjien osaamisen lisääminen (liikkeenjohto ja tuotanto)
3. Kasvintuotanto- ja kotieläintilojen välisen sopimustuotannon kehittäminen sekä yhteishankinnat
4. Ravinteiden käytön tehostaminen peltokasvien ja puutarhamarjojen tuotannossa
Hankkeen tuotokset:
Havaintokoetoiminnalla konkretisoidaan ja selvitetään parhaat tilakohtaiset toimintatavat kasvintuotannossa.
Havaintokoetoiminnan malliesimerkeillä tuodaan myös uusin tutkimustieto viljelijöiden saataville.
Pilottiosuuksissa kehitetään tilojen välistä sopimustuotantoa mm. selvittämällä eri toimijoiden yhteistä ItäSuomen alueella toimivaa viljan verkkokauppaa.
Rehu- ja leipäviljasta tehdään Etelä-Savon alueelta selvitys, jolla saadaan tietoa maakunnan viljelytarpeista ja
kysynnästä.
Tilojen yhteishankintojen mahdollisuuksia selvitetään benchmarking-tilojen osalta.
Pilottitilojen ravinnelaskelmien kautta tehdään havaintoja siitä, kuinka ravineteiden kiertoa voidaan tiloilla
tehostaa ja kuinka mm. kasvukauden sääolot vaikuttavat ravinteiden kiertoon.
Neuvojien ja viljelijöiden välistä kommunikaatiota aletaan aktiivisesti hoitaa uusilla sähköisillä
verkkopalveluilla.
Yhteistyössä Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin kanssa laaditaan verkko-opetusmateriaalia viljelijä- ja
neuvojakäyttöön.
Hankkeen toimintamuodot:
Parhaiden käytäntöjen vertailu tilatasolla benchmarking-pienryhmätoiminnan avulla
Pienryhmätoiminnan kehittäminen
Lyhytkestoiset täsmätietoiskut ja teemapäivät
Havaintokoetoiminta tiloilla pellonpiennarpäivineen
Koulutukseen osallistuvien tilojen tilakohtainen tehoneuvonta mm. kasvustokäynnit
Yhteistyö viljelijäryhmien välillä sekä tutkimus-neuvonta-viljelijätasolla
Sopimustuotanto ja tilojen yhteishankinta - pilotti
Ravinnetaselaskelmat - pilotti
Koulutusta tukevat opintomatkat kotimaisiin kohteisiin
Hankkeen uusina avuksina ovat:
Sähköisten verkkopalveluiden käyttö viljelysuunnittelussa, etäneuvonnassa sekä pienryhmien koulutuksessa
(verkko-opetusmateriaali). Uutena avauksena voidaan pitäämyös maatilojen ravinnetaseiden selvittämistä
ravinteiden kierron nopeuttamiseksi sekä maatilojen ja eri toimijoiden välisen sopimustuotannon kehittämistä.
Hanketta hallinnoi ja sen vastuullinen toteuttaja on ProAgria Etelä-Savo. Hanketta toteuttaa
sopimuskumppanina MTT Kasvintuotannon tutkimus,Mikkeli
Yhteistyökumppaneina ovat Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti Mikkelissä, ProAgrioiden toteuttamat muut
hankkeet sekä kaupalliset alan yritykset
Hanketta toteutetaan koko Etelä-Savon maakunnan alueella.
Hankkeen toetutusaika on 1.1.2010 - 31.12.2013.
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SUOMEN YMPÄRISTÖKASVATUSSÄÄTIÖ

Maatilojen ravinnetalouden hallinta

Hankkeen kohderyhmänä ovat karjatilalliset ja hyödynsaajina on 50-60 eteläsavolaista karjatilallista.
Hankkeen tavoitteena on 1. tuottaa maatilojen käyttöön sellaiset työkalut, joiden avulla viljelijä pystyy
omatoimisesti selvittämään tilan ravinnevirrat, määrittämään ravinnetaseen, paikantamaan hajakuormituksen
lähteet ja syyt, vähentämään merkittävästi ravinteiden joutumista pinta- ja pohjavesiin ja vaikuttamaan mäin
myönteisesti paitsi toiminnan kannattavuuteen myös tilan kilpailukykyyn ja imagoon. 2. antaa viljelijöille
sellaiset valmiudet, että he pystyvät erilaisin suojatoimin (viljelykasvin valinta, laskeutusaltaat, ojitukset,
kosteikot, jne) estämään ravinteiden joutumisen pinta- ja pohjavesiin.
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METSÄNOMISTAJIEN LIITTO JÄRVI-SUOMI

Metsäomistajan tietoharppaus

96 000
15.11.2009
31.12.2013

Hankkeen tavoitteena on, taantumasta huolimatta, vahvistaa metsänomistajien luottamusta metsätalouden
kannattavuuteen ja edistää metsänomistajien panostusta tehokkaaseen metsätalouteen Etelä-Savossa.
Hankkeen tavoitteena on edistää tehokkaan yksityismetsätalouden jatkuvuutta Etelä-Savossa. Hanke lisää
metsänomistajien tietämystä energiapuun hyödyntämisestä ja tavoitteena on lisätä energiapuun markkinoille
tuloa 25 % eli 250 000 i-m³ vuoteen 2013 mennessä.
Hankkeen tavoitteena välittää tuorein tieto metsätalouden kehittämismahdollisuuksista ja energiapuun uusista
mahdollisuuksilta 2500 metsänomistajille. Hanke järjestää tapahtumia ja tietoiskuja yhteensä n. 100 kpl 15 eri
pakkakunnalla. Artikkelit julkaistaan metsänomistajille suunnatuissa lehdissä. Tietoiskuja järjestetään mm.
metsätalouden uudistuvista ympäristövaatimuksista, metsänhoidon uusista menetelmistä ja metsäenergian
talteenoton lisäämisestä.
5 306
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HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITU

Paikalliset elintarvikkeet ja ruokapalvelut
matkailun tukena

Esiselvityshankkeen tavoitteena on selvittää miten paikallisia elintarvikkeita ja ruokapalveluja käytetään
matkailuyrityksissä matkailun tukena Etelä-Savossa ja mitkä ovat niiden kehittämistarpeet. Lisäksi pyritään
muodostamaan yhteinen näkemys miten ruuan ja elintarvikkeiden kautta viestitään matkailijoille alueen
erikoispiirteistä.
Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi ovat seuraavat: 1) selvitetään paikallisten tuotteiden käyttöaste
matkailuyrityksissä (kysely ja kohdennetut haastattelut 2) selvitetään miten ruoka ja paikalliset elintarvikkeet
tukevat matkailua Etelä-Savossa, ja miten hyviä käytäntöjä on jo olemassa maakunnassa (haastattelut) 3)
analysoidaan alueen erityispiirteiden hyödyntämismahdollisuuksista ruokapalveluissa, elintarvikkeissa ja
ruokaohjelmapalveluissa (työryhmätyöskentely).
Hankkeen kohderyhmänä ovat eteläsavolaiset elintarvikealan pk-yritykset, matkailu- ja ruokapalveluja
tarjoavat yritykset ja maatilamatkailuyritykset.
Selvityshankkeen tuloksena saadaan selville ruokamatkailun nykytila Etelä-Savossa ja sen kehittämistarpeet:
tiedetään matkailuyritysten paikallisten tuotteiden käyttöaste, saadaan selville alalla olevat hyvät käytännöt,
voidaan osoittaa mitkä ovat alueen erityispiirteet, joita voidaan hyödyntää ruokapalveluissa, elintarvikkeissa ja
ruokaohjelmapalveluissa. Lisäksi tiedetään ruokapalveluja tarjoavien yritysten kehittämistarpeet, joiden
pohjalta valmistellaan kehittämis-, yritysryhmä- ja/tai yrityshankkeita. hanke edistää yhteistyöverkostojen
muodostumista.
Yhteistyökumppaneina ovat Ekoneum ry:n jäsenorganisaatiot, ProAgria Etelä-Savo, Miset Oy, Mikkelin
ammattikorkeakoulu Oy, Etelä-Savon keittiömestarit ry ja muut matkailualan kehittäjäorganisaatiot.
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ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO

Outdoors Finland Etelä-Savo matkailuaktiviteettien kehittäminen EteläSavossa

204 900
1.4.2009

26.8.2011

Hankkeen päätoteuttaja on Joensuun yliopisto ja osatoteuttaja Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy (MAMK).
Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ja hyödynsaajana ovat Etelä-Savossa jo olemassa olevat ja uudet
syntyvät matkailualan yritykset ja yritysverkostot. Lisäksi hyödynsaajina ovat matkailuyritystoimintaa jo
harjoittavat paikalliset mikroyritykset. Seurantaindikaattoreita hyödyntävinä alueellisina kohderyhminä ovat
matkailuorganisaatiot, matkailun kehittäjät ja matkailun tutkimus- ja koulutusorganisaatiot.
Hankkeessa keskeistä on Outdoors Finland-strategian mukainen aktiviteettimatkailun kehittäminen EteläSavossa vuosina 2009 - 2011. Kehitettävät aktiviteetit ovat melonta, retkiluistelu ja kalastus. Lisäksi
hankkeessa kannustetaan yrityksiä kehittämään esteettömiä aktiviteettipalveluja.
Hanke tukee pienten mikroyritysten verkostoitumista sekä mahdollistaa laajemman asiakaspotentiaalin
tavoittelun myös kansainvälisiltä markkinoilta. Hankkeessa paikannetaan nykyiset yritysverkostot ja keskukset
sekä potentiaaliset yritykset täydentämään olemassa olevien yritysten ja yritysverkostojen toimintaa.
Hankkeessa tehdään ja tarkennetaan alueelliset ja paikalliset kehittämis- ja investointisuunnitelmat sekä
etsitään uusia teknisiä ratkaisuja ja sovelluksia sähköiseen viestintään.
Hanke osallistuu seurantaindikaattoreiden ja -menetelmien valmisteluun ja kehittämiseen yhdessä
valtakunnallisen OF-hankken kanssa. Valtakunnallinen hanke toteuttaa OF-seurantajärjestelmän valmisteluja kehittämistyön sekä indikaattoreiden määrittelyn. Tässä Etelä-Savon hankkeessa toteutetaan OFohjelmaan tuotettavan seurantajärjestelmän pilotointi ja testaus, alueelliset profiloinnit sekä pilottialueen
yritystoiminnan seuranta. Pilotoinnissa tuotetaan luotettavaa tietoa hankkeen toteutumisesta Etelä-Savossa
ja laajemminkin Itä-Suomessa. Hankkeessa tehtävä seurantaindikaattoreiden ja järjestelmien kehittämistyö
antaa liiketaloudellista hyötyä tuottamalla työkaluja liiketoiminnan kehittämiseen.
Hankkeessa kehitetään myös uutta OF:n toimenpiteitä tukevaa verkostoTutor-valmennusta
yritysryhmähankkeiden valmistelua varten.
Hankkeen vuodeksi 2011 suunnitellut toimenpiteet on kerrottu aikatauluineen 16.11.2010 Etelä-Savon ELYkeskukseen saapuneessa muutospäätösesityksessä.
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111

ETELÄ-SAVON METSÄKESKUS

Maaseudun bioenergiat

Koulutushanke,
tiedonvälitys

Hankkeen toinen toteuttaja on ProAgria Etelä-Savo.
Hanke on luonteeltaan tiedotushanke.
Hankkeen kohderyhmänä ovat: metsänomistajat, maatilayritykset ja maaseutuyrittäjät, metsä- hake- ja
lämpöyrittäjät ja muut bioenergian tuottamisesta yritystoimintana kiinnostuneet toimijat.
Tiedotushankkeen tavoitteena on:
Edistää metsäenergian tarjontaa ja saatavuutta Etelä-Savon alueen lämpölaitosten tarpeisiin
Edistää energiayrittäjyyttä ja tukea metsähakkeen tuotantoa paikallisen energian tuotannon ja yritystoiminnan
tarpeisiin
Edistää maatilojen energiansäästöä ja energiaomavaraisuuden lisäämistä sekä metsä- ja peltoenergian
tuotantoa ja tilojenverkostoitumista yhteiseen energiantuotantoon
Toimenpiteet ja hankkeen painopisteet:
Metsäenergian hankinnan koordinointi ja saatavuuden edistäminen metsätiloilta tiedonvälitystä lisäämällä
Maatilojen energiansäästöä, energiaomavaraisuuden lisäämistä, bioenergian tuotantoa ja käyttöä sekä
energiayrittäjyyttä koskeva bioenergiatiedottaminen sekä sen avulla toimijoiden tietotaidon lisääminen
Tiedotuksella tuetaan tilojen verkostoitumista yhteiseen energiatuotantoon.
Maatilan energiaohjelman tiedottaminen ja markkinointi.
Hankkeen tuloksena:
Energiapuun hankinta nuorten metsien harvennuksilta kasvaa
Metsähakkeen käyttö alueen energiantuotantoon lisääntyy
Metsävaratiedon hyödyntäminen energiapuun hankintaan tehostuu
Kotimaisen energian käyttöaste maatiloilla nousee ja energiayrittäjyys maatiloilla lisääntyy
Maatiloilla toteutetaan kotimaisen energian käyttöastetta lisääviä investointeja
Lämpöyrittäjätoiminnan piiriin saadaan uusia kohteita
Kannattavaa peltoenergian tuotantoa ja energiakasvien viljelyä saadaan lisättyä.
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HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITU

ILME

331

Koulutushanke,
tiedonvälitys

295 552
1.3.2009
31.3.2012

Kohderyhmänä ovat eteläsavolaiset elintarvikeketjun yritykset ja toimijat. Yritykset sijaitsevat pääosin
maaseutualueella ja ovat pieniä. Muina hyödynsaajina ovat kuluttajat ja matkailijat, ammattikeittiöt sekä
kauppa.
Tavoitteena ILME-hankkeella on:
1. Eteläsavolaisen elintarvikealan imagon parantaminen
2. Lähi- ja luomuruoan käytön edistäminen
Toimenpiteinä:
1. Eteläsavolaisen elintarvikealan imagon parantaminen yleisen tiedotuksen avulla
2. "Erinomaista Etelä-Savosta" -tiedotuksellisen aineiston tuottaminen ja sitä hyödyntävä viestintä kuluttajille
3. Lähiruuasta tiedottaminen ammattikeittiöille (makumatkat ja minimessut)
4. Nuorten kiinnostuksen lisääminen elintarvikealaa kohtaan (työpaikka ja yrittäjyys) oikein kohdennetun
tiedotuksen avulla
5. Toimialan uuden tiedon välittäminen yrittäjille (yleinen tiedottaminen)
6. Kehittää malli lähiruuan käyttömäärien selvittämiseksi
7. Lähiruuan saatavuuden parantaminen (verkkokauppaselvitys, lähiruuan myyntipisteiden selvittäminen,
Saimaa-menun luomisen tukeminen).
Hankkeen tuloksena:
1. Eteläsavolaisen lähi- ja luomuruoan näkyvyys maakunnan sisällä ja myös maakunnan ulkopuolella paranee
2. Kuluttajien tietoisuus lähiruokayrityksistä paranee ja suoramyyntiin on mahdollista kehittyä uusia kanavia
3. Päättäjien näkemykset kehittyvät lähiruualle myönteisemmiksi
4. Nuorten mielikuvat elintarvikealasta kehittyvät positiiviseen suuntaan
5. Kuluttajat saavat helpommin tietoa lähi- ja luomuruoan tarjonnasta sekä lähiruoan tarjonta ja tiedonsaanti
matkailijoille/kesäasukkaille paranee
6. Lähiruuan kulutusta päästään seuraamaan käyttömääräselvityksestä saatavien lukujen valossa
7. Valtakunnalliset kampanjat on mahdollista toteuttaa Etelä-Savossa yhdessä muiden maakuntien kanssa
8. Yritysten kontaktit kuluttajien ja asiakkaiden kanssa lisääntyvät sekä verkottuminen tehostuu
9. Tiivistyvät yhteydet kouluihin parantavat pitkällä aikavälillä alan työntekijöiden/uusien yrittäjien saatavuutta.
5 793
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321

RAJUPUSU LEADER RY

RAJUPUSU ILME

Yleishyödyllinen
kehittämishanke

Hankkeen tavoitteena on luoda yhtenäistä Rajupusu ilmettä, joka auttaa luomaan kuvaa alueestamme hyvänä
paikkana asua, viettää vapaa-aikaa, yrittää ja elää. Hankkeessa laaditaan suunnitelma siitä kuinka alueemme
näyttäytyy erilaisissa tapahtumissa ja missä tapahtumissa on olennaista olla mukana. Etsitään ne vahvuudet,
jonka perusteella aluettamme nykypäivänä markkinoidaan. Tutustutaan alueemme markkinoinnissa
käytettyihin tunnuksiin ja niiden historiaan. Luodaan tunnuksiin ja vahvuuksiin perustuva visuaalinen ilme, jota
voidaan hyödyntää alueemme markkinoinnissa tulevaisuudessa. Esiinnytään yhteisosastolla tärkeimmillä
messuilla onnistuneesti ja luodaan kontakteja esimerkiksi pääkaupunkiseudun asukkaisiin ja mahdollisiin
paluumuuttajiin. Koordinoidaan menestyksekkäästi tärkeimmät vierailut messuilla ja saadaan positiivista
julkisuutta tiedotusvälineissä.
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MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU OY

ELMO- Elämykselliset verkostotuotteet EteläSavon matakilun vetovoimatekijänä

89 618
1.10.2009
31.5.2011

Hanke on elinkeinojen kehittämishankkeena toteutettava esiselvitys, jonka:
KOHDERYHMÄ JA HYÖDYNSAAJAT
Etelä-Savon maaseudulla luontoaktiviteetteja tarjoavat matkailuyritykset, kulttuuriteollisuuden ja luovien alojen
yhteisöt ja yritykset, Etelä-Savon matkailun kehittämis- ja markkinointiorganisaatiot.
TAVOITTEET
- laatia selvitys elämyksellisten verkostotuotteiden ja luontoaktiviteettien kehittämismahdollisuuksista ja tarpeista Etelä-Savossa (monialaiset palvelukokonaisuudet, tuotteet, markkinointi, jakelukanavat, brändäys)
- suunnitella selvityksen tulosten perusteella yhteistyömalli, joka mahdollistaa uusien matkailua palvelevien
elämyksellisten verkostotuotteiden kehittämisen ja olemassa olevien matkailupalvelujen vetovoiman ja
tarjonnan lisäämisen
- koota ja sitouttaa monialainen yritysverkosto elämyspalvelujen tuotekehitysprosessiin
- suunnitella elämyspalveluihin suuntautuneen mikroyritysryhmän (tai ryhmien) monialainen
tuotekehityshanke, jonka tavoitteena on uusien ja vetovoimaisten elämystuotteiden kehittäminen Etelä-Savon
alueelle.
TOIMENPITEET
A. Etelä-Savon elämyspalvelua koskevien tuotekehitystarpeiden ja -mahdollisuuksien määrittely:
- luontoaktiviteetteja sisältävien (elämys)palvelujen kartoitus ja analyysi sekä palvelujen kehittämistarpeiden
kokoaminen sekä yritysverkoston sitouttaminen tuotekehitysprosessiin
- kulttuuri- ja luovien alojen palvelukartoitus ja tuotekehitystarpeiden kokoaminen (elämysmatkailun
näkökulmasta) sekä toimijaverkoston sitouttaminen tuotekehitysprosessiin
- asiakaslähtöisen tuotekehitysympäristön suunnittelu elämyspalvelujen ja verkostotuotteiden kehittämisen
työkaluksi
- selvitys veturiyritysten valinnasta elämyksellisten verkostotuotteiden kehittämiseen ja veturiyritysten
sitouttaminen tuotekehitysprosessiin
- Etelä-Savon olemassa olevien matkailuverkostojen kehittämistarvekartoitus
- Matkailun alueellisten kehittämisorganisaatioiden sitominen elämyspalvelujen suunnitteluun (Savonlinnan
matkailu Oy, Mikkelin seudun matkailupalvelut ry, Miset Oy)
B. Matkailuyritysten sekä kulttuuri- ja elämystoimialojen yhteistyöfoorumien organisointi
C. Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristöjen integroiminen (muotoilun, matkailun, liiketalouden
koulutusohjelmat) elämyspalvelujen suunnitteluun
TULOKSET JA VAIKUTUKSET:
- elämyspalvelujen kehittämistä varten koottu yritys- ja toimijaverkosto
- yritysverkoston toimintamalli, joka luo edellytyksiä maakunnan matkailun vetovoimaa lisäävien
elämyksellisten verkostotuotteiden ja matkailupakettien kehittämiselle
- selvitys monialaisten elämyspalvelujen tuottamisen tulevaisuuden mahdollisuuksista Etelä-Savossa
- suunnitelma käyttäjälähtöisestä tuotekehitysympäristöstä
- matkailua ja kulttuurialoja koskevan yritys- ja toimijaverkoston kehittämishankkeen suunnitelma, jonka
aikana elämyspalvelujen tuotekehitys toteutetaan
Hankkeen toteutusaika on 1.10.2009 - 31.5.2011

9 131
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111

SUOMEN METSÄKESKUS E-SAVON ALUEYKS.

Perhemetsä 3G-hanke

Koulutushanke,
tiedonvälitys

Hankkeen kohderyhmä ovat metsää omistavat perheet, joilla sukupolvenvaihdos on ajankohtainen.
Hyödynsaajia ovat perheiden lisäksi metsäalan toimijat ja yritykset metsän käytön ja hoidon aktivoitumisen
myötä. Myös paikallis- ja aluetalous hyötyvät lisääntyvän metsärahavirran ansiosta. Hankkeen tavoitteena on
auttaa metsää omistavia perheitä tekemään omaisuutensa käyttöä ja hoitoa koskevia päätöksiä
elinkaariajattelun pohjalta. Hankkeessa tiedotetaan kohderyhmälle metsätilojen sukupolvenvaihdosten
merkityksestä ja toteutuksesta tiedotustilaisuuksien, tiedotteiden keinoin. Hankkeen tuloksena
sukupolvenvaihdokset, yhteismetsät ja metsien hoito ja käyttö lisääntyvät, mikä vaikuttaa myönteisesti
metsällisen maakunnan paikallis- ja aluetalouteen.

347 484
1.4.2010
31.12.2014
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MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU OY

Puruvesi+ matkailun kehittämishanke

31 511
17.5.2010
28.2.2011

Valmistella ja suunnitella Puruveden alueen matkailupalvelujen tuotekehitysprosessi yhdessä alueen yritysten
kanssa. Laatia suunnitelma ja tehdä tarvittavat sopimukset Puruveden kaakkoiskulmassa kulkevasta
maastoreitistöstä (sen kulkemisesta maastossa, sisällöstä ja investoinneista). Tulokset ja tavoitteet:
Puruveden kaakkoiskulman matkailuyritysten (majoitus-, ravitsemus- ja ohjelmapalvelu) ja paikallisten
yhdistysten yhteistyön kehittäminen ja palvelujen monipuolistaminen. Alueen vetovoimaisuuden lisääminen
asuinympäristönä ja matkailupalveujen monipuolistaminen.
9 426
321

Elinkeinojen
kehittämishanke

07 Etelä-Savo

3

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU OY

Green Care- palvelutoiminnan mahdollisuudet
Etelä-Savon alueella-esiselvityshanke

92 852
5.5.2010
30.4.2011

Hankkeen tavoitteena on selvittää Green care- toimintamallin tarjoamat mahdollisuudet kehittää ja vahvistaa
hyvinvointialan yritystoimintaa Etelä-Savon maaseutualueilla. Selvitystyö kohdistuu sekä hyvinvointialan
yrityksiin että maatiloihin.
Hankkeessa toteutetaan seuraavat selvitysosuudet: a) yrityskartoitus b) maatilakartoitus c) markkinaselvitys d)
kuntaselvitys. Lisäksi hankkeessa kartoitetaan uusia Green Care- toimintamalliin liittyviä palveluideoita ja innovaatioita, joita tullaan toteuttamaan mahdollisen varsinaisen kehittämishankkeen yhteydessä. Hankkeen
yhteydessä rakennetaan maakunnallinen asiantuntija- ja kehittämisverkosto sekä luodaan ohjelma Green
Care- toiminnan kehittämiseksi Etelä-Savon alueella.
Hankkeen toteutusaikaa on pidennetty tällä muutospäätöksellä yhdellä kuukaudella alkuperäisestä.
Toteutusaika on 5.5.2010 - 30.4.2011.
11 133
111

Koulutushanke,
tiedonvälitys
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MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU OY

Löydä oma metsäsi- aseta omat tavoitteesi

131 000
1.1.2011
31.12.2013

Hankkeen tavoitteena on metsänomistajien aktivointi lähtökohtana metsänomistajien omat tavoitteet.
Hankkeen tavoitteena on lisätä erilaisten metsänomistajien osaamista liiketoiminnassa, metsänhoidossa ja kasvatuksessa, puunkorjuussa, verosuunnittelussa, tieasioissa sekä metsätalouden luonnonsuojelussa sekä
metsien monimuotoisuudessa. Tavoitteena on lisätä metsänomistajine kannattavuutta elinkeinona, kehittää
metsänomistajuutta sekä täydentää käytännön kokemusta ja aikaisempaa koulutusta. Hanke toteutetaan
tiedonvälitys hankkeena. Koulutus järjestetään aihealueittain ja koulutus järjestetään kolmella paikkakunnalla
Mikkelissä, Pieksämäellä sekä Savonlinnassa. Koulutus jaetaan aihealueisiin tavoiteryhmien mukaan.
Tavoiteryhmät ovat Metsästä elävät, Taloudellista turvaa korostavat ja Virkistyskäyttäjät. Koulutuksen kesto
on kaksi vuotta ja koulutusjaksoja tuona aikana järjestetään 12 kpl eri aihealueilta jokaisella paikkakunnalla eli
yhteensä 36 tilaisuutta.
11 154
111

Elinkeinojen
kehittämishanke
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PROAGRIA ETELÄ-SAVO RY

Lihakas-esiselvityshanke
naudanlihantuotannosta Etelä-Savossa

Esiselvityshankkeen kohderyhmänä on eteläsavolaiset naudanlihatuottajat; niin terni-, välitys- kuin
pihvivasikoita kasvattavat tilat, emotilat ja lypsykarjatilatkin, joissa tapahtuu sonnien ja hiehojen
teuraskasvatusta yli 10 eläintä vuodessa.
Selvitystyön piiriin kuuluvat myös nautatilojen sidosryhmät mm. teurastamot, jalostusyritykset, kauppa ja
maaseutuhallinto.
Hankkeen tavoitteena on kartoittaa maakunnan naudanlihatuotannon rakennetta ja tuotantotapoja. Hankkeella
lisätään tietopohjaa nykyisestä naudanlihatuotannosta. Tavoitteena on tehdä tilakartoitus/ haastattelu noin
30:lle nautatilalle. Kartoituksessa selvitetään mm. ongelma- ja kipupisteitä, tuotantotuloksia, talouden
tunnuslukuja, tuotantoympäristöä ja -olosuhteita.
Tavoitteena on myös kartoittaa teurastamojen, lihanjalostajien ja nautasektorin sidosryhmien näkemyksiä
naudanlihatuotannon kehittämiskohteista sekä markkinoista. Selvityksen yhtenä näkökulmana on lähiruoka ja
sen mahdollisuudet.
Eräs merkittävä selvityshankkeen tavoite on sidosryhmien yhteistyön lisääminen ja yhteisen näkemyksen
kirkastaminen naudanlihan tuotannon kehittämiskohteista. Hankkeen aikana tehdään kartoitus myös
naapurimaakuntien kiinnostuksesta yhteistyöhön. Kerättyjä tietoja analysoidaan ja niiden perusteella tehdään
naudanlihan tuotannon kehittämisohjelma Etelä-Savoon. Ohjelmassa määritellään keskeiset
naudanlihatuotannon kehittämistoimet lähivuosiksi.

31 800
25.10.2010
31.12.2011
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Kilpailukykyä eteläsavolaiseen
maaseutuyrittämiseen

390 773
17.9.2010
31.8.2013

Hankkeen kohderyhmänä ovat Etelä-Savossa jo toimivat maaseutuyritykset, jotka muutama vuosi sitten ovat
investoineet tai ovat nyt kehittämässä yritystoimintaansa. Kohderyhmänä ovat myös maaseudulla aloittavat
yritykset kuten maatilan tuotantosuuntaa muuttavat ja uudet maaseudulle tulevat yrittäjät.
Hanke tavoitteena on edistää maaseudun työllisyyttä ja uusien toimeentulomahdollisuuksien syntymistä, lisätä
maaseutuyritysten kilpailukykyä, kustannustehokkuutta ja toiminnan laatua. Hankkeen tavoitteena on myös
parantaa yrittäjien ja toimijoiden välistä yhteistyötä, osaamista sekä tiedonsiirtoa ja -hankintaa. Hankkeen
tavoitteena on tiivistää ja luoda maaseutuyritysten neuvontaan asiantuntijaverkosto eri organisaatioista sekä
toimiva maaseuturitysten palveluprosessi. Tavoitteena on, että verkosto toimii Etelä-Savossa vahvana
maaseutuyritysten kehittäjänä. Verkoston rakentaminen on osa seudullisten yrityspalveluiden toimintaa.
Hankkeen toimintaan kuuluvat erisisältöiset teemapäivät/-illat, tiedottaminen kotisivujen ja kirjeiden kautta,
seminaarit, opintomatkat (mm. tutustuminen eri toimialojen yrityksiin) ja yritysryhmien perustaminen.
Hankkeessa tehdään maaseutuyritysten toiminnan diagnosointia (kartoitukset), yritystoiminnan
käynnistämiseen ja kehittämiseen liittyvää yleisneuvontaa sekä laaditaan kehittämissuunnitelmia.
Yritysryhmien ja yritysten yksilöllinen kehittäminen tapahtuu kuitenkin erillään hankkeesta. Hankkeessa
tehtävä yrityskohtainen neuvonta on luonteeltaan yleistä. Käytännössä alkukartoituksen jälkeen asiakas
ohjataan hankkeen ulkopuolisten kehittämispalveluiden käyttäjäksi.
Hankkeen määrällisinä tavoitteina on saada syntymään vähintään 2 - 3 yritysryhmää, 30 yrityskartoitusta
vuodessa sekä järjestää vuosittain 10 kpl tiedotustilaisuuksia, joilla pyritään kasvattamaan yrittäjien
osaamista. Hankkeen vaikutuksesta perustetaan 10 uutta yritystä. Hanke järjestää lisäksi vuosittain
seudullisten yrityspalveluiden toimijoille 1 - 2 kehittämisseminaaria.

11 286
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ProMatkailu

313

Elinkeinojen
kehittämishanke

Hanke on elinkeinojen kehittämishanke, jonka tavoitteena on selvittää, arvioida ja yhteensovittaa yleisiä
matkailutoimialan toimintaedellytyksiä Etelä-Savosssa. Kohderyhmänä ovat eteläsavolaiset
maaseutumatkailuyrittäjät.
Maaseutumatkailua harjoittaa Etelä-Savossa yli 300 maatilaa ja muuta pienyritystä. Nämä yritykset
hyödyntävät maaomaisuutta luonnonkauniilla rannoilla sekä vanhoja rakennuksia majoitus- ja ruokailutiloina
tai vuokramökkeinä. Toiminta tuo lisätuloa tai työllistää maaseudun asukkaita, joiden voi olla vaikea työllistyä
muualle pitkien välimatkojen tai koulutuksen puuttumisen takia. Matkailu ja sen vaatimat investoinnit
työllistävät ja lisäävät Etelä-Savon verotuloja. Maaseutumatkailu tuo välillisesti tuloa myös alueen muulle
elinkeinoelämälle.
Hankkeen tavoitteeena on yleisillä kehittämistoimilla antaa kehittämisimpulsseja pienten matkailuyrittäjien
toimintatapojen kehittämiseen, tuotekehitykseen, hinnoitteluun myyntityöhön ja verkostumiseen. Hankkeessa
ei tehdä yrityskohtaista tai yritysryhmien kehittämistä.
Hankkeen toimenpiteitä:
1) tehdään kartoituksia matkailuyritysten toiminnan nykytilasta ja kehittämistarpeista
2) järjestetään hankkeesta tiedottamiseksi matkailuinfo-päiviä, joissa esitellään mm. miten hyvä kehittämis- tai
investointihanke kannattaa suunnitella ja toteuttaa
3) järjestetään tiedotuksellisia teemapäiviä lainsäädännöstä, sopimuksista, myynnistä, tuotekehityksestä ja
hinnoittelusta
4) edistetään yritysryhmien syntymistä
5) järjestetään benchmarking-matkoja kotimaan maaseutukohteisiin ja Pietariin
6) laaditaan työkalu ruokayrittäjien myynnin, talouden, markkinoinnin, tuotekehityksen ja tuotannon osaamisen
tarkastelemiseksi
Hankkeen keskeistä toimintaa on lisätä yritysten ja maaseutumatkailua edistävien tahojen yhteistyötä sekä
edistää yritysryhmien syntymistä.
Määrällisenä tavoitteena on saada kartoitusten piiriin 10 ruokapalvelu- ja/tai majoitusyrittäjää ja 30
vuokramökkiyrittäjää. Teemapäiviin tavoitellaan saatavan lisäksi 50 muuta matkailualan yrittäjää tai toimijaa.
Lisäksi tavoitellaan 1-2 yritysryhmähankkeen syntymistä ja 4 - 6 ns. yhden asian yritysryhmää.

356 155
17.9.2010
31.8.2013
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MIKKELIN PUHELIN OYJ

Pertun kuitu

321

Yleishyödyllinen
investointi, laajakaista

694 547
4.6.2010
31.12.2012

Hankkeella toteutetaan Pertunmaan kunnan alueella oleva Pertun kuitu- nimisen Laajakaista kaikille 2015pilottihanke. Hankkeessa rakennetaan runkoverkko, joka mahdollistaa Pertunmaan alueen noin 440
vakituiseen asuntoon nopean symmetrisen 100 Mbit/s laajakaistapalvelun. Rakennettavan runkoverkon pituus
on noin 154 km, sisältäen liittymisen yleiseen viestintäverkkoon. Liityntä yleiseen viestintäverkkoon tapahtuu
kahdessa pisteessä: Pertunmaan kylällä ja Kuortissa. Mahdollisista tilaajista valtaosa on alle 2 km etäisyydellä
runkoverkosta. Yli 2 km etäisyydellä runkoverkosta on noin 10 potentiaalista tilaajaa. Etelä-Savon
Maakuntaliitto pyysi tarjouksen operaattoreilta Pertun kuidun rakentamisesta. Tässä tarjouspyynnössä
rakennettava kuituverkko on kuvattu tarkemmin. MPY Palvelut voitti tarjouskilpailun. MPY Palvelut tulee
tekemään sopimuksen Pertunmaan kunnan kanssa Pertun kuidun rakentamisesta.
11 458
111

Koulutushanke,
tiedonvälitys
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MAATALOUSTUOTTAJAIN E-SAVON LIITTO

Tukipilari-Maatilayritysten tukien ja
toimintaympäristön muutoksista tiedottava
hanke

222 222
10.12.2010

9.12.2013

Tukipilari- Maatilayritysten tukien ja toimintaympäristön muutoksista tiedottava hanke ylläpitää ja kehittää
maatilayrittäjien osaamista sekä lisää tietoa maatalouden tukijärjestelmistä sekä maatalouden
toimintaympäristöön kohdistuvista muutoksista.
Hankkeen päätavoitteena on tiedottaa viljelijöille, EU- avustajille ja neuvojille EU-tukijärjestelmien ja
maatalouden toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista maatilan toiminnan suunnitteluun,
paperisten ja sähköisten tukihakemusten täyttöön sekä tukiehtojen noudattamiseen. Maatalouden tukien
lisäksi hanke tiedottaa vuonna 2008 voimaan tulleen maatalouden investointitukijärjestelmän muutoksista.
Lisäksi hankkeen tavoitteina on tiedottaa em. kohderyhmiä mm. mahdollisuuksista muuttaa ja suunnitella
tuotantoa markkina- ja kysyntälähtöisemmäksi, mahdollisuuksista käyttää hyväksi markkinoiden keinot
hintojen suojaamiseksi, tiedottaa ilmastonmuutoksen torjumisesta ja siihen sopeutumisesta, tiedottaa
uusiutuvien energianlähteiden käytöstä ja niiden tuottamisesta ja tiedottaa varautumisesta äkillisiin
poikkeusoloihin maatiloilla ja erilaisiin yhteiskunnan häiriötiloihin.

11 579
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Yleishyödyllinen
investointi

1.12.2010

PUULAN LAUTTALIIKENNE TIEKUNTA

Puukonsaaren lauttaliikenteen laiturihanke

20.4.2014

321

Tässä yleishyödyllisessä investointihankkeessa investoidaan Puukonsaaren lauttaliikenteen aloittamista
varten tarvittaviin kahteen kalturimaatukeen /Vintinniemi ja Pauninniemi) ja niitä varten tarvittaviin
ruoppauksiin ja pengerryksiin sekä kelluvaan aallonmurtajaan.
Puulaveden saaressa Puukonsaaressa asuu vakituisesti 15 henkilöä. Saaressa on 5 vakituisesti asuttua
taloa. Lisäksi on useita puolivakituisesti asuvia henkilöitä, jotka ovat kuitenkin kirjoilla muualla. Aikuisista 5
henkilöä käy vakituisesti töissä mantereella. Lisäksi 1 koululainen käy päivittäin koulua mantereella ja 2
ammattiopistoa käyvää nuorta asuu viikot mantereella hankalien kulkuyhteyksien takia.
Hankkeen tavoitteena on saada lauttaliikenteen avulla saaren asukkaat kiinteän tieyhteyden piiriin. Vakituiset
asukkaat harjoittavat mökkivuokrausta, metsänhoitoa ja yhdellä tilalla on karjaa. Lisäksi Puukonsaaressa
toimii vuoden 2010 alussa perustettu muikun kalastusta ja jalostusta harjoittava kalastusyhtiö. Kalastusyhtiöllä
on mahdollisuus työllistää 2-4 henkilöä tulevaisuudessa. Saaren elinkelpoisuuden turvaamiseksi säännöllinen
ja turvallinen lauttaliikenne on elinehto. Puukonsaaren kylä on ilmeisesti viimeinen tämän kokoluokan
kyläkunta sisäsaaristossa ilman lauttayhteyden tuomaa säännöllistä tieyhteyttä.
Alunperin hankkeessa suunniteltiin laituri myös Säkkisalon saareen. Muutoshakemuksessa 15.4.2013 tuen
saaja ilmoitti, että Säkkisaloa ei saada lauttaliikenteen ylläpitokulujen osalta valtionavustusken piiiriin, koska
siellä ei enää ole kolmea vakituisesti asuttua taloutta. Tällöin sinne ei voida taloudellisista syistä liikennöidä
lautalla ja laitureiden rakentaminen on turhaa.
Investointiin kuului alunperäisen hankesuunnitelman mukaan myös saarien teiden perusparannuksia (n. 2 200
m) ja uuden tien rakentamista laitureille (n. 1 000m).
Muutospäätöksessä 17.12.2012 nämä tiet on hakemuksen mukaisesti poistettu hankkeesta, koska niiden
hinta nousi tarjousten mukaan kohtuuttoman suureksi.
Alkuperäinen kustannusarvio ei riittänyt kilpailutuksen jälkeen pelkän Puukonsaarenkaan laituri-investointiin.
Lopun rahoituksesta tuen saaja hoitaa kunnan tuella sekä pankin lainarahoituksella.

124 989
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METSÄNTUTKIMUSLAITOS

Metsä elinkeinojen edistäjänä ja yhteistoiminnan
ytimenä

66 130
2.5.2010
31.8.2012

Hankkeen tavoitteena on parantaa Mikkelin seudun elinvoimaisuutta luomalla edellytyksiä metsien käytön
tehostamiseen ja monipuolistamiseen, metsän tuotteita hyödyntävien pk- yritysten ja niiden tarjoamien
palveluiden kehittämiseen, metsää omistavien ja sitä omistamattomien kansalaisten tiedon lisääntymiseen
sekä heidän metsäsuhteensa lujittamiseen. Yrittäjien sekä alueen vakinaisten ja vapaa-ajanasukkaiden
verkottuminen lisää yhteisöllisyyttä. Tällä on vaikutusta maaseudun säilymiselle elinvoimaisena.
Hankkeen pääkohderyhmät ovat alueella vakituisesti ja vapaa-aikanaan asuvat metsänomistajat ja
metsäluontoa hyödyntävät yrittäjät. Toissijaisesti hankkeesta voivat hyötyä myös myös metsää omistamaton
väestö ja metsäluontoa hyödyntävät harrastajat ja potentiaaliset yrittäjät.
Alueella järjestettävät tiedotukselliset seminaarit ja ideariihet sekä muut alueelliset tapahtumat lisäävät em.
kohderyhmien tietotaitoa ja verkottumista.
Hankkeen lopputuloksia ovat metsänomistajien tieto-taitotason paraneminen, metsänomistajien, vapaaajanasukkaiden ja muun väestön tarpeita vastaavien palveluiden ja tuotteiden lisääntyvä tarjonta, luonnon
aineellisen ja aineettoman käytön tehostuminen, toimijoiden verkottuminen ja taloudllisen toimeliaisuuden
lisääntyminen.

11 759
124

Elinkeinojen
kehittämishanke
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HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITU

MAUKAS-Maakunnallista luomu ja lähiruokaa
yhteistyössä ammattikeittiöille

Hankkeen päätavoitteena on parantaa eteläsavolaisen (kotimaisen) luomu- ja lähiruokaketjun kilpailukykyä:
1. edistämällä eteläsavolaisen (kotimaisen )lähi- ja luomuruuan kulutusta HoReCa- sektorilla laajentamalla
lähi- ja luomutuotevalikoimaa asiakaslähtöisesti
2. kehittämällä valtakunnallisesti monistettava pellolta ammattikeittiön pöytään -konsepti, joka perustuu
alueelliseen verkostoitumiseen usean alkutuotannossa toimivan yrityksen/maatilan, pienjalostajan ja
valmistavan teollisuuden toimittajan toimintojen kesken
3. tuottamalla ja välittämällä tietoa luomu- ja lähiruoan tuotantoon liittyvistä asioista.
Kohderyhmänä on koko elintarvikeketjun eri toimijat Etelä-Savossa: alkutuotanto-jalostus-ruokapalvelut (erit.
julkiset).
Toimenpiteet: Maakunnan raaka-aineiden ja nykyisen tuotevalikoiman kartoitus, Horecasektorin
tuotevalikoimatarpeiden ja -vaatimusten kartoitus, tuotteiden arviointi ja kehittäminen vastaamaan julkisen
ruokapalvelun tarpeita ja -vaatimuksia, uusien tuotteiden kehittäminen yhdessä ruokapalvelujen kanssa
Horecasektorin vaatimusten mukaisesti, luomua Pellolta pöytään -konseptin luominen ja pilotointi, julkisen
keittiöiden paikallisen luomu- ja lähiruuan ostamisen aluetaloudellisten vaikutusten selittäminen (vaikutusten
mittaamisessa käytetään RegFin-mallia), koulutuspäivien sekä koti- ja ulkomaan opintomatkojen
järjestäminen. Hankkeen tuloksena alueen elintarvikeketjun toimijoiden yhteistyö tiivistyy ja verkostoitunut
toimintamalli edesauttaa koko tuotantoketjun kilpailukyky säilymisen, saadaan uusia asiakaslähtöisiä
(ammattikeittiöiden tarpeiden mukaisia) paikallistuotteita, alueen raaka-aineiden jalostusaste nousee.
Hankkeen toteutusaika on 1.1.2011 - 31.12.2013

259 112
1.1.2011
31.12.2013
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Toimintaryhmä

Toteuttaja
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Loppupvm

Hankekuvaus
11 839
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HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITU

Luonnontuotteet liikkeelle

Elinkeinojen
kehittämishanke

45 000
1.1.2011
31.5.2012

Esiselvityshankkeen kohderyhmänä on eteläsavolaiset luonnontuotealan sekä siihen linkittyvien alojen
yrittäjät, kuten elintarvike-, käsityö- ja matkailu- ja hyvinvointialojen yrittäjät.
Luonnontuotealan toiminta on monipuolistunut ja alan mahdollisuudet ovat kasvaneet yhteistyössä muiden
toimialojen kanssa, mutta toimialaa ei ole kattavasti tilastoitu.
Hankkeen tavoitteina on selvittää:
1) luonnontuotealan nykytila, taloudellinen merkitys ja keskeiset kehittämiskohteet
2) luonnontuotealan logistiikkaratkaisut ja niiden kehittämis- ja yhteistyömahdollisuudet muiden toimialojen
kanssa
3) paikkatiedon hyödyntämispotentiaali luonnontuotteiden keruun aktivoinnissa, alkuperäseurannassa,
logistiikan tehostamisessa ketjun eri vaiheissa sekä luonnontuotealan yritysten näkyvyyden ja
tavoitettavuuden parantamisessa.
Hankkeen toimenpiteet:
Hankkeessa selvitetään luonnontuotealan yritysten nykytilanne, kehittämistarpeet, logistiikkakäytännöt ja
kiinnostus paikkatiedon hyödyntämiseen sekä luonnontuotealan kytkeytyminen muihin toimialoihin. Hankkeen
toteutustapana ovat selvitykset olemassa olevaa tietoa soveltaen, kyselyt, haastattelut ja kehittämistyöpajat.
Hankkeen tuloksena on ajantasainen katsaus Etelä-Savon luonnontuotealasta, sen logistiikasta ja
paikkatiedon mahdollisuuksista ja kehittämistarpeista sekä raportti toimenpide-ehdotuksineen. Hanke edistää
luontoon ja luonnontuotteisiin liittyvien mahdollisuuksien tunnistamista ja muuttumista liiketoiminnaksi ja lisää
eri alojen yhteistyötä.
Projektin hallinnoijana ja toteuttajan toimii Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti. Yhteistyötä tehdään alan
yritysten ja organisaatioiden , mm. Etelä-Savon Ammattiopiston Luonnonvara- ja ympäristöalan.
Luonnontuotealan teemaryhmän, Suomen Luontoyrittäjyysverkosto ry:n ja Arktiset Aromit ry:n kanssa sekä
muiden alan hankkeiden kanssa.
Hankkeen toteutusaika on 1.1.2011 - 31.5.2012.
12 540
313

Yleishyödyllinen
investointi
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HIUKKAJOEN SEUDUN MAA- JA KOTITALOU

Enanlahti-Vaara Ulkoilu-Urahanke

33 534
25.2.2011
20.4.2014

Enanlahti- Vaara Ulkoilu-Ura yhdistää Punkaharjun kaakkoisosan kylät toisiinsa ulkoilureitillä. Pieneltä osin
ura kulkee myös Kesälahden kunnan puolella. Hankkeessa rakennetaan ulkoilu-ura tarvittavine
maastotöineen, siltoineen ja muine tarvittavine rakennelmineen kyläläisten, vapaa-ajan asukkaiden ja
matkailijoiden vapaasti käytettäväksi. Hankkeessa tuotetaan tarvittavat reittikartat, vesialuekartat kalastukseen
(myös aluetta rajoittavaan Kesälahden osaan) sekä opastetaulut.
Uralla liikutaan kävellen, maastopyöräilleen, hiihtäen tai ratsastaen. Ura ei ole tarkoitettu moottorikäyttöisten
laitteiden (vrt. moottorikelkka, mönkijä) käytettäväksi. Ulkoilu-Uraa pystyvät hyödyntämään kaikki omasta
kunnostaan huolehtivat sekä luonnossa liikkuvat. Vesistökartat helpottavat Puruveden kaakkoisosan
kalastusalueen hyödyntämistä. Ulkoilu-Ura rakennetaan alueen yrittäjien ja kyläläisten yhteistoimesta. Se
edesauttaa alueen vakituisten ja osa-aika-asukkaiden sosiaalista vuorovaikutusta. Uran valmistuttua, se
tarjoaa alueelle laajan luonnonläheisen virkistys- ja liikuntamahdollisuuden. Uran kokonaispituus on noin
kuusikymmentä (60) kilometriä. Maasto on vaihtelevaa; alkaen kangasmaastosta, jatkuen peltojen vierestä
aina suoperäiseen maastoon. Puruvesi vesistönä on ainutlaatuinen ja sen hyödyntäminen virkistys- ja
kalastuskäytössä on vielä alkutekijöissään. Karttahankeosio edesauttaa "Puruveden löytämistä" laajemmin.
12 629
111

Koulutushanke, maa- ja
metsätalouden sekä
elintarvikealan yrittäjät
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SUOMEN YMPÄRISTÖKASVATUSSÄÄTIÖ

Etelä-Savon maatilat ympäristönsuojelun
edelläkävijöinä

Hankkeen tavoitteena on kouluttaa 40 eteläsavolaista viljelijää valmennusohjelmassa, joka auttaa heitä
omaehtoisesti vastaamaan entistä paremmin tilansa ympäristönsuojelullisiin haasteisiin ja tarkastelemaan
tilansa ympäristönsuojelua (esim. ravinnetalouden hallinta ja energiaratkaisut) kustannustehokkuuden ja
kannattavuuden näkökulmasta ja antaa alueen viljelijöille ja muille asukkaille tietoa haja-asutusalueiden
vesisuojelun ja energiatuotannon asioista.

142 479
1.5.2011
30.4.2013

Hanke
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Toimintaryhmä

Toteuttaja
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Haukiniemen kulttuurikylä- tsasouna

49 970
4.4.2011
11.4.2014

Hankkeessa rakennetaan tsasouna Haukiniemen kylän helmeksi, kyläläisten kohtauspaikaksi ja juhlien sekä
kulttuuritapahtumien keskipisteeksi. Tsasouna rakennetaan I.K.Inhan Vienan Karjalasta ottaman valokuvan
pohjalta ja Haukiniemen Kulttuuriyhdistyksen toimesta. Hankkeeseen kuuluu myös tarvittavan kaluston ja
tarvikkeiden hankkiminen sekä kompostoivan ulkokäymälän rakentaminen.
Tsasounan rakentaminen on tärkeä yhteistyötä, työtä ja kulttuuria edistävä sekä Haukiniemen ja lähikylien
yhteisöllisyyttä ja kulttuurien vuorovaikutusta nostava hanke. Tsasouna toimii kokoontumispaikkana. Se
tehdään ortodoksisen rakennusperinteen mukaiseksi ekumeeniseksi paikaksi. Hanke toimii myös kylien
matkailullisena vetovoimatekijänä. Tsasounan rakentamisen myötä paikkakunnan kulttuurillinen vireystila
lisääntyy. Tsasouna virittää valmistuttuaan alueelle monipuolisen kulttuuritarjonnan.
13 249
321

Elinkeinojen
kehittämishanke
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PROAGRIA ETELÄ-SAVO RY

Etelä-Savon maaseutustrategiatoimenpideohjelma 2011-2020

85 881
11.5.2011
31.12.2012

Hyvät ja toimivat palvelut ovat ehdoton edellytys sille, että maaseutu säilyy asuttuna ja kehittyy. Palvelut tulee
turvata niin yrityksille kuin asukkaillekin. Tällä hankkeella haetaan käytännönläheisiä toimia, joilla edistetään
uudenlaisen palvelutarjonnan syntymistä Etelä-Savon maaseudun asukkaille ja toimijoille. Tavoitteena on, että
Etelä-Savon maaseudulla olisi kaupunkialueisiin nähden tasavertainen palvelurakenne mukaan lukien
yritysten palvelut, kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut sekä valmiudet tietoyhteiskunnan hyödyntämiseen.
Hankkeen yhtenä tavoitteena on luoda Etelä-Savoon käytännönläheinen toimenpideohjelma nykyisen EUohjelmakauden loppukauden toimenpiteistä maaseudun kehittämisen näkökulmasta. Toinen merkittävä
tavoite on luoda alustava Etelä-Savon maaseudun kehittämisstrategia ja tavoitteet tulevalle EUohjelmakaudelle. Strategian laadinnan yhteydessä luodaan eteläsavolaisen maaseudun visio vuoteen 2020.
Hankkeessa järjestetään työpajoja, joihin osallistuvat eri toimijaorganisaatioiden sekä alueen yrittäjien,
asukkaiden, viljelijöiden ym. kohderyhmien edustajat. Hankkeen tuottama materiaali on kommentoitavissa
internetissä sähköisellä työpöydällä. Hankkeen toteuttamistapa valitaan niin, että sillä sitoutetaan ja
innostetaan eri tahot maaseudun kehittämistyöhön sekä luodaan konkreettinen yhteinen tavoitetila ja mittarit
kehittämistyölle.
Ohjelman teossa huomioidaan maaseutu kokonaisvaltaisesti; maatalous, metsätalous, elintarvikkeiden
jalostus, maaseutumatkailu, kalatalous, palvelut (julkiset ja yksityiset), muu maaseudulla tehtävä yrittäminen,
asuminen ja infra. Näille osa-alueille luodaan omat kehittämisstrategiansa. Ohjelman läpäisevinä teemoina
ovat yrittäjyys, kilpailukyky, paikallisuus sekä sosiaalinen, taloudellinen ja ekologinen kestävyys. Hankeen
kohderyhmänä ovat eteläsavolaiset maatilayrittäjät eri tuotantosuunnilta, yrittäjät eri toimialoilta, maaseudun
asukkaat, maaseudun kehittäjä-/rahoittajaorganisaatiot sekä alueen kunnat.
Hankkeen hallinnoijana on ProAgria Etelä-Savo ry ja keskeisinä yhteistyökumppaneina toimivat Helsingin
yliopiston Ruralia-instituutti, MTK - Etelä-Savo ry, Järvi-Suomen kylät ry, Etelä-Savon ELY-keskus ja EteläSavon maakuntaliitto.

13 494
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PROAGRIA ETELÄ-SAVO RY

Tosilampuri

111

Koulutushanke, maa- ja
metsätalouden sekä
elintarvikealan yrittäjät

Hanke on alueiden välinen koulutushanke.
Hankkeen kohderyhmänä ovat Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Etelä-Karjalan ja
Kymenlaaakson lammastuotantoaan tehostavat yrittäjät, uudenlaista toimintatapaa aloittavat yrittäjät ja
tuotantosuunnan muuttajat sekä lammasteurastamot ja muut asiakkaat/yhteistyökumppanit. Hanke
toteutetaan valtakunnallisen lammasstrategian ja Itä-Suomen lammastalouden kehittämisohjelman
"Lampaanpidosta lammastalouteen" tavoitteita. Hankkeen avulla parannetaan lammastalousyrittäjien
tuotanto-osaamista, markkinointi- ja johtamistaitoja sekä yhteistyötä ketjun muiden toimijoiden kanssa.
Tuottajia koulutetaan tehokkaaseen, suunnitelmalliseen ja laadukkaaseen tuotantoon pellolta ja lampolasta
asiakkaalle. Tavoitteena on asiakaslähtöinen ja kilpailukykyinen tuotanto ekologisia ja eettisiä arvoja
korostaen. Koulutus toteutetaan pienryhmissä, joiden koulutusohjelmiin sisältyy pienryhmätapaamisten lisäksi
teemakoulutuspäiviä, opintomatkoja kotimaahan ja ulkomaille sekä tilakohtaista syventävää työskentelyä.
Toteutuksessa yhdistellään erilaisia opiskelumenetelmiä ja luodaan uudenlaisia toimintatapoja
lammasliiketoimintaan ja testataan niitä käytännössä. Hankkeessa perustetaan Itä-Suomen lammastalouden
kehittäjäryhmä.
Toiminta-aika on 1.6.2011-31.5.2014.

371 192
1.6.2011
31.5.2014
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SUOMEN METSÄKESKUS

Nuoret metsät tuottamaan

Koulutushanke,
tiedonvälitys

196 000
1.10.2011
31.12.2013

Hankkeen kohderyhmänä ovat Etelä-Savon metsätilojen omistajat, puun korjuu- ja metsäpalveluita tarjoavat
yritykset,energiapuun hankkijat ja puuta jalostavat energiayrittäjät. Hankkeen tavoitteena on parantaa
metsänomistajien tavoitettavuutta, tuottaa tietoa energiapuukohteista metsänomistajien ja metsätoimijoiden
käyttöön, edistää metsäenergian tarjontaa Etelä-Savon metsätiloilta ja tukea metsähakkeen käytön lisäämistä
energiatuotantoon. Toimenpiteet: Metsävaratiedon ja verkkopalveluiden hyödyntäminen energiapuukohteiden
tunnistamiseen ja tiedottamiseen metsänomistajille. Tiedon jakaminen metsänomistajille energiapuusta ja
energiapuun metsänhoidollisista vaikutuksilta. Pienten metsätilojen aktivointi nuorten metsien hoitoon.
Energiapuutapahtumien ja retkeilyjen järjestäminen. Hankkeen tuloksena syntyy toimintamalli nuorten
metsien hoitotarpeiden ja energiapuukohteiden tiedottamiseen ja metsänomistajien tavoittamiseen käyttäen
apuna verkkopalveluita. Metsänomistajien tavoitettavuus paranee ja metsien hyödyntämisaste kasvaa.
Nuorten metsien metsähoidollinen tila paranee. Energiapuun tarjonta maakunnan voima- ja lämpölaitosten
käyttöön lisääntyy.
14 685
331

Koulutushanke,
tiedonvälitys
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MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU OY

Eteläsavolainen nuori mahdollisuuksien
maaseudulla

175 141
4.10.2011
31.8.2013

Hankkeen tavoitteena on ehkäistä nuorten poismuuttoa maakunnasta, edistää maaseudulla toimivien yritysten
jatkuvuutta yrittäjä/sukupolvenvaihdosten kautta sekä parantaa nuorten työllisyysmahdollisuuksia maaseudun
yrityksiin ja yrittäjinä sekä edistää maakunnan ulkopuolella opiskelevien eteläsavolaisten paluumuuttoa
maakuntaan. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on myös opettajien ja erityisesti opinto-ohjaajien tietämyksen
ja kiinnostuksen lisääminen maaseutua ja sen ammatteja kohtaan.
Hankkeen kohderyhmänä ovat Etelä-Savon yläkoulujen, toisen asteen oppilaitosten ja korkeakoulujen nuoret
ja opettajat sekä maaseutuyrittäjät.
Hankkeessa luodaan Etelä-Savoon toimintamalli, jossa tiedottamisen avulla tuodaan esille eteläsavolaisen
maaseudun tarjoamia mahdollisuuksia toimeentuloon. Hankkeessa kootaan tiedotustoiminnan ympärille
yhteistyöverkosto ja joukko maaseudun kummiyrityksiä.
Hankkeen tuloksena opiskelijat ja opettajat saavat innostavaa ja asiallista tietoa maaseudun tarjoamista
mahdollisuuksista työllistymisen, yrittäjyyden ja opiskelun suhteen. Kummiyritykset saavat kontaktipinnan
alueen oppilaitosten nuoriin, mikä parantaa yritysten rekrytointimahdollisuuksia sekä nuorten mahdollisuuksia
työllistyä alueen yrityksiin. Hanke synnyttää oppilaitosten, opiskelijoiden, maaseutuyritysten ja paikallisten
yhteyshenkilöiden välille yhteistyöverkoston, joka ylläpitää ja toteuttaa hankkeessa synnytettyä toimintamallia
hankkeen päättymisen jälkeen. Tavoitteena on ylläpitää oppilaitosten kontakteja maaseutuyrityksiin sekä
jatkaa tiedotustoimintaa oppilaitoksissa hankkeessa synnytetyn mallin pohjalta esimerkiksi parin vuoden
välein.

14 921
323

Yleishyödyllinen
kehittämishanke
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Haukiniemen tsasounahankkeesta valmistettava
dokumenttitallenne

Hanke on yleishyödyllinen kehittämishanke. Sen aikana valmistetaan Haukiniemen kylään Savonlinnan
kaupungin alueelle vuosina 2011 - 2013 rakennettavan vienankarjalaisen tsasounan tekoprosessista kertova
elokuva - ja DVD tallenne työnimellä Haukiniemen tsasounan synty.
Hanke on sisarhanke yleishyödylliselle investointihankkeelle, jonka Haukiniemen kulttuurikyläyhdistys ry
toteuttaa Etelä-Savon ELY-keskuksen myöntämän tuen avulla. Investointihankkeessa rakennetaan Louhelan
tilasta vuokratulle määräalalle kylien toiminnan vireyttämiseksi tsasouna. Haukiniemen tsasouna on
ortodoksinen rukoushuone, joka toimii valmistuttuaan kyläläisten kokoontumispaikkana ja juhlatilana. EteläSavon ELY-keskuksen päätös hanketuesta yleishyödylliseen investointiin on annettu 12.4.2011 ja sen
toteutusaika päättyy 31.12.2013.
Tässä yleishyödyllisessä kehittämishankkeessa kuvataan koko tsasounan tekoprosessi. Elokuvaa / DVDtallennetta käytetään opetus- ja valistuskäytössä. Hanke on monessa mielessä historiallinen; tsasouna on
ensimmäinen Vienasta Suomeen toimitettu rakennus. Tavoitteena on tallentaa tsasounahankkeen kaikki
vaiheet aina hirsien veistämisestä Vienan Karjalan Paanajärvellä 2011 vuoden syksyllä tsasounan
vihkiäistilaisuuteen 19.7.2013 saakka. Elokuvaa jaetaan ilman rahallista vastinetta Etelä-Savon kirjastoille,
kouluille ja yhdistyksille.
Hankkeen toteutusaika on 1.11.2011 - 31.12.2013.

44 652
1.11.2011
31.12.2013
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Koulutushanke,
tiedonvälitys

1.1.2012

SAVONLINNAN KAUPUNKI

OMAVESI-Oikeaa tietoa haja-asutusalueen
vesihuollosta

31.12.2013

331

300 000

OMAVESI- Oikeaa tietoa haja-asutusalueen vesihuollosta -hanke, tarjoaa puolueetonta ja ilmaista tiedotusta
ja jätevesineuvontaa maaseutualueiden jätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla sekä
muuta vesihuollon järjestämiseen liittyvää neuvontaa ja tiedotusta.
Hankkeen toteutusaika on 1.1.2012-31.12.2013 ja toteutusalue koko Etelä-Savon maakunta. Toimintaalueella on noin 70 000 viemäriverkoston ulkopuolista kiinteistöä.
Hankkeella tullaan lisäämään erityisesti maaseudun kiinteistön omistajien ja maaseutuyrittäjien tietoa
jätevesien puhdistusvelvoitteista, edistämään hajajäte-vesiasetuksen toimeenpanoa sekä antamaan muuta
haja-asutusalueen vesihuollon järjestämiseen liittyvää neuvontaa. Hankkeessa välitetään myös ajantasaista
tietoa mm. säädöksistä ja muista ohjeista jätevesien käsittelylaitteiden rakentamista ja saneerausta
harjoittaville maaseutuyrittäjille. Lisäksi hankkeella edistetään kuntien ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontaviranomaisten yhteistyötä ja helpotetaan neuvontatyötä asetuksen toimeenpanon toteuttamisessa.
Toimivilla jätevesijärjestelmillä vähennetään pohjavesien pilaantumisriskiä ja vähennetään vesistöihin
kohdistuvaa kuormitusta, jolla voidaan vaikuttaa myönteisesti vesien tilan kohentamiseen. Hanke parantaa
maaseudun yritystoiminnan edellytyksiä sekä asukkaiden elinolosuhteita.
Hankkeessa toimii kolme neuvojaa/tiedottajaa Etelä-Savon maakunnan kolmella eri seutukunnalla.
Tavoitteena on järjestää tai olla mukana noin 100 tilaisuudessa, saada 2 500 yhteydenottoa (puhelin/
sähköposti) sekä suorittaa 500 kiinteistökohtaista kartoituskäyntiä. Hanke tuottaa myös eri kohderyhmille
neuvontamateriaalia. Kunnat rahoittavat hanketta 25 %:n osuudella.
Hanke tekee tiivistä yhteistyötä muiden maaseudulla toimivien tahojen ja hankkeiden kanssa. Hankkeen
yhteystyötahoina toimivat maaseutu-, rakennusvalvonta-, ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaiset
sekä kuntien vesihuoltolaitokset. Muita yhteistyötahoja ovat muun muassa ProAgria Etelä-Savo, MTK EteläSavo, Helsingin yliopisto Ruralia-Instituutti, Etelä-Savon ELY-keskus, Järvi-Suomen kylät ry, kyläyhdistykset
sekä muut alueen toimijat ja alalla toimivat yritykset. Kiinteää yhteistyötä tehdään lisäksi maakunnassa
toimivien paikallisten toimintaryhmien (Piällysmies ry, RaJuPuSu Leader ry, Veej'jakaja ry ja Päijänne Leader
ry) kanssa.

15 227
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HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITU

Lähiruoka arkipäivän valinnaksi, LÄHIVALINTA

Hankkeen kohderyhmän muodostavat ruokapalveluyritykset (ravintolat), ammattikeittiöt, ruoan tuottajat ja
jalostajat sekä kuluttajat eli koko elintarvikeketju.
Tavoitteena hankkeella on yritysten verkostoituminen, toimialayhteistyö, lähiruokatietoisuuden nostaminen,
lähiruoan saatavuuden parantaminen, paikallisen ruuan osuuden lisääminen yritysten tarjonnassa,
lähiruokayritysten kehittäminen messu/tapahtumaesiintyjinä, lisätä alueen kiinnostusta matkailu/
ruokamatkailukohteena, luoda ja vahvistaa alueen ruokakulttuuria ja nostaa sen merkitystä maakunnassa,
tutustuttaa kuluttajia lähiruokayrittäjiin ja edistää aluetaloutta.
Toimenpiteet:
1. SaimaaMenu; kulttuurihistoriallinen selvitys, brändin rakentaminen, konsepti/kriteeristö, julkistaminen ja
tiedotus
2. Aina-brändityö; Luomureseptiikan julkistaminen ja artikkelit yrittäjistä
3. Lähiruokakauppa; selvitys, yrityskontaktit ja viestintä
4. Tapahtumat; Mikkelin lähiruokatapahtuma, Herkkujen Suomi, ELMA, Minimessut
5. Aitojamakuja.fi -yhteistyö; yritystietojen keruu ja ylläpito, maaseuturavintoloiden/taajaman
lähiruokaravintoloiden tietojen kerääminen,
6. Toimialan tiedonvälitys; maakunnallinen tapahtumakalenteri
7. Selvitys hankkeen vaikutuksista aluetalouteen.
Tulokset ja vaikutukset:
Toimialayhteistyön vahvistuminen, yritysten verkottuminen, lähiruoan tarjonta ravintoloissa ja keittiöissä
lisääntyy, lähiruoan saatavuus parantuu ja tarjonta monipuolistuu, lähiruokayritysten liiketoiminta kehittyy,
messu/tapahtumaesiintyjinä yritykset oppivat tunnistamaan alueen ruokakulttuurinen identiteetin ja oppivat
vahvistamaan ja tuotteistamaan sitä, alueen matkailu/ruokamatkailu lisääntyy ja lähiruoan myynti kehittyy
myönteisesti eri myyntikanavissa ja lähiruokayritysten liikevaihto kasvaa.
Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat mm.: MAMK Oy, Esedu, Etelä-Savon Keittiömestarit, Mikkelin kaupunki,
Miset, MTK, MTT, ProAgria.
LÄHIVALINTA -hanke on Ekoneum- toimijoiden yhteishanke, jota Ruralia-instituutti koordinoi.
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JUVAN KUNTA

Turakkala-Haapataipale-Maivala vesihuoltolinjat

248 250
1.1.2012
31.12.2014

Juvan kunnan vesijohtoverkko ulottuu tällä hetkellä Etelä-Juvan suunnassa Turakkalan puutarhalle saakka.
Tässä hankkeessa jatketaan tätä vesihuoltolinjaa Maivalan, Kilpolan ja Haapataipaleen alueille.
Vesihuoltolinja turvaa veden saannin vaikutusalueellaan myös häiriö- ja kriisitilanteissa. Alueen saaminen
vesihuollon piiriin parantaa vakituisten asukkaiden vesihuoltoa ja alkutuotannon, elintarvikkeiden jalostuksen
sekä matkailuyritysten toimintaedellytyksiä.
Linjan vaikutusalueella on merkittävä maataloustuotannon keskittymä, johon kuuluu mm. Muumaa Ay:n
yhteisnavetta. Se on kärsinyt säännöllisesti vesipulasta. Hankkeen avulla myös valtatien 5 varrella sijaitseva
leipomo tulee kunnallisen vesihuollon piiriin. Haapataipaleessa linjasto ulottuu asuntoalueelle, joka on nyt vain
kunnan vesilaitoksen porakaivon varassa. Alueella toimii myös päiväkoti, jonka vedensaanti saadaan näin
turvattua.
Hankkeen kohderyhmänä ovat Juvan Turakkala- Haapataipale- Maivala -alueen kotitaloudet, maatilat sekä
yritykset.
Hankkeen vaikutusalueella on 53 vakituisesti asuttua taloutta, joissa asuu nyt 123 henkilöä.
Hankkeen tavoitteena on rakentaa 20 km vesilinjastoa ja saada ensi vaiheessa 3 karjatilaa, leipomoyritys
sekä noin 17 muuta taloutta liittymään linjastoon. Pitemmän tähtäimen tavoitteena on saada vesihuollon piiriin
mahdollisimman kattavasti alueen maatilat, yritykset sekä kotitaloudet. Hankkeen kehittämistavoitteena on
parantaa yritysten ja maatilojen toimintaedellytyksiä, parantaa alueella asuvan väestön elämänlaatua ja lisätä
alueen vetovoimaisuutta asumisen ja yritystoiminnan näkökulmasta.
Vesilinjasta merkittävä osuus vedetään vesistöjä pitkin, mikä tekee hankkeesta taloudellisemman verrattuna
kokonaan maahan kaivettuun linjastoon.

15 584
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SUUR-SAVON 4H-PIIRI RY

Nuoret oman kylän kehittäjinä

Nuoret oman kylän kehittäjinä -hanke kehittää Etelä-Savoon toimintamalleja ja -verkostoja haja-asutusalueille
tukemaan nuorten toimintaa. Hanke tukee kylän yhteisöllisyyttä ja nuorten osallisuutta oman kylän
toiminnassa. Toiminnalla kannustetaan lapsia ja nuoria kokeilemaan erilaisia harrastusmahdollisuuksia ja
toteuttamaan nuorten omia tapahtumia. Hankkeessa tutustutetaan nuoria myös erilaisiin työmahdollisuuksiin
omalla kylällä hankkeen toimintaverkoston avulla.
Hankkeen tavoitteet:
Tuottaa Etelä-Savon haja-asutusalueiden lapsille vapaa-ajan toimintaa ja palveluja, luoda kylille
yhteistyöverkostoja, tukea kylillä toimivien yhdistysten ja seurojen nuorisotoimintaa, kannustaa ja ohjata
nuoria mukaan kylien palvelutoimintaan, tuotteistaa nuorten kylätapahtumat ja vakiinnuttaa kylille "Nuoret
oman kylän kehittäjinä" -hankkeen toimintamalli nuorten kyläsuunnitelmalla.
Tavoitteena on saada mukaan jokaiselta hankekylältä 3 - 6 nuorta (13 - 28 -vuotiaita) mm. nuorten iltojen ja
tapahtumien järjestäjiksi yhteistyössä hankevetäjän kanssa.
Hankkeen toiminta:
Valitaan kylät (18 kpl) ja varmistetaan yhteistyö yhteistyösopimuksilla. Kartoitetaan valittujen kylien nuorten
tarpeet. Tehdään hankkeelle Facebook- ja www-sivut sekä rekrytoidaan nuoria hankkeeseen. Ryhmäytetään
valitut nuoret ja annetaan heille ohjausta vertaisohjaajiksi. Tarjotaan nuorille mahdollisuutta toimia 4Hyhdistyksissä ohjaajina, luottamushenkilöinä tai tuottaja-apuna tapahtumissa. Jokaisessa valitussa kylässä
järjesteään ainakin yksi mittava nuorisotapahtuma. Sitoutetaan kylillä toimivat seurat ja järjestöt osallistumaan
toimintailtojen ja tapahtumien järjestämiseen.
Hankkeen hyödynsaajat ovat 18 eteläsavolaista kylää, 1500 kyläläistä, joista 140 on iältään 13-28 -vuotiaita.
Toiminta-alueena ovat Etelä-Savon maakunta.
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PROAGRIA ETELÄ-SAVO RY

Lihatilan skarppiohjelma

111

Koulutushanke, maa- ja
metsätalouden sekä
elintarvikealan yrittäjät

308 359
5.1.2012
31.12.2014

Lihatilan skarppiohjelma -koulutushankkeen kohderyhmänä ovat eteläsavolaiset lihanauta-, emolehmä-, sika-,
lammas- ja siipikarjatilat. Hyödynsaajina ovat teurastamot, lihan jatkojalostus-, tukku-, ja logistiikkaporras,
suurkeittiöt, kuluttajat ja ympäristö.
Hankkeen tavoitteena on parantaa lihatilojen tuotanto-, ympäristö- ja johtamisosaamista sekä edistää
laadukkaita investointeja, tilojen välistä yhteistyötä ja luomutuotantoa Etelä-Savossa. Laajemmin tavoitteena
on parantaa tilojen kannattavuutta ja kilpailukykyä. Hankkeen avulla koulutetaan tiloja rehuntuotannon ja
ruokinnan optimointiin sekä eläinaineksen, tuotanto-olosuhteiden ja hoidon parantamiseen. Hankkeessa
välitetään tietoa ympäristötietoista ja eettisistä tuotantomenetelmistä, luomukasvin- ja kotieläintuotannosta ja
tuetaan tiloja niihin siirtymisessä. Koulutuksen avulla edistetään myös onnistumista
rakennusinvestointiprosesseissa. Koulutuksen painopistealueita ovat tuotannon suunnittelu ja seuranta,
tuotantokustannusten seuranta ja seurantatiedon avulla tehtävä analyysi ja kehittäminen. Vuoden 2013
puolivälistä lähtien mukana on myös kuluttajakäyttäytymisen ymmärtämisen liittyvää koulutusta sekä lihan
markkinoinnin ja suoramyynnin kehittämiseen liittyvää koulutusta. Koulutusohjelmaan sisältyy
pienryhmätoimintaa, info- ja teemapäiviä, opintomatkoja ja tilakohtaista työskentelyä. Lisäksi kehitetään
tuotannon suunnitteluun, seurantaan ja vertailutiedonkäyttämiseen työkaluja.
Koulutusrungon muodostaa benchmarking-tyyppinen pienryhmätoiminta. Ryhmät muodostetaan
tuotannonalan tai kehittämiskohteiden mukaan ja ne toimivat noin 1,5 - 2,5 vuotta. Ryhmän tapaamisissa
yrittäjät kehittyvät ja kehittävät yritystensä toimintaa ryhmän jäseniltä oppimisen kautta sekä ryhmänohjaajan
ja asiantuntijoiden avulla. Muilta oppimiseen perustuvat myös opintomatkat yrityskohteisiin kotimaassa ja
ulkomailla. Ulkomaanmatkat suuntautuvat Viroon ja Ruotsiin. Koulutusta tukevat info-/ ja teemapäivät sekä
tilakohtainen syventävä työkentely.
Hankkeen kuluessa lihatiloilla on ilmennyt tarvetta panostaa lihan markkointiin ja suoramyyntiin. Hankkeen
kohderyhmään on liitetty 2.7.2013 Etelä-Savon ELY-keskukseen saapuneen muutoshakemuksen mukaisesti
myös lammastiloja ja erityisesti niiden lihan markkinointiin liittyviä kehittämistoimia. Markkinoinnin
tehostamista varten aloitetaan Lihatilan skarppi-ohjelmahankkeessa tähän painottuva pienryhmätoiminta.
Pienryhmätoiminnassa on mukana lammastilojen lisäksi ainakin nautatiloja.
Hankkeen toiminta-aika on 5.1.2012 - 31.12.2014.
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MTT, KASVINTUOTANNON TUTKIMUS

Luomu- ja IP-kasvistuotannon kehittäminen EKOkas

Hankkeen kohderyhmänä ovat avomaan vihannestentuottajat sekä tavanomaisessa että luomutuotannossa ja
luomuperunantuottajat. Heidän lisäkseen hyödyn saajiksi voidaan lukea myös luomutuotteita markkinoivat ja
jalostavat yritykset sekä kuluttajat. Hankkeen tavoitteena on luomu- ja IP- kasvistuotannon volyymin
lisääminen pureutumalla luomu- ja IP- tuotannossa esiintyviin viljelyongelmiin tutkimuksen, neuvonnan,
käytännön viljelijöiden sekä alan yritysten yhteistyöllä Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Etelä-Karjalan,
Kymenlaakson ja Hämeen alueilla vuosina 2012-2014. Hankkeen toiminta jakautuu kahdeksaan työpakettiin ,
joiden pääpaino viljelyteknisissä toimenpiteissä.
Työpaketteja ovat: 1) Vihannesviljelyn koneketjut, 2) Viljelykierto, humus- ja hiilitalous, 3) Eri
lannoitusmenetelmät ja hivenravinteet vihannesten ja perunan viljelyssä, 4) Kasvunedistäjät ja kasvuparanteet
kasvisten viljelyssä, 5) Integroitu kasvinsuojelu, 6) Uusien viljelymenetelmien ja lajikkeiden testaus, 7)
Sadonkorjuu, kauppakunnostus ja varastointi, 8) Jäljitettävyyden uusien menetelmien kehittäminen ja
alueellinen pilotointi.
Työpakettien työkaluina ovat työpajatoiminta sekä tila- ja kenttäkokeet. Työpajoissa hankkeen eri toimijat
suunnittelevat yhdessä hankkeen toiminnallista sisältöä ja työnjakoa. Työpajoihin voidaan kutsua mukaan
asiantuntijoita tarpeen mukaan. Tietoa ja osaamista kartutetaan myös kotimaan retkien ja ulkomaan
benchmarking-matkan avulla. Luomuviljelyn menetelmiä tehdään tutuksi tavanomaisilla tiloilla ja sovelletaan
käytäntöön integroidun avomaavihannestuotannon (IP)-ohjeistuksia. Hankkeen yhteiskuntavastuullisena
tavoitteena on ekologisesti kestävän ja taloudellisesti kannattavan kasvistuotannon lisääminen.
Myös tuotteiden jäljitettävyys kehitetään uusin menetelmin sekä uutuuskasvien avomaaviljelyä. Kullekin
työpaketille on asetettu omat tavoitteet sekä menetelmät, joilla työpakettien toimintaa eri alueilla toteutetaan
huomioiden alueiden tarpeet. Työpakettien työkaluina ovat työpajatoiminta, tila- ja kenttäkokeet,
pellonpiennartilaisuudet sekä hyvien käytäntöjen siirto ja toisilta oppiminen. Hankkeen tuloksena kasvisten
luomutuotanto lisääntyy ja ekologisesti kestävät tuotantomenetelmät otetaan käyttöön entistä laajemmin.
Hanketta ovat toteuttaneet 31.12.2012 saakka MTT, Helsingin yliopiston Ruralia-instittuutti, ProAgria PohjoisSavo ry, ProAgria Etelä-Karjala ry ja ProAgria Häme ry.
ProAgria Etelä-Karjala ry ja ProAgria häme ry ovat fuusioituneet 1.1.2013 lähtien osaksi ProAgria Etelä-Suomi
ry:ä. ProAgria Etelä-Suomi ry toteuttaa niiden osalta hankkeen toimenpiteitä 1.1.2013 lukien.
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PERTUNMAAN KUNTA

Pertunmaan valokuidun tasa-arvohanke

14 991
21.2.2012
31.5.2012

Esiselvityksen tavoitteena on selvittää Pertunmaan alueella olevat potentiaaliset, todennäköiset liittyjät
valokuituverkkoon ja tältä pohjalta laatia valokuituverkon esisuunnitelma. Suunnitelma on tarkoitus toteuttaa
erillisenä hankkeena. Halukkaat voisivat liittyä valokuituverkkoon tasa-arvoisesti kiinteistön sijaintipaikasta
riippumatta. Kohderyhmänä ovat tukikelpoisella alueella olevat kiinteistöt ja yritykset. Näistä vakituisia
asuntoja on 432, yrityksiä 117 ja vapaa-ajanasuntoja 1493. Yhteistyötahoina ovat rekisteröityneet
kyläyhdistykset ja MTK- Pertunmaa. Hankkeen vetäjä organisoi tiedottamisen ja tietojenkeruun. Ehdollisten
osallistumissitoumusten pohjalta laaditaan reittisuunnitelma ostopalveluna.
16 340
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SUOMEN METSÄKESKUS E-SAVON ALUEYKS.

Nuorten Metsä

Koulutushanke,
tiedonvälitys

179 000
1.4.2012
31.12.2013

Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat maakunnan alakoulujen oppilaat ja opettajat. Hanke toimii myös
yläkoulujen kanssa. Hyödynsaajia ovat pitkällä tähtäimellä oppilaiden lisäksi maakunnan metsäalan toimijat,
yrittäjät ja luonnonvara-alan oppilaitokset. Hankkeen tavoitteena on koulukäynneillä (350 kpl, 5000 oppilasta)
antaa metsään ja luontoon liittyvää tietoa oppilaita osallistavalla tavalla. Yläkouluilla hankkeella on myös
ammatinvalintaa tukevaa sisältöä. metsää hyödynnetään monipuolisesti eri oppiaineiden yhteydessä
käyttämällä aiempien hankkeiden kokemuksia ja sidosryhmien ja opetusalan asiantuntijoiden osaamista
tukena. Hankkeen tuloksena tiedot metsistä, metsäalan ammateista ja yrityksistä lisääntyvät ja myönteinen
käsitys maakunnan tarjoamista mahdollisuuksista metsä- ja puualalla vahvistuu.
16 554
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321

Yleishyödyllinen
kehittämishanke

Koulu kylässä, kylä koulussa

Hanke toteutetaan Mikkelin kaupungin Ihastjärvellä, Hirvensalmen kunnan Lahnaniemellä ja Ristiinan kunnan
Vitsiälässä.
Hankkeen kärkitavoitteiden ja toiminnan kuvaus:
Kolme päätavoitetta:
1. Selvitetään yritystoiminnan harjoittamisen edellytykset ja koulukylän/kylätalon käytön normit ja ehdot.
Syntyy pelisäännöt siitä, mihin yritykset voivat käyttää koulukylää/kylätaloa.
2. Selvitetään kuntalaisten roolit, vastuut ja edellytykset tuottaa palvelua koulukylässä/kylätalossa.
Miten varmistetaan palvelutuotannon jatkuvuus ja katkeamattomuus, jos yksityiset ihmiset ja järjestöt tulevat
mukaan tuottamaan esim. kuljetuspalveluita, hyvinvointi- palveluita (esim. liikuntapalveluita), ikäihmisten
ennaltaehkäiseviä palveluita, pelisäännöt, oikea hinnoittelu, ihmisten tasavertainen kohtelu, kaupungin
toiminnan tehokkuus ja taloudellisuus.
3.Selvitetään, miten Mikkelin seudun ja Mikkelin kaupungin elinvoiman kehittämisen kärkiä voidaan edistää ja
toteuttaa kylätasolla koulukylästä/kyläkoulusta, ja luodaan tälle pelisäännöt.
Tavoitteena on kehittää toiminta-/palvelumalli, joka on sovellettavissa ja siirrettävissä muillekin
maaseutualueille. Hankkeen tiedottamiseen ja toimintamallin jalkauttamiseen panostetaan erityisesti.
Koko hankkeen kantavana teemana pitää olla Mikkelin seudun ja kaupungin toiminnan taloudellisuus ja
tehokkuus. Kustannukset kunnille koulukylässä/kylätalossa pitää pienentyä. Mikäli saadaan kylän myönteistä
elinkeino- ja asukaskehitystä aikaan, kokonaistaloudellisuus kasvaa.
Hanke toteutetaan neljässä vaiheessa:
Vaiheessa 1 (Vahvuuksien varassa) kartoitetaan kylien palvelutarpeet ja koettu hyvinvointi käyttäjälähtöisin ja
osallistavin menetelmin.
Vaiheessa 2 (Toimijoiden talo - koulukylä/kylätalo) kehitetään Ihastjärvellä muotoiltu koulukylän
monitoimijakonsepti konkreettiseksi käytännöksi kyläkoulun arjessa. Testattavia ja jatkokehietttäviä asioita
ovat mm. hyvinvointiTV:n käyttö, hyvinvointibussityyppinen toimintamalli, ruokapalvelut ikäihmisille ja muille
kyläläisille sekä hyvinvointiteemapäivät. Toimintamalli siirretään Lahnaniemen ja Vitsiälän kylille.
Vaiheessa 3 (Kumppanuusmalli) rakennetaan malli, jolla saadaan kunnan ns. elinvoiman neloskierre mahdollistajat, käyttäjät, kehittäjät ja soveltajat - toimimaan yhdessa koulukylän/kylätalon palvelujen
kehittämisessä ja tuottamisessa. Mukana ovat kylillä toimivat yritykset, järjestöt, yhdistykset ja seurat.
Vaiheessa 4 ( Kustannus- ja vaikuttavuuslaskelmat) laaditaan konseptin kustannuslaskelmat sekä kustannusja vaikutusanalyysit. Näillä osoitetaan, onko konseptilla saavutettavissa tuottavuus- ja vaikuttavuushyötyjä ja
miten kylien elinvoima näin toimimalla rakentuu.
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313

RAJUPUSU LEADER RY

JURASU-matkailuhanke

Elinkeinojen
kehittämishanke

59 792
1.4.2012
31.12.2013

JURASU-Matkailuhankkeessa Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueelle laaditaan matkailun
kehittämissuunnitelma, joka tulee valmistuttuaan antamaan ainakin osittaisen vastauksen seuraaviin
kysymyksiin:
1. Minkä tyyppinen alueelle suuntautuva matkailukysyntä tulee olemaan?
2 Minkälaisia matkailun kehittämismahdollisuuksia yrittäjät ja muut matkailuntoimijat alueella näkevät?
3. Minkälaisia investointeja matkailun kehittäminen alueella edellyttää?
4. Miten investoinnit ja muut toimenpiteet (mm. reitistö, veneily- ja talviurheilurakenteet) palvelevat myös
alueen asukkaiden ja vapaa-ajanasukkaiden tarpeita?
5. Minkälaiset investoinnit ovat lähi vuoisina mahdollisia?
6. Minne matkailuliiketoiminnan vaatimia investointeja voidaan alueella tehdä?
7. Mitä kaavoitustarpeita alueellamme on matkailun näkökulmasta?
Hanke toteutetaan asiakaskyselyinä, yrityshaastatteluina ja työpajatyöskentelynä. Taustamateriaalia kerätään
kuntien aineistoista.
Kehittämissuunnitelmaa voidaan käyttää toteutusalueella hyödyksi investoijien ja pääomasijoittajien sekä
uusien yrittäjien etsinnässä. Suunnitelman perusteella valitaan 8-12 aluetta joihin tehdään 3-D aluemallit.
Hankkeen lopussa on seminaari, jossa alueen yrittäjille ja asukkaille tiedotetaan hankkeen tuloksista.
17 362
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JOROISTEN KUNTA

Kolman Koto -kylien yhteisöllisen kehittämisen
mallinnus

117 288
1.7.2012
30.6.2014

Hanke valmistelee ja luo edellytykset uudenlaisen yhteisöllisen asuinalueen " Kolman Koto" muodostumiselle
Joroisten kuntaan Kolman kylälle.
Hankkeen tavoitteena on selvittää ja mallintaa yhteisöllistä asuinympäristöä "Kolman Kotoa" eli hanke
sisältää ko. projektin käytännön toimenpiteiden suunnittelun (maankäyttöselvitys, sopimusmallien tekeminen,
markkinointi, rahoitus, yhteistyökumppaneiden etsintä jne.). Tavoitteena on luoda malli, jonka pohjalta
muodostuva yhteisöllinen kylä on monistettavissa vastaavanlaiseen kylään tai asuinalueeseen muualla
Suomessa. Hankkeen lopputuloksena valmistuu opasvihkonen yhteisöllisestä asumisesta ja
ryhmärakentamisesta maaseudulla.

17 826
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Yleishyödyllinen
investointi, laajakaista

4.6.2012

MIKKELIN PUHELIN OYJ

Hirvensalmen kunnan laajakaista hanke 1 vaihe

31.12.2013

321

178 758

Hankkeella toteutetaan Hirvensalmen kunnan alueella olevasta Hirvensalmen kunnan laajakaista hanke nimisestä Laajakaista kaikille 2015 -hankkeesta 1. vaihe. Hankkeessa rakennetaan valokaapeliverkkoa osaan
Hirvensalmen kunnan alueesta, joka mahdollistaa Hirvensalmen kunnan alueelta noin 250 vakituiseen
asuntoon nopean symmetrisen 100 Mbit/s laajakaistapalvelun. Rakennettavan valokaapelinverkon reittipituus
liityntäkaapeleineen on arviolta 80 km, sisältäen liittymisen yleiseen viestintäverkkoon. Liityntä yleiseen
viestintäverkkoon tapahtuu kahdesta pisteessä: Hirvensalmen keskustasta ja Monikkalasta. Mahdollisista
tilaajista valtaosa on alle 2 km etäisyydellä runkoverkosta. Teknisesti laajakaistaliittymistä suurin osa tullaan
toteuttamaan PON-tekniikalla (Hirvensalmen laitetilasta tulevat liittymät) ja muutama asiakas toteutetaan
Ethernet-tekniikalla. (Monikkalan laitetilasta tulevat liittymät). Rakennettavan verkon laajuus ja sijainti selviää
tarkemmin verkkosuunnitelmasta. Etelä-Savon Maakuntaliitto pyysi tarjouksen operaattoreilta kuidun
rakentamisesta.
18 035
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111

Koulutushanke,
tiedonvälitys

Biolannoite-Tuhkasta kasvuun metsissä
Hanke on Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy:n Helsingin yliopiston ja Suomen metsäkeskuksen Etelä-Savon
alueyksikön yhteishanke. Hankkeen tavoitteena on tiedonvälityksen keinoin lisätä puu- ja turvetuhkan käyttöä
turvemaiden metsänlannoituksiin aktivoimalla eteläsavolaisia metsäomistajia, metsätoimihenkilöitä sekä maaja metsätalousyrittäjiä. Tavoitteena on ohjata lannoitustoimintaa metsänhoidollisesti ja ympäristön kannalta
oikeisiin kohteisiin ja parantaa toiminnan suunnitelmallisuutta ja kannattavuutta. Hanke kasvattaa
maaseutuyritysten työmahdollisuuksista mm. tuhkalannoitteiden levityksessä. Hankkeen avulla saavutetaan
tuhkavirroille ekologisesti ja ympäristön kannalta nykyistä paremmat käyttökohteet ja parannetaan
lannoitustoiminnan kautta turvemaametsien ravinnetaloutta ja lisätään puuston kasvua ja elinvoimaisuutta.
Hankkeen toimenpiteet ovat seuraavat: tiedonvälitys- ja asiantuntijaseminaarit sekä loppuseminaari,
työnäytökset metsänhoitoyhdistysalueittain, tuhkalannoitukset paikkatietopohjainen käytettävyysselvitys EteläSavon alueelta, metsänomistajakohtainen tiedottaminen selvityksen pohjalta ja tuhkalannoituksen tietopankki
metsänomistajille ja toimijoille.

131 120
1.1.2013
31.12.2014
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PERTUNMAAN KUNTA

Pertunmaan valokuituhanke

208 319
17.7.2012
31.12.2013

Pertunmaan valokuidun tasa-arvohankkeen (esiselvitys) mukaisesti noin 20 tilaajasitoumuksen mukaisesti
valokuituliittymien rakentaminen. Sitoumusten mukaan laadittu reittisuunnitelma valokuituliittymien
rakentamiseksi 25802 metriä, jonka laskennallinen kustannusarvio on 232218 euroa.
Korjatun hankehakemuksen mukaan laskennalinen kustannus on 330 665 € ja liittyjiä 26 kpl.

18 144
331
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VEEJ'JAKAJA RY

Etelä-savon maaseutuohjelmien viestintähanke

207 480
1.9.2012
31.12.2014

Hankkeella on tavoitteena järjestää Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman ja maaseudun
alueellisen ja paikallisten kehittämisohjelmien viestintä keskitetysti ja tehokkaasti. Hankkeella välitetään tietoa
Etelä-Savon ELY -keskuksen ja eteläsavolaisten toimintaryhmien tarjoamista rahoitusmahdollisuuksista
maaseudun kehittämiseen käytännön läheisin esimerkein. Hankkeella esitellään ohjelmarahoitukseen
perustuvia maaseudun kehittämisen toimintamalleja ja tapoja sekä tuotetaan etukäteistietoa tulevan
ohjelmakauden painopisteistä ja valmistelun ajankohtaisista asioista. Hankkeella parannetaan ohjelmista
rahoitettujen hankkeiden ja toimenpiteiden tiedotusta ja viestintää. Hankkeen kesto on 28 kk. Hankkeella
luodaan maaseututoimijoiden välinen tiivis tiedotusyhteistyömalli. Tärkeä osa on myös uusimpien
viestintäkanavien kuten sosiaalisen median tehokas käyttöönotto. Tavoitteiden saavuttamiseksi hankkeeseen
palkataan ammattitaitoinen tiedottaja, joka kantaa kokonaisvastuun ohjelmaviestinnän ja uudenlaisen
toimintamalleja ja - tapoja kehittämisestä.
18 202
311
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HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITU

PAJA - Pakastus- ja jatkojalostustoiminnan
esiselvityshanke

Luomu- ja lähiruoan kysyntä on kasvanut viime vuosina ja odotettavissa on kysynnän kasvun jatkuminen
myös tulevaisuudessa. Tarvetta on erityisesti erilaisista jalostetuista lähi- ja luomutuotteista. Etelä-Savon
alueella on valtakunnallisestikin mittavaa alkutuotantoa avomaan vihannessektorilla. Alueellamme ei ole
kuitenkaan merkittävää esikäsittely- ja jatkojalostustoimintaa lukuun ottamatta tuoretuotteita jalostavaa
suuryritysluokkaan laskettavaa Salico Oy:tä. Lisäksi esikäsittelyä ja vähittäismyyntipalkkaamista harjoittavat
alueellamme Mestariviljelijät Oy, 3t OY ja Lietlahden tila. Suurin osa alueemme tuotannosta menee kuitenkin
tuoretuotteina kauppoihin ja ammattikeittiöille. Kuluttajakyselyissä on ilmennyt kysyntää myös pitemmälle
jalostetuille luomu- ja lähiruuaksi katsottaville kasvistuotteille kuten esikäsitellyille pakasteille ja vastaaville.
Tällä hankkeella selvitetään, onko alueellamme mahdollista lisätä jalostuskapasiteettia ja nostaa siten
edelleen vihannesten jalostusastetta.
Tämän hankkeen kohderyhmänä ovat eteläsavolaiset kasvisten tuottajat ja elintarvikealan toimijat.
Hankkeessa on tarkoitus kartoittaa taloudelliset, tuotannolliset ja logistiset mahdollisuudet investoida
kasvisten esikäsittely-/jalostus- ja pakastuslaitokseen Etelä-Savon alueella. Tavoitteena on kohottaa
maakunnallisen kasvistuotannon jalostusarvoa sekä lisätä tuottajien välistä yhteistoimintaa ja
verkostoitumista.
Hanke sisältää neljä toimenpideosioita:
1.Raaka-aineiden volyymit ja logistiikka
Kootaan olemassa olevaa tietoa ja kysytään alkutuottajilta halukkuutta tuottaa luomuna ja tavanomaisesti
viljeltyjä kasviksia jalostettavaksi. Tarkastelussa huomioidaan myös potentiaalisten tuottajien pinta-alat,
hehtaarisadot jalostukseen sopiville lajikkeille sekä käsittelyvaatimukset mahdollisen jalostuslaitoksen
kannalta
2.Esikäsiteltyjen ja pakastettujen tuotteiden kysyntätilanne ja hintataso
Tehdään arvio esikäsiteltyjen ja pakastettujen kotimaisten luomu- ja tavanomaisesti tuotettujen
kasvistuotteiden kysynnästä ja hintatasosta vähittäiskaupassa ja ammattikeittiösektorilla. Selvitetään myös
vientimahdollisuudet Venäjän markkinoille (mm. Kouvolan vientikeskus).
3.Tutustuminen jo toiminnassa olevaan vihannes- ja marjatuotteiden esikäsittely- ja pakastuslaitokseen
Suunnitellaan ja toteutetaan tutustumismatka toiminnassa olevaan kasvistuotteiden esikäsittely- ja
pakastuslaitokseen. Kohteen valinta tehdään mm. laitevalmistajilta saatavan informaation pohjalta.
4.Esikäsittely-/jalotus- ja pakastuslaitoksen tekninen toteutus ja sijoittaminen
Tarkastellaan esikäsittely-/jalostus- ja pakastuslaitoksen teknistä ja taloudellista toteutusta sekä arvioidaan
kustannustasoa erilaisille vaihtoehtoisille sijoituspaikoille (mm. mahdolliset olemassa olevat rakennukset / uusi
laitos)
Hankkeen tuloksena syntyy tietoa, jonka avulla maakunnan kasvisten tuottajat voivat realistisesti arvioida
luonnonmukaisesti ja tavanomaisesti tuotettujen kasvisten jatkojalostustoiminnan vaikutusta oman
yritystoimintansa kilpailukykyyn ja yhteistyön mahdollisuuksia jatkojalostuksessa muiden toimijoiden kanssa.
Hanke on esiselvityshanke ja sen tulokset ovat julkisia ja yleisesti hyödynnettävissä.

49 570
1.9.2012
31.3.2014

Hanke
ELY-keskus

Toimintaryhmä

Toteuttaja

Toimintalinja

Toimenpide

Tukimuoto

Hankkeen nimi

Alkupvm

Myönnetty
yhteensä e

Loppupvm

Hankekuvaus
18 426
321

Yleishyödyllinen
investointi

07 Etelä-Savo

3

SUOMEN EVANKELIS-LUTERILAISEN LUOST

Enonkosken luostariyhteisön maalämpöhanke

58 875
1.10.2012
31.12.2012

Suomen ev.lut.luostarin tuki ry:n ylläpitämä Enonkosken luostariyhteisö on toiminut Ihamaniemen entisellä
kyläkoululla helmikuusta 1994 lähtien. Paikka on ainoa luterilainen luostariyhteisö. Vaikka luostariyhteisö
toimii läheisessä yhteydessä ev. lut. kirkon kanssa, se toimii yhdistyspohjalla. Toiminta on pääosin
vapaaehtoisen tuen ja yhteisön oman varainhankinnan varassa. Toiminnan runkona on luostariyhteisöelämän
harjoittaminen, vieraiden vastaanottaminen, yhteisön henkeen sopivien retriittien ja kurssien järjestäminen
sekä rukous ja jumalanpalveluselämä kappelissa. Yhteisön keskeisenä toimitilana, yhteisön päärakennuksena
toimii entinen Ihamaniemen kyläkoulu. Talossa on erittäin epätaloudellinen öljyllä toimiva keskuslämmitys,
joka rasittaa pienen yhdistyksen ja yhteisön taloutta. Hankkeen tavoitteena on 1: muuttaa yhteisön
päärakennus maalämmöllä lämmitettäväksi, 2: turvata yhteisön toiminnan tulevaisuus päärakennuksen
uudella lämmitysjärjestelmällä, 3: toteuttaa ekologinen energiaratkaisu hiljaisuutta ja kohtuullista elämäntapaa
sekä luomakunnan varjelua korostavassa yhteisössä. Hankkeen toteuttaminen auttaa luostariyhteisöä
kehittämään toimintaansa ja palvelemaan entistä paremmin oman kyläkunnan, kunnan, ympäröivän
seutukunnan ja koko maan alueilta tulevia vierailijoita. Hankkeessa on toteutuessaan myös maaseudun
asuttuna pysymistä ja matkailua tukeva merkitys, vaikka luostariyhteisö ei olekaan varsinainen turistikohde.
18 453
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321

Elinkeinojen
kehittämishanke

Suomenniemen alueen kehittämisen
kokonaissuunnitelma - master plan

62 170
1.1.2013
31.12.2013

Hankkeen päätavoitteena on luoda liiketoimintalähtöinen Suomenniemen kunnan aluetta koskeva Master
Plan. Se on kehittämiskokonaisuus, joka sisältää elinkeinot, matkailun, kaavoitusideat, vapaa-ajan, kulttuurin,
asumisen, vapaa-ajan asumisen kattavan kehittämissuunnitelman vuosille 2013 - 2018.
Kehittämissuunnitelma konkretisoi alueen kehittämisen tavoitteet ja reunaehdot, sitouttaa toimijat yhteisen
päämäärän toteuttamiseen sekä toimii työvälineenä, jolla ohjataan alueen kaavoitustyötä ja maankäytön
suunnittelua.
Hankkeessa:
Luodaan yritys-/toimijaverkosto ja sitoutetaan se kehittämään alueen yritystoimintaa sekä linkittämään
kehittäminen uuden Mikkelin ja lähikuntien vastaaviin verkostoihin.
Nimetään konkreettiset kehittämiskohteet sekä laaditaan mahdolliset toteutettavuusselvitykset.
Asetetaan tavoitteet maankäytölle ja kaavoitukselle elinkeinojen kehittämisen näkökulmasta.
Hyödynnetään vapaa-ajanasuminen alueen vetovoimaisuuden ja kilpailukyvyn lisäämisessä.
Toteutustavan keskeisenä elementtinä on yhdistää projektin aikana kartoitettava seudun asukkaiden, vapaaajanasukkaiden ja yritysten tahtotila, toimintaympäristön muutokset sekä maaseudun parhaat käytännöt
seudun tahtotilaan, paikallisiin olosuhteisiin ja seudun resursseihin. Tätä pohjustetaan alueen eri toimijoiden
yhteisissä työpajoissa, joissa on edustettuna ainakin yrityksiä, viranhaltijoita, poliittisia päättäjiä, asukkaita ja
vapaa-ajanasukkaita.
Edellä kuvatulla tavalla toteutettavien työpajojen ja asiantuntijatyön yhdistelmän odotetaan synnyttävän
näkemyksen, jonka pohjalta voi syntyä Suomenniemen alueen kehityksen suunnan kääntävä
toimenpideohjelma. Ohjelma joka sisältää kunnan toimenpiteiden lisäksi myös yritysten ja muiden toimijoiden,
koko muun yhteisön toimenpiteitä.

18 454
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PROAGRIA ETELÄ-SAVO RY

Mahdollisuutena maisema

Yleishyödyllinen
kehittämishanke

Hankkeen tavoitteena on turvata ja edistää maaseutumaiseman ominaispiirteiden ja maatalousalueiden
luonnon biologisen monimuotoisuuden säilymistä Etelä-Savossa ja Keski-Suomessa. Avainteemoja ovat 1)
inventoitujen maisema-alueiden jatkokehittäminen, 2) Olemassa olevien maisema- ja
kulttuuriympäristöreitistöjen ja - verkostojen kehittäminen, tuotteistaminen, markkinointi ja koordinointi, 3)
Hoidon järjestäminen entisillä ja uusilla keinoilla, 4) Oppia ja hyviä käytäntöjä kulttuuriympäristön
tuotteistamisesta ja hyödyntämisestä Ruotsissa- erityisesti teemalla maisemanhoito ja matkailu
muinaisjäännösalueilla. Hankkeella halutaan lisätä maaseutumaiseman arvostusta ja innostaa maanomistajia,
viljelijöitä, yhdistyksiä, yrityksiä ja muita toimijoita hoitamaan maisemaa ja luonnon monimuotoisuutta.
Kehitetään innovatiivisia toimintatapoja ja keinoja lumon ja maiseman hoidossa. Hyödynnetään ja edelleen
kehitetään jo tehtyjä toimenpiteitä sekä luotuja kulttuurimatkailureittejä ja verkostoja. Toimenpiteitä
kohdennetaan etenkin arvotetuille alueille, arvokkaille perinnebiotoopeille, maisema- alueille ja Natura 2000verkoston kohteille. Toimenpiteiden avulla tuetaan maaseutuyrittäjyyttä, etsitään yrittäjille sopivia hoitokohteita
ja yhteistyökumppaneita ja hankkeella luodaan uusia maisemanhoitoverkostoja, yhdistetään kohteita ja
tekijöitä toisiinsa.
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PROAGRIA ETELÄ-SAVO RY

Energiaratkaisut maaseudulla

334 906
1.10.2012
31.12.2014

Hankkeen pääkohderyhmänä ovat maaseudun pienyrittäjät, erityisesti matkailu- ja mökkivuokrausyrittäjät,
maa-, puutarha- ja metsätilalliset sekä maaseudulla kiinteistöjä omistavat yhteisöt sekä vakituiset ja vapaaajan asukkaat. Hankkeessa keskitytään välittämään uusinta puolueetonta tietoa kohderyhmän tarpeisiin.
Hankkeen tavoitteena on saada maaseudulla toimivat ja asuvat tarkastelemaan energiakulutustaan ja
etsimään säästömahdollisuuksia, lisätä tietämystä energiavarojen kestävästä käytöstä, paikallisista uusiutuviin
energiavaroihin perustuvista energiaratkaisuista sekä maatilojen ja niiden vaikutuspiirissä sijaitsevien yritysten
ja muiden kiinteistöjen yhteistyömahdollisuuksista energiahuollossa. Toimenpiteinä ovat tiedotustilaisuudet ja
teemapäivät, tiedon välittäminen puhelimitse, sähköpostilla ja internetin välityksellä, kartoituskäynnit
maaseudun yrityksiin ja maatiloille energiahuollon nykytilanteen ja mahdollisten ongelmakohtien
selvittämiseksi ja vaihtoehtoisten energiamuotojen investointimahdollisuuksien kartoitus, tiedotus- ja
seminaarimatkat uusimpiin teknologiavaihtoehtoihin ja edelläkävijöiden ratkaisuihin ja parhaisiin käytäntöihin
tutustumiseksi, verkostoituminen mm. kuntien rakennusvalvonnan ja rakentamisen suunnittelupalveluja
tuottavien toimijoiden kanssa sekä uusimman tietämyksen hakeminen Suomesta ja ulkomailta kohderyhmän
käyttöön. Hankkeen tuloksena valmius uusiutuvaan paikalliseen energiaan nojaavien energiaratkaisujen
käyttöönottoon lisääntyy. Energian loppukäyttäjien energiakustannukset pienevät ja asumisen ja
yritystoiminnan ekotehokkuus kasvaa, Pitemmällä aikavälillä tuloksena on maaseutuyritysten
toimintaedellytysten ja kilpailukyvyn vahvistuminen ja uuden yritystoiminnan syntyminen sekä maaseudun
vetovoiman lisääntyminen asuin- ja vapaa-ajanviettopaikkana.
18 825
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ETELÄ-SAVON KOULUTUS OY

Etelä-Savon MAATILA ICT

111

Koulutushanke, maa- ja
metsätalouden sekä
elintarvikealan yrittäjät

Etelä-Savon MAATILA ICT -hankkeen tavoitteena on edistää ja monipuolistaa Etelä-Savossa maatilojen ja
maatiloina toimivien maaseutuyritysten sähköisen asiointia. Erityisenä tavoitteena on lisätä hankkeen aikana
sähköisten tukihakemusten täyttöastetta vähintään 50%:iin.
Hanke on koulutushanke, jossa ICT-koulutustarjonta suunnitellaan ja markkinoidaan yhteistyössä eri
toimijoiden kanssa. Hanke osallistuu hyvien käytäntöjen levittämiseen ja tiedonsiirtoon sekä rakentaa ja
aktivoi tukihenkilötoimintaa. Tavoitteena on myös viestiä palvelutarpeista sähköisen asioinnin
palvelunrakentajille, palvelujen tuottajille ja kehittäjille, edistää mahdollisimman laadukkaiden
tietoliikenneyhteyksien saamista tila- ja yritystasolle sekä konkretisoida sähköisen asioinnin mahdollisuuksia
maatiloille.
Hankkeen kohderyhmät ovat maatilat ja maatilaliitännäiset maaseutuyritykset sekä maakunnan tukihenkilöt.
Hyödynsaajia ovat sähköisen asioinnin palveluiden tuottajat ja kehittäjät, palvelunrakentajat ja -tuottajat
(yritykset, yhteisöt) sekä muut maakunnalliset kehittämis- ja koulutushankkeet.
Hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi
järjestetään tarvelähtöistä henkilökohtaistettua (HOPS) ICT-koulutusta yhteensä noin 12000 tuntia.
Koulutukset toteuttaa Etelä-Savon ammattiopisto ja Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto eri puolilla
maakuntaa. Tulostavoitteena on 600 henkilön osallistuminen vähintään 20 tuntia hankkeen tarjoamiin
koulutuksiin, joihin sisältyy myös yksilöllinen tilakohtainen tuki.
suunnitellaan ICT-tukihenkilöverkostolle toimintamalli ja toteutetaan heille räätälöity koulutus, rekrytoidaan
koulutettavat ja järjestetään koulutukset. Tulostavoite on muodostaa maakunnan alueella 15 - 20 tukihenkilön
verkosto.
suunnitellaan ja toteutetaan ICT-tukihenkilöverkoston kanssa ja käyttöön asiakkaille tehtävän sähköinen
kehitys- ja koulutustarvekysely. Tuetaan ICT-tukihenkilöiden kenttätyötä.
järjestetään kaksi kansallista ja yksi kansainvälinen opintomatka.
Hanke parantaa maa- ja metsätalouden kilpailukykyä, tukee maaseutumaisten alueiden elinkeinoelämän
monipuolistamista ja edistää maaseudun asukkaiden elämänlaadun paranemista.
Etelä-Savon MAATILA ICT hanketta hallinnoi Etelä-Savon Koulutus Oy. Toteutuksesta vastaavat EteläSavon ammattiopisto ja Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto.

556 205
1.11.2012
31.12.2014
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18 863
07 Etelä-Savo

3

321

Elinkeinojen
kehittämishanke

Tutkimus Etelä-Savon maaseutuun
kohdittuvasta kysynnästä

87 037
1.12.2012
30.11.2013

Hankkeen keskeisin tavoite on vastata siihen, millaista kysyntää Etelä-Savon maaseudulle kohdistuu.
Tavoitteena on, että hankkeessa saatavaa tietoa voidaan hyödyntää tunnistettaessa Etelä-Savon maaseudun
uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja kehitettäessä maaseudun nykyistä yritystoimintaa kysyntää vastaavaan
suuntaan. Hankkeen kohderyhmänä ovat vapaa-ajan asukkaat, suomalaiset ja venäläiset matkailijat,
veneilijät, hoiva- ja hyvinvointipalveluja tuottavat tahot, kulttuuri- ja tapahtumatuottajat sekä eteläsavolaisia
tuotteita ja raaka-aineita hyödyntävät ravintolat. Laadullinen tutkimusaineisto hankitaan posti- ja Internetkyselyillä, teema- ja joukkohaastatteluilla sekä hyödyntäen sähköistä työpöytää. Hankkeessa tuotetaan
ajantasaista tietoa Etelä-Savon maaseudun kehittämissuunnitelman 2014-2020 laatimista varten.
Tutkimustuloksista viestitään maaseutuyrittäjille työpajatilaisuuksissa, joissa myös kerätään aineistoa siitä,
kuinka maaseudun tarjonta ja maaseutuun kohdistuva kysyntä kohtaavat. Tämän työvaiheen tavoitteena on
täsmentää maaseudun uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Hankkeessa laaditaan tutkimusprosessin kokoava
raportti, joka julkaistaan Ruralia-instituutin julkaisusarjassa.
19 294
111

Koulutushanke, maa- ja
metsätalouden sekä
elintarvikealan yrittäjät

07 Etelä-Savo

1

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU OY

Metsäpalveluyritysten kehittämisvalmennus
MEKE

103 950
1.1.2013
31.12.2014

Hankkeen tavoitteena on koulutuksen keinoin vahvistaa ja kehittää metsäpalveluyritysten liiketoimintaa sekä
luoda uuttaa yritystoimintaa, Hankkeen tavoitteena on siirtää ajankohtaiset tutkimustulokset osaksi
metsäpalveluyritysten käytännön toimintaa ja ylläpitää ja tehostaa alueellista metsätalouden
elinkeinotoimintaa. Hankkeen toteuttaa Mikkelin ammattikorkeakoulu Metsätalouden laitos sekä liiketalouden
laitos. Hanke on kaksiivuotinen koulutus- ja valmennushanke. Etelä-Savon alueella. Koulutuksen aiheet
liittyvät yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämiseen ja lisäämiseen. Lisäksi aktivoidaan uusia yrittäjiä
matsäpalvelutoimintaan.
19 318
331

Koulutushanke,
tiedonvälitys

07 Etelä-Savo

3

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU OY

Eteläsavolaisen ruokamatkailun
kehittämishanke- Ruoka matkailun keskiöön

162 109
1.1.2013
31.12.2014

Eteläsavolaisen ruokamatkailun kehittämishanke - Ruoka matkailun keskiöön -hanke keskittyy
maaseutumatkailuun, jossa ruoka on syy tulla Etelä-Savoon. Hanke tuo eteläsavolaiseen keskusteluun ja
maaseutumatkailun kehittämiseen uuden näkökulman - hanke nostaa ruoan maaseutumatkailun kehittämisen
keskiöön.
Ruokamatkailu on matkailua, jossa ruoka ja paikalliset elintarvikkeet ovat syy matkalle lähtemiseen.
Ruokamatkalta turistin tulee saada viedä kotiinsa ruoasta, ruokailusta ja paikallisista elintarvikkeista muistoja,
kokemuksia ja elämyksiä. Ruokamatkailu on retkiä marja- ja sienimetsään, maatiloille, viinitiloille, juustolaan,
paikalliseen suurkeittiöön, koulukeittiöön tai elintarviketeollisuuslaitokseen. Ruokamatkailuun voi liittyä
ruokaan erikoistuneita kauppoja, gourmet-kauppoja, ruokakirjakauppoja, ruokaluentoja tai
ruoanvalmistusdemonstraatioita, ruokakursseja tai -kouluja, ruokamessuja tai -festivaaleja.
Hanke on tiedotushanke, jonka tavoitteena on ruokamatkaluun ja se kehittämiseen liittyvän tiedon levittäminen
alueella maaseutumatkailuyrittäjien ja alan toimijoiden, kehittäjien sekä "kansan" keskuudessa. Varsinainen
kohderyhmä hankkeessa ovat Etelä-Savon maaseutuyritystoimintaa harjoittavat mikroyritykset.
Hankkeen keskeiset toimenpiteet ovat ruokamatkailusivuston luominen ja sisällön tuottaminen sivustoille, mm.
tarinoita ja kuvia ruokamatkailusta ja ruokamatkailukohteista, selvitys maaseutumatkailuyritysten
ruokamatkailutuotteista, artikkelit ruokamatkailusta, työpajat, keskustelutilaisuus ja ruokamatkailuyrityskilpailu
sekä tiedonhankintamatkat "edistyneisiin" ruokamatkailuyrityksiin.

19 394
07 Etelä-Savo

1

111

SUOMEN YMPÄRISTÖKASVATUSSÄÄTIÖ

Sähköinen Maanosaaja

Elinkeinojen
kehittämishanke

Hankkeen tavoite on vastata ilmastonmuutoksen mukanaan tuomiin haasteisiin sekä vesienhoidon
tehostamiseen ja biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseen maa- ja metsätaloudessa kehittämällä uusi
innovatiivinen ratkaisu Sähköinen Maanosaaja- koulutuskonsepti. Hankkeessa rakennettavan konseptin
ensisijainen kohderyhmä ovat maanviljelijät, joiden lisäksi hyödynsaajia ovat hankkeen toteuttajat ja
ympäristö. Hankkeen toimenpiteet ovat: 1) Koulutusprosessin läpi käynti ja sähköisen koulutuksen suunnittelu,
2) Sopivien sähköisten työkalujen ja teknologisten ratkaisujen etsiminen, 3) Ravinnetaseen laskentaohjelman
kehittäminen, 4) Ympäristötukinäkökulman selvittäminen, 5) Sähköisen Maanosaajan pilotointi, 6) Pysyvän
toimintamallin suunnittelu ja /) Hankehallinto, hankkeen tuloksena on rakennettu ja piloitettu Sähköinen
maanosaaja- koulutuskonsepti, joka mahdollistaa Maanosaaja- koulutuksen tehokkaamman hallinnan ja
resurssien käytön sekä sitä kautta yhä useamman viljelijän koulutuksen vaikuttavuuden lisääminen, tarjoaa
kaikille kiinnostuneille viljelijöille mahdollisuuden toteuttaa koulutus hankeriippumattomasti, mahdollistaa
koulutuksen tulosten säännöllisen seurannan ja kehittää viljelijöiden itseohjautuvaa oppimista.

148 497
1.2.2013
31.12.2013
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Koulutushanke,
tiedonvälitys
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1

SUOMEN METSÄKESKUS E-SAVON ALUEYKS.

Laatua läheltä-laadukkaan puuraaka-aineen
saannin kehittäminen

Hankkeella aktivoidaan koivikoiden harvennuksia laatupuun järeyttämisen nopeuttamiseksi ja kootaan
hajallaan oleva tieto pystykarsintakohteista paikkatietojärjestelmään. Hanke on tiedotushanke, jolla
tavoitetaan 1000 metsänomistajaa tiedotteilla, tiedotustilaisuuksilla ja retkeilyllä. Hankkeen tuloksena saadaan
lisättyä metsänomistajien tietoisuutta metsänhoitotoimenpiteiden merkityksestä laatupuun kasvatuksen eri
vaiheissa ja helpotetaan laatupuukohdeteiden löytymistä. Nuoriin koivikoihin ja karsittuihin männiköihin
kohdistuvat harvennushakkuut lisääntyvät ja uusia kivikoita perustetaan. Tulevaisuudessa maakunnan
puunjalostajilla on saatavissa laadukasta puuraaka-ainetta omasta maakunnasta. Välittöminä vaikutuksina
järeän laatupuun tulo maakunnan jalostuslaitoksille lisääntyy ja hoitohakkuiden tuottama raaka-aine lisää
myös puun energiakäyttöä

Yhteensä 67 hanketta

07 Etelä-Savo

146 200
1.3.2013
31.12.2014

