Vuoden 2010 ympäristönhoitotöitä
Heinävesi
- moottorikelkkareitit
- raivaustyöt
- opasteiden kunnostus
- reittisiltojen kunnostus
- patikointireitit
- opasteiden kunnostus
- vesistön ylitys sillan korjaus
- kylämaiseman avaus raivaamalla
-työt toteutettiin kansallisen rahoituksen avulla ja töissä oli 2 henk. yht 12 htkk
Pieksämäki
- hoitokalastus, Jäppilä
- niityn niitto, Montola
- jättiputken torjuntaa Pieksämäen taajaman alueella
- retkeilyreittien kalusteiden kunnostusta
- maiseman avausta Pieksämäen taajaman alueella raivaamalla
- Mökkölän navetan kunnostustyöt
-työt toteutettiin kansallisen rahoituksen avulla ja töissä oli 2 henk. yht 12 htkk
Mäntyharju
- uittopuomen poisto
- Idänkurhon kasvualustan kunnostustyöt
- retkeilyreittien kunnostustyöt
- reittimerkkausta
- pitkospuiden kunnostusta
- maalauskunnostus
- vanhapappila
- kk:n kyläkoulu
- Leppäniemen kyläkoulu
- maiseman avausta Mäntyharjulla raivaamalla useissa eri kohteissa
- muuttoapu ELY-keskus
-työt toteutettiin kansallisen rahoituksen avulla ja töissä oli 2 henk. yht 12 htkk
Mikkeli
- tienlaitaraivausta, näkymien avausta risteysalueilla, vaarallisten puiden poistoa sekä
pystykarsintaa
- Rantakylässä
- Anttolassa
- välillä Otava-Hirvensalmi (tie 431)
- Jättiputkien torjuminen
- muuttoapu ELY-keskus
-työt toteutettiin paikallisen työpajan avulla ja töissä oli 4 henk. yht 5 htkk
- koekalastus, Haukivuori Suovu. Töistä vastasi paikalliset henkilöt
- ulpukanjuurien poisto, Laihalampi Mikkeli. Töistä vastasi Mikkelin kaupunki ja Mikkelin
kalastusalue 3 henkilöä yht 15 http
Rantasalmi
- vesikasviniitto Joroinen ja Rantasalmi
- tienlaitaraivausta, näkymien avausta risteysalueilla, vaarallisten puiden poistoa sekä
pystykarsintaa
- Rantasalmella
- välillä Rantasalmi-Korhola (tie 464)
- raivausapu Rantasalmen retkeilyreitit
-työt toteutettiin paikallisen työpajan avulla ja töissä oli 3 henk. yht 5 htkk

Savonlinna
- Mertajärven kunnostus, kunnostustöistä vastasi Savonlinnan kaupunki yhdessä Teko ry:n ja
SAMI:n kanssa
- ulpukanjuuren poistoa
- hoitokalastusta
-työt toteutettiin paikallisen työpajan avulla ja töissä oli 3 henk. yht 1 htkk

Vuoden 2011 ympäristönhoitotöitä
Heinävesi
Kotiseutumuseon kunnostustyöt:
- työ sisälsi julkisivujen huonokuntoisten puuosien vaihtoa, vesikaton kunnostusta, sekä maalaustyötä.
- Heinäveden kunta työllisti töihin 4 henkilöä, yhteensä10 htkk.
Ympäristön raivaus Heinäveden seudulla sekä tienlaitaraivaus VT 23
- työ sisälsi kävely/hiihtopolkujen raivausta, tieturvallisuuden parantamista sekä maisemanavausta.
- ELY-keskus työllisti kansallisella rahoituksella 2 henkilöä, yhteensä 12 htkk.
- osarahoittajana hankkeessa oli Pohjois-Savon ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue.
Lintula-Valamo retkeilyreitin kunnostustyöt (Etelä-Savon ELY-keskus, Heinäveden kunta)
- työ sisälsi retkeilyreitin opasteiden ja pitkospuiden kunnostusta sekä polkujen raivausta.
- ELY-keskus työllisti hankerahoilla 2 henkilöä, yhteensä 9 htkk.
Hirvensalmi
Väisälänsaaren kirkkovenekatoksen kunnostus (Yksityinen omistus)
- työ sisälsi hirsikehikon rakentamisen vanhan katoksen alle, huonokuntoisten puuosien vaihtoa sekä uuden
pärekaton tekemisen.
- hanke tehtiin yhteistyössä Hirvensalmenkunnan kuntouttavan toimen (0-5 henkilöä) ja paikallisten
talkoohenkilöiden (0-3 henkilöä) avulla, yhteensä 6 htkk.
Kangasniemi
Tienlaita- ja levähdysalue raivaukset KT13 ja PT616
- työ sisälsi tieturvallisuuden parantamista sekä maiseman avausta.
-työn toteutti paikallinen työpaja 2-5 henkilön avulla, yhteensä 85 htp.
- rahoittajana oli Pohjois-Savon ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri –vastuualue.
Koekalastus Härkäjärvi, Kutemajärvi
- perehdyttäminen koekalastukseen.
- paikalla muitakin osakaskuntien edustajia, jotka vievät tiedot omalle alueelle hoitaakseen siellä kalastusta
omatoimisesti, lähinnä Haukivuoren Kyyveden alueella. Kalastusta yhteensä 130 verkkoyötä.
Mikkeli
Anttolan venevajan ennallistaminen (Mikkelin kaupunki)
- työ sisälsi vajan tunkkausta, oikaisua ja lahojen puuosien vaihtoa sekä maalausta keittomaaleilla.
- toteutus Mikkelin kaupungin nuorten työpajan työpankin kautta 3 henkilöä, yhteensä 32 tp.
Tienlaita- ja maisemaraivaukset Mikkelin seuduilla
- työ sisälsi tieturvallisuuden parantamista sekä maisemanavausta VT5llä.
- toteutus Mikkelin kaupungin palkkaamien henkilöiden avulla. Palkkalistoilla oli ohjaaja, nuoria opiskelijoita,
vanhempi työllistetty sekä kuntoutettava henkilö, 9 henkilöä, yhteensä 19 htkk.
- osarahoittajana oli Pohjois-Savon ELY-keskuksen liikenne infrastruktuuri vastuualue.
Munakan navetan kunnostus (Yksityisomistuksessa)
- työ sisälsi vanhan navetan restaurointityötä, mm. rakenteiden oikaisua, kivimuurin korjausta, lahojen ja
rikkoutuneiden osien paikkauskorjausta sekä päreiden että pärekaton tekoa.
- kohteen omistaja työllisti 2 henkilöä, yhteensä 10 htkk
Urpolan myllyn kunnostus (Mikkelin kaupunki)
- työ sisälsi ympäristön muokkausta kosteusongelman poistamiseksi sekä lahojen puuosien vaihtoa, työ on kesken.
- työ toteutettiin Mikkelin kaupungin työllistämän henkilön avulla, yhteensä 1 htkk.
Riutan niityn kunnostus (Mikkelin kaupunki)
- perinnebiotoopiksi luokitellun arvokkaan niityn kunnostustyö.
- aidatulla alueella laidunsi kesän 6 lammasta. Alueelle oli mahdollista mennä tutustumaan eläimiin.
- aitaamisen toteutti TSL-linkin Puu-paja, 2-4 henkilöä, yhteensä 3 htkk.
Mäntyharju
Iso-Pappilan museoalueen rakennuskunnostukset
- töitä oli mm. pärekaton tekoa useissa rakennuksissa puiden etsinnästä ja kaadosta lähtien, hirsikengityksiä ym.
huonokuntoisten puuosien vaihtoa, kattotiilien kunnostusta, maalausta itse tehdyillä perinnemaaleilla sekä
kivimuurien kunnostusta.
- työn toteuttivat kunnan palkkaamat henkilöt sekä opiskelijat, yhteensä 23 henkilöä 67 htkk.

Pieksämäki
Heikinlammen lavan kunnostaminen (Pieksämäen kaupunki)
- työ sisälsi esiintymislavan kunnostuskorjausta uusimalla/korjaamalla huonokuntoiset osat, uuden vesikaton
tekemisen sekä maalausta.
- kunnostuksen toteutti Pieksämäen nuorisotoimi, PS Liikunta sekä Pieksämäen kaupunki yht. 3-8 henkilöä ja 42
htp.
Savonlinna
Mertajärven kunnostus (Savonlinnan kaupunki)
- työ sisälsi järven kunnostusta tehokalastuksen avulla.
- kalastuksen hoitivat Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston kalatalouden perustutkinnon opiskelijat, 2-4-henkilöä,
yhteensä 21 http

Vuoden 2012 ympäristönhoitotöitä
Heinävesi
Kotiseutumuseon navetan kunnostustöitä(Heinäveden kunta):
- työ sisälsi julkisivujen huonokuntoisten puuosien vaihtoa, vesikaton kunnostusta, sekä maalaustyötä.
- Heinäveden kunta työllisti töihin 3 henkilöä, yhteensä199 htp.
Lintula-Valamo retkeilyreitin kunnostustyöt (Etelä-Savon ELY-keskus, Heinäveden kunta)
- työ sisälsi retkeilyreitin pitkospuiden kunnostusta.
- ELY-keskus työllisti hankerahoilla 6 henkilöä, yhteensä 74 htp.
Hirvensalmi
Kotiseutumuseon tuulimyllyn kunnostus( Hirvensalmen kunta)
-työ piti sisällään tuulimyllyn katon kunnostustyön. Työ toteutettiin paikallisella urakoitsijalla 1 hlö 3 tp
Kangasniemi
Tienlaitaraivaukset paikallistiellä no 15247
- työ sisälsi tieturvallisuuden parantamista sekä maiseman avausta.
-työn toteutti paikallinen työpaja 2-6 henkilön avulla, yhteensä 190 http.
- rahoittajana oli Pohjois-Savon ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri –vastuualue.
Kerimäki
Kirkonrannan venevajat sekä rannan muut rakennukset yht 19 kpl(yksityiset omistajat, kerimäen kunta ja
seurakunta)
-työ piti sisällään lahojen puuosien korjausta sekä maalausta
Kalastajatila
-työ piti sisällään päärakennuksen pärekaton teon sekä räystäiden maalausta
Vanhainkodin iso lato, vanhainkodin maakellari (Kerimäen kunta)
-työ piti sisälläään maalaustyötä ja pienimuotoista muuta kunnostusta
-Kermäen työt toteutti paikallinen työpaja. Kesän aikana oli 10 henkilöä töissä yht . 576 htp.
Mikkeli
Riutan niitty ja lato
-työ piti sisällään ladon tunkkausta ja lahojen osien korjausta, tuentaa följäreillä sekä katon kunnostuksen. Myös
niittykunnostusta hoidettiin lampaiden voimin
-työn toteutti paikallinen työpaja 2-6 henkilön voimin yht 140 http
Otavan kaivokoppi
-työ piti sisällään maalaustyötä
-työn toteutti paikallinen työpajan 3 henkilöä 3 http
Tienlaitaraivaukset Haukivuorella teillä KT72 ja PT 15299
Tienlaitaraivaukset Mikkelin Anttolassa teillä KT62
Tienlaitaraivaukset Mikkelin Otavassa teillä VT5 ja PT 15113
Tienlaitaraivaukset Mikkelin ympäristössä teillä VT5 ja VT 13, KT62 ja KT72
- työ sisälsi tieturvallisuuden parantamista sekä maiseman avausta.
- toteutus Mikkelin kaupungin palkkaamien henkilöiden avulla. Palkkalistoilla oli ohjaaja, nuoria opiskelijoita, sekä
muutama työllistetty henkilö, 9 henkilöä, yhteensä 367 http.
- rahoittajana oli Pohjois-Savon ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri –vastuualue

Pieksämäki
Jäppilän lainajyvästön kunnostustyöt (Pieksämäen Liikunta, Pieksämäen kaupunki)
- työ sisälsi perustusten kivijalan kunnostustyötä, Alimman hirsikerran tuentaa sekä tippalistan ennallistamistyötä.
- hanke työllisti 3 henkilöä yhteensä 56 http
Mökkölän navetta( Yksityinen)
-työ oli pääasiassa hätäaputyötä perustusten tuentaan, hankkeen jatkoa suunnitellaan vuodelle 2013
-työn toteutti isäntä ja 2 hänen kaveria yht 8http
Mäntyharju
Iso-Pappilan museoalueen rakennuskunnostukset (Mäntyharjun kunta)
- Töitä oli mm. pärekaton tekoa, hirsikengityksiä ym. huonokuntoisten puuosien vaihtoa, kattotiilien kunnostusta,
maalausta itse tehdyillä perinnemaaleilla sekä kivimuurien kunnostusta.
- Työn toteuttivat kunnan palkkaamat henkilöt, yhteensä 14 henkilöä, 165 http.
Tienlaitaraivaus Mäntyharju PT4163 (Pohjois-Savon ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri –vastuualue/Kunta)
-työ sisälsi tienlaitapuiden kaatamista Moton ja metsurin avulla. Puut poistettiin kuorma-autolla tienlaidasta.
Liikenne pysäytettiin puiden kaadon ajaksi
-työ toteutettiin ostopalveluna/ kunnan palkkaamien henkilöiden avulla
-töissä oli mukana 8 työmiestä, 24 http

Vuoden 2013 ympäristönhoitotöitä
Heinävesi
– Heinäveden kotiseutumuseon kunnostustöiden loppuun saattaminen 2 tp
– Heinäveden moottorikelkkareitin kunnostustyöt 2htkk
Mikkeli
– Riutan ladon kunnostuksen loppuun saattaminen 3 tp
– Kenkäveron lintutornin kunnostus 5 tp
– Pursialan aitan kunnostus 9 htkk (nuorisotakuu 6 kk)
– tienlaitaraivaukset kahdella työporukalla, käynnissä, nyt 17 htkk (opiskelijat 8 kk)
Savonlinna
– Kerimäen kalastajatilan ulkorakennuksien kattokunnostukset ja Kerimäen
kotiseutumuseon ulkorakennuksien kattokunnostukset 19htkk (nuorisotakuu 10 kk)
– Tienlaitaraivaukset Moisalmi (n. 22 km), Käynnissä, nyt 9 htkk
– Punkaharjun kotiseutumuseo, alkaa syyskuussa
Rantasalmi
– Tienlaitaraivaus Voisalmi (n.12 km) 5 htkk
Puumala
– Rokansaaren ovet 1 htkk
– Rokansaaren päärakennuksen ja Umpilammen saunan kunnostus (toteutus
syksyllä 2013)
Pieksämäki
– Tienlaitaraivaus:Kolma (8 km), Pyhityn suoran ja Virtasalmen rantamaiseman avaus 5 htkk
– Virtasalmen Punaisen tuvan katon korjaus, (toteutus vuonna 2014)
Mäntyharju
– Mäntyharjun venevajojen kunnostushanke, käynnissä nyt 5 htkk
Hirvensalmi
– vaaralliset puut Hirvensalmi 2 htp, urakoitsija
– Hirvensalmen kotiseutumuseon rakennuskunnostukset (ei vuonna 2013)
Kangasniemi
– Kortesalmen Makasiini, tuentaa syksyllä 2013. Korjaus myöhemmin
– Reinikkalan kartanon kivikellari, alkaa syksyllä tai ensi keväänä
– vesikasviniitto, urakoitsija 10 htp
Lisäksi hankehenkilöt ovat antaneet ”Konsultti” apua erilaisiin kunnostuskohteisiin sekä
tehneet vieraslajitorjuntaa(Jättiputki) tiealueilta useilla paikkakunnilla, aikaisempien hankkeiden tietojen perusteella.

