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Keski-Suomen ELY-keskus 

Myönnetty yritysrahoitus 4–6/2022 maaseuturahastosta:  

 

• JW Steelworks Oy, toimitilainvestointi, Jyväskylä, 44 400 € 

• Kalmari Erkki Vihtori, biokaasulaitosinvestointi, Laukaa, 151 590 € 

• Jokisuu Works Oy, koneinvestointi, Kyyjärvi, 41 979 € 

• Reptail Oy, toimitilainvestointi, Saarijärvi, 168 274 € 

• Caiwin Oy, koneinvestointi, Kyyjärvi, 62 112 € 

• A-Haketus Oy, hakkuri-investointi, Viitasaari, 69 000 € 

• Metallisorvaamo Pitkänen Oy, koneinvestointi, Uurainen, 56 000 € 

• Kraftboys Oy, hakkuri-investointi, Äänekoski, 62 000 € 

• Suolahden Koneistus ja Huolto Oy, laiteinvestointi, Äänekoski, 6 004 € 

• Kolima Distillery Oy, laiteinvestoinnit, Pihtipudas, 39 055 € 

 

Yhteensä 700 413 euroa (hankkeiden kokonaisarvo 2,5 miljoonaa euroa) 

 

 

Myönnetty hankerahoitus maaseuturahastosta jaksolla 4–6/2022: 

 

 

• Keski-Suomen ruokaverkosto, Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy, 204 282 € 
Hanke jatkaa pitkäjänteistä Keski-Suomen ruokasektorin kehittämistyötä entistä verkostomaisempana toimintana. Hanke 

on jaettu kolmeen päätavoitteeseen, verkostomaisen yhteistyön vahvistamiseen, ruokaverkoston vastuullisen ja kestävän 

toiminnan edistämiseen ja ruokaverkoston vaikuttavuuden vahvistamiseen ja viestintään. Hankkeella edistetään, 

suunnitellaan ja toteutetaan erityisesti lähiruoan tuotannon, jalostuksen ja käytön sekä elintarvikeviennin ja 

ruokamatkailun kehittämistoimia.  
 

• Digiosaavat yritykset ja yhteisöt Keski-Suomessa, Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy, 150 000 € 
Hanke edistää maaseudun mikro- ja pk-yrittäjien sekä yhdistysten ja erilaisten yhteisöjen digiosaamista, lisää yritysten ja 

yhteisöjen toiminnan digitalisoitumista sekä tietoisuutta teknologiaratkaisujen ympäristövaikutuksista, ja kasvattaa 

yritysten ja yhdistysten välistä verkostoitumista ja yhteistyötä Keski-Suomen kunnissa. Toimenpiteinä ovat 

henkilökohtaisten digitaitojen edistämiseen tähtäävät digiklinikat ja työpajat, erilaiset webinaarit ja webinaarisarjat 

ajankohtaisista digiaiheista sekä digituen kartoittaminen ja siitä tiedottaminen digituen löydettävyyden parantamiseksi.  

 

• Ammattilaiset maaseudulla, Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy, 51 691 € 
Esiselvityshankkeessa selvitetään keskeisten toimijoiden toimenpiteet Pohjoisen Keski-Suomen alueen elinvoimaisuuden 

parantamiseksi sekä osaajapulan ratkaisemiseksi. Hankkeessa etsitään pysyvän toimintamallin edellytyksiä osaavan 

työvoiman varmistamiseksi pohjoiseen Keski-Suomeen. Samalla selvitetään keskeisten toimijoiden halukkuus kehittää ja 

tiivistää alueellista yhteistyötä entistä voimakkaammin. Haastattelujen, tiedonkeruun ja benchmarkingin jälkeen 

koostetaan saatujen palautteiden ja kommenttien pohjalta toimijoiden yhteinen tahtotila ja esitys mahdollisiksi 

jatkotoimenpiteiksi. 

 

• Luonnonreitit kuntoon ja käyttöön, Pihtiputaan kunta, 133 802 € 
Hankkeen päätavoitteena on toteuttaa esiselvityshankkeessa tunnistetut kehittämistoimenpiteet, joiden avulla 

Pihtiputaan luontoreitistöt saadaan nykyistä paremmin sekä asukkaiden että matkailijoiden käyttöön. Lisäksi tavoitteena 

on mahdollistaa toimivat yhteydet esimerkiksi Reisjärven puolella jo olemassa oleville laajemmille reitistöille. Reitistöjen 



kehittämisessä olennaista on ottaa huomioon kestävän luontomatkailun näkökulma, jotta alueella pystytään ottamaan 

vastaan merkittävästi enemmän luontomatkailijoita vaarantamatta kuitenkaan reitistöjen erityisiä luontoarvoja. 

Hankkeen aikana pyritään saamaan reitistöt sellaiseen kuntoon, että ne tarjoavat kiinnostavaa nähtävää sekä kotimaisille 

että kansainvälisille matkailijoille ja niin, että niiden perusylläpito voidaan toteuttaa kunnan normaalin toiminnan ohessa 

sekä paikallisten yhdistysten avulla. 

 

• Varaudutaan taidolla, Keski-Suomen Martat ry, 27 732 € 
Kotitalouksien varautumistaidot erilaisissa poikkeustilanteissa ovat tärkeä osa alueen kokonaisturvallisuutta. Hankkeessa 

järjestetään varautumisluentoja, kylätapahtumia sekä toiminnallisia retkiä tai työpajoja. Niissä käydään läpi kotitalouksien 

varautumiseen liittyviä asioita lähinnä kotivaran, elintarvikkeiden säilyvyyden sekä yleiseen varautumiseen ja 

suojautumisen näkökulmasta. Alueen asukkaita ja kesäasukkaita innostetaan omatoimiseen varautumiseen ja 

kestävämpiin valintoihin omassa arjessaan.  
 

• Northern Industries – yritysryhmähanke, Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy, 65 963 € 
Karstulassa toimivat neljä alihankintakonepajaa Boweco Oy, Ilmomet Oy, Vector Team Oy ja Pohjolan Konepaja Oy 

rakentavat hankkeessa toimivan yhteistyöverkoston, joka pureutuu asiakashankintaan, asiakaspalveluun, 

tarjouspyyntöihin ja toimitusten hoitamiseen. Toimiva yhteistyöverkosto brändätään ja lanseerataan näiden 

alihankintakonepajojen kesken. Verkoston kautta yritykset pystyvät vastaamaan paremmin isompiin sekä erikoisempiin 

tilauskokonaisuuksiin ja näin varmistamaan kasvun, laajemman sekä kannattavamman liiketoiminnan. 

 

Hankerahoitus yhteensä 633 470 euroa 


