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Ohjelmakauden 2014 – 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman (maaseutuohjelma)
rahoitus on Keski-Suomessa suunniteltu käytettäväksi pääsääntöisesti yritysten sekä yrittäjyyttä ja
työllisyyttä edistävien hankkeiden tukemiseen.

3
1. SUUNTAAMISEN PERUSTEET
Nämä suuntaukset koskevat maaseuturahastosta rahoitettavia maaseudun yritystoimintaa koskevia toimenpiteitä, jotka ovat tulleet vireille 11.5.2015 ja sen jälkeen. Suuntaamisen lähtökohtana ovat EU- ja kansallinen lainsäädäntö, Maaseudun kehittämisen
tukemisesta annettu laki (kehittämislaki, 28/2014), Valtioneuvoston asetus maaseudun
yritystuesta (80/2015) Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma ja Keski-Suomen alueellinen maaseudun kehittämissuunnitelma, Leader-ryhmien paikalliset strategiat sekä Keski-Suomen ELY-keskuksen ja alueen Leader-ryhmien välinen yhteistyösopimus. Yritystukea kohdennettaessa huomioidaan valtiontukisäännöt.
Yritysrahoitus on harkinnanvaraista tukea. Rahoituksessa pyritään varmistamaan hakijoiden tasapuolinen kohtelu ja aikaansaamaan mahdollisimman suuri alueellinen vaikuttavuus maaseutualueiden kehittymiseen, työllisyyteen ja yritysten kilpailukykyyn.
Rahoitus kohdennetaan toimenpiteisiin, jotka parhaiten edistävät maaseutuohjelman,
alueellisen suunnitelman tai paikallisten strategioiden tavoitteiden toteutumista. Toimenpiteitä rahoitettaessa käytetään valintakriteereitä. Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että yrityksellä arvioidaan olevan edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan. Lisäksi toimenpiteellä on olennaista merkitystä yritysten perustamiselle, kasvulle
tai kehittymiselle.
Rahoituksen kohdentamisessa huomioidaan olemassa oleva tarjonta ja yritysten kilpailuedellytykset rahoitettavalla toimialalla ja alueella. Kilpailua vääristävien vaikutusten
välttämiseksi tukea ei myönnetä toimintaan, jossa on runsaasti kilpailevaa tarjontaa,
vaikka hakevalla yrityksellä olisikin edellytyksiä menestyä kilpailussa.
Tuki kohdennetaan liiketaloudellisin perustein arvioituna ensisijaisesti päätoimiseen ja
ammattimaiseen yritystoimintaan. Tuettavan toiminnan on annettava pääasiallinen toimeentulo ainakin yhdelle yrityksessä toimivalle yrittäjälle tai työntekijälle.
2. YLEISET PERUSTEET
Rahoitusta voi hakea maaseudulla toimiva mikro- tai pienyritys investointeihin ja toiminnan aloittamiseen tai liiketoiminnan uudistamiseen sekä keskisuuri yritys investointeihin (maataloustuotteet).
Yritysrahoitusta voidaan myöntää Keski-Suomessa uuden aluetypologialuokituksen
mukaisella maaseutualueella. Maaseutualueen ulkopuolelle on rajattu Jyväskylän kaupungista alue, jonka raja kulkee ulomman kaupunkialueen ulkoreunalla. Poikkeuksena
on Killerin raviradan alue, jossa luokituksen mukainen raja ulomman kaupunkialueen
ja kaupungin kehysalueen välillä kulkee keskellä ravirataa. Raviradan alue on kuitenkin
otettu kokonaisuudessaan tukikelpoiseksi alueeksi maaseudun kehittämisohjelmassa.
Rajausta koskeva kartta on nähtävissä ELY-keskuksen nettisivuilla http://bit.ly/2zB0lA2
Maaseutuohjelman yritystukea muille kuin maatiloille ja maataloustuotteiden jalostusta
ja kaupanpitämistä harjoittaville yrityksille ei voida myöntää tämän rajauksen sisäpuolella sijaitseville yrityksille. Rajaus on sama kuin Leader-ryhmä JyväsRiihi ry:llä.
Maatila voi hakea rahoitusta toiminnan monipuolistamiseen maatalouden ulkopuolelle.
Tuen kohteena voi olla esimerkiksi puun jatkojalostus, metallityöt, lämpöyrittäjyys ja
energiapuun korjuu. Lisäksi on mahdollista rahoittaa elintarvikkeiden ensiasteen jatkojalostusyrityksiä. Tuen hakija voi työllistää enintään 250 henkilöä.
Hankkeen tulee olla merkittävä sekä yrityksen että ympäröivän seudun kannalta. Sen
tulee luoda uusia palveluja tai pysyviä työmahdollisuuksia alueelle, kasvattaa yrityksen
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Mikro
<10 hlöä ja
LIVA < 2 milj.€
tai
TASE < 2 milj.€

Pieni
<50 hlöä ja
LIVA < 10 milj.€
tai
TASE < 10 milj.€

Keskisuuri
<250 hlöä ja
LIVA < 50
milj.€
tai
TASE < 43
milj.€

Investoinnit
-energia (uusi laitos)

20 %
30 %

20 %
30 %

0%
0%

Investoinnit Konnevesi, Viitasaari,
Pihtipudas

30 %

30 %

0%

Kannonkoski, Karstula, Kivijärvi,
Kyyjärvi, Saarijärvi

20 %

20 %

20 %
30 % de minimis

20 %
30 % de minimis

35 %

30 %

20 %

40 %

30 %

0%

Äänekoski
Maataloustuotteiden jalostus ja
kaupan pitäminen (annex I)
-yhteisyritys

liikevaihtoa, tehostaa yrityksen tuotantoa, parantaa yrityksen teknologian tasoa. Lisäksi tarkastellaan mm. yrittäjän ammattitaitoa, yritystoiminnan kannattavuutta sekä
alan kilpailutilannetta. Pienin myönnettävä tuki on 2 000 €.
Leader-ryhmät käyttävät yritysrahoituksensa kohdentamisessa omien paikallisten strategioidensa valintaperusteita sekä Leader-ryhmien ja ELY-keskuksen yhteistyösopimuksessa sovittuja menettelyjä. Leader-ryhmien yritysrahoituksen pääpaino on alkavissa ja pienissä mikroyrityksissä esimerkiksi palvelusektorilla. Leader VIISARI ry käyttää omaa aluerajausta Äänekoskella.

3. INVESTOINTITUKI
Investoinnit maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden jalostukseen, markkinoille
saattamiseen ja kehittämiseen
Investointituki on tarkoitettu alkavan tai toimivan yrityksen aineellisen tai aineettoman
alku- ja laajennusinvestoinnin rahoittamiseen.
Tukea ei myönnetä alle 10 000 euron investointeihin. Investoinnin edellytysten selvittämiseen voi saada tukea 40–50 % kustannuksista.
Muun yritystoiminnan investoinnit maaseutualueilla
Tuki kohdennetaan kasvaviin ja/tai kehittyviin pieniin yrityksiin sekä toimintojaan maatalouden ulkopuolelle monipuolistaville maatiloille. Maatalouden ulkopuolista liiketoimintaa harjoittavat mikro- ja pienyritykset voivat saada investointitukea ainoastaan
maaseutualueilla toteutettaviin investointeihin.
Tukea ei myönnetä alle 10 000 euron investointiin silloin, kun tukea haetaan suoraan
ELY-keskuksesta. Leader-ryhmät voivat tukea myös pienempiä investointeja.



HUOM! Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi ja Saarijärvi nousevat korkeamman tuen piiriin vasta maaseutuohjelman muutoksen jälkeen.
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Äänekoskella voidaan investointituki myöntää maaseutuohjelman muutos/hyväksymisajankohtaan saakka de-minimis ehtojen salliessa 30 % tukitasolla

4. PERUSTAMISTUKI
Perustamistukea voidaan myöntää yritystoiminnan aloittamiseen, pois lukien maatalousala ja metsätalous. Perustamistukea voidaan myöntää vain maaseutualueilla. Perustamistuki on aina harkinnanvarainen.
Perustamistukea myönnetään ensisijaisesti aloittavalle yritykselle. Perustamistukea
voidaan myöntää myös tuotannollista tai palveluliiketoimintaa jo harjoittavan toimivan
yrityksen liiketoiminnan merkittävään uudistamiseen. Perustamistukea suunnataan yrityksille, jotka tuovat markkinoille uuden tuotteen tai palvelun.
Perustamistuella voi hankkia esimerkiksi asiantuntija- tai neuvontapalveluita, joita tarvitaan liiketoiminnan käynnistämiseen tai kehittämiseen. Perustamistukea myönnetään
ensisijaisesti yrityksille, joiden perustamistoimenpiteistä ja kustannuksista merkittävä
osa kohdistuu liiketoiminnan kehittämiseen liittyviin toimenpiteisiin.
Perustamistukea voi saada yli 5 000 euron kehittämistoimenpiteisiin ja enintään 35 000
euroa. Perustamistukea haetaan pääsääntöisesti ELY-keskuksesta.
Tukea voidaan myöntää kokeiluiden toteuttamiseen sekä uudelle että toimivalle yritykselle uuteen toimintaan. Kokeilulla tarkoitetaan liiketoimintasuunnitelmaan perustuvien
uusien tuotteiden ja palveluiden sekä toimintamallien suunnittelua, testaamista ja kehittämistä, jolla on rajattu laajuus ja aikataulu sekä rajatut kustannukset
Kokeiluihin myönnettävän tuen enimmäismäärä on 10 000 euroa ja tukea ei myönnetä
mikäli tuen määrä alittaa 2 000 euroa.
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5. ERÄITÄ SUUNTAAMISEN ALAKOHTAISIA TARKENNUKSIA
Asiantuntijapalveluyritykset
Asiantuntijapalveluyritysten (mm. liikkeenjohto, markkinointi) hankkeilla tulee olla merkittävä, toimialan tavanomaisia palvelumalleja uudistava vaikutus tai kansainvälistymiseen tähtäävä tavoite.
Matkailuyritykset
Matkailurahoituksen painopiste on yritysten palvelutuotannon monipuolistamisessa,
laadun parantamisessa ja käyttöasteiden nostamisessa.
Aloittavien yrittäjien hankkeissa kiinnitetään erityistä huomiota alan kilpailutilanteeseen, riittävään yrityskokoon ja ammattimaiseen toimintaan.
Maaseutumatkailuksi katsottava loma-asuntojen vuokraustoiminta edellyttää vähintään tavoitteeksi asetettua kolmea loma-asuntoa. Yksinomaan mökkien lukumäärä ei
tuo kannattavuutta. Mökkien käyttöasteella ja muilla matkailijoita palvelevilla tuotteilla
on merkitystä rakennettaessa kannattavaa liiketoimintaa. Käyttöasteella ja työllistävyydellä sekä muilla matkailijoita palvelevilla tuotteilla on olennainen merkitys hanketta
arvioitaessa.
Matkailukeskusten hotelli ja lomaosaketyyppistä tai pitkäaikaiseen vuokrauskäyttöön
tarkoitettua rakentamista tai kiinteistön hankintaa ei tueta.
Hevosyrittäjyys
Hevosyritysten rahoituksen painopisteenä on toimivien tallien kehittäminen. Uusien tallien rahoituksen osalta tarkastellaan erityisesti kilpailutilannetta, kannattavuutta sekä
ammattitaitoa. Tallien osalta edellytetään vähintään kymmentä hevospaikkaa.
Urakointipalvelut
Urakoinnissa rahoitetaan hankkeita, joilla luodaan uusia ansaintamahdollisuuksia ja
monipuolistetaan alueen palvelutuotantoa kilpailutilanne huomioiden.
Hoivapalvelut
Rahoitusta voidaan myöntää yrityksen palvelutuotannon kehittämiseen liittyviin hankkeisiin. Investointituen kohteena voi olla pääsääntöisesti vain alan merkittävät erityiskone- ja laiteinvestoinnit. Kiinteistöjen hankkimista, rakentamista ja kunnostamista ei
pääsääntöisesti tueta.
Huoltamo- ja liikenneasemat
Kyseisen toimialan hankkeet on pääsääntöisesti linjattu pois ELY- keskuksen rahoituksen piiristä johtuen siitä että toimialalla on merkittävää kilpailua eikä rahoituksen myöntäminen ole siten perusteltua. Toimialan hankkeet ovat luonteeltaan vähittäiskaupan
toimialaan kuuluvia eikä niitä siten lueta varsinaisiksi matkailuinvestoinneiksi.
Kyläkaupat
Tukea voidaan myöntää maaseudulla olevan kyläkaupan investointeihin silloin, kun
kyseessä on ainut palvelupiste. Tukea voidaan myöntää myös, kun kyseessä on monipalvelupiste – tyyppinen toiminta.
Rahoituksen ulkopuolelle jääviä kustannuksia ovat esimerkiksi




yrityksen tavanomaiset korvausinvestoinnit
yrityksen omaan käyttöön tulevat varasto- ja korjaustilat
autot, traktorit, metsätraktorit, monitoimikoneet, vetokoneet
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6.





energiaturpeen tuotantoon liittyvät hankkeet
perustajaurakointi (rakennusurakointi ja niissä käytettävät koneet ja laitteet)
maanrakennustoiminta
toisen yrityksen liiketoiminnan, osakkeiden tai osuuksien hankinta tai muu omistajanvaihdoksen rahoittaminen
hoivapalvelut, jos ulkoistetaan kunnan peruspalvelutuotantoa
tukku- ja vähittäiskauppaan liittyvät hankkeet
kalustoon hyväksytään yritystoiminnan kannalta vain olennaiset hankinnat. Alle
kolme vuotta yritystoiminnassa kestävät (esim. perus atk- laitteet, puhelimet ja ohjelmat) ja arvoltaan vähäiset pienhankinnat jätetään pääsääntöisesti pois tuen piiristä.

LISÄTIETOA RAHOITUKSESTA
Yritys-Suomi- verkkopalvelu
Maaseutu.fi -Yrittäjyys
www.yritystenkehittamispalvelut.fi/
www.mavi.fi/hyrra
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Asiantuntijat Keski-Suomen ELY-keskuksessa
Panu Kässi
yritysasiantuntija, puh. 0295 024 567

Pirjo Suhonen
kehittämispäällikkö, puh. 0295 024 601
(yritysten kehittämispalvelut)

Risto Piesala
yritysasiantuntija, puh. 0295 024 585

Ulla Mehto-Hämäläinen
yksikön päällikkö, puh. 0295 924 577

Raimo Toivola
rakennusinsinööri, puh. 0295 024 608
Tiia Rantanen
maaseutukoordinaattori, puh. 0295 024 999

Jaakko Ryymin
rahoituspäällikkö, puh. 0295 024 594
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7. MAASEUTUOHJELMAN YRITYSRAHOITUS, PAIKALLISET PAINOTUKSET

7.1.

JyväsRiihen toiminta-alueeseen kuuluvat Laukaan, Muuramen ja Uuraisten kunnat ja Jyväskylän
maaseutualueet. Vuosina 2014-2020 yritystukia rahoitetaan Yritteliäät kylät -strategian mukaisesti.
Rahoitettavien hankkeiden tulee sopia samanaikaisesti vähintään yhden pääteeman ja yhden läpileikkaavan teeman tavoitteisiin, joihin sopivuus arvioidaan hakemuksen ja hankesuunnitelman perusteella.
Yritystuen saamisen edellytyksenä on lähtökohtaisesti yritystoiminnan päätoimisuus tai sen saavuttaminen toimenpiteen vaikutuksesta. Yritystukien arvioinnissa kiinnitetään erityisesti huomiota lähipalveluiden säilymiseen tai syntymiseen, ilman että toimenpiteestä on olennaista haittaa alueen
kilpailutilanteeseen.
Rahoitettavat hankkeet arvioidaan valintakriteerien perusteella. Ne löytyvät nettisivuiltamme:
http://keskisuomenmaaseutu.fi/leader-toiminta/jyvasriihi/rahoituksen_haku
JyväsRiihen yritysrahoituksen haku on jatkuva. Hakemuksia käsitellään pääsääntöisesti noin 4-6
viikon välein (heinäkuu pois lukien). Hakemus ja sen käsittelyyn tarvittavat tiedot ja liitteet on oltava
Hyrrässä viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.
Rahoituslinjaukset:




Perustamistuki 5000 - 10 000 e ja kokeilutuki 2000 - 10 000 e.
Ei tueta perustoimistokäyttöön tulevaa tietokoneen tai sen peruslaitteiston hankintaa, erityiskoneita harkinnan mukaan.
Autokorjaamot ja huoltamot jäävät kilpailutilanteen takia pääsääntöisesti Leader-rahoituksen ulkopuolelle

Yhteystiedot: www.keskisuomenmaaseutu.fi/jyvasriihi
Toiminnanjohtaja
Pirjo Ikäheimonen, puh: 040 868 1113
toimisto[at]jyvasriihi.fi

Hankeneuvoja
Leena Karjalainen 044 959 8500
toimisto[at]jyvasriihi.fi

10

7.1.

Maaseutukehitys ry

Maaseutukehitys ry toteuttaa ohjelmakaudella 2014-2020 paikallista maaseudun kehittämisstrategiaa ”Maaseutukehitys 2014-2020”. Sen toimialueen kunnat ovat Hankasalmi, Joutsa, Konnevesi,
Luhanka ja Toivakka. Toiminta-alue on kokonaisuudessaan maaseutua, eikä mitään aluetta ole rajattu yritystukien ulkopuolelle. Yritystukien haku on jatkuva.
Rahoitettavien hankkeiden tarkoituksenmukaisuus arvioidaan paikallisten valintakriteeriemme perusteella. Valintakriteerit löytyvät nettisivuiltamme osoitteesta: http://keskisuomenmaaseutu.fi/leader-ryhmat/maaseutukehitys_ry/yhdistys/kehittamisohjelmat
Rahoitettavien yritystukien tulee toteuttaa paikallisen strategian kohtaa ”Elinkeinot ja yrittäjyys”,
joka on yksi paikallisen kehittämisstrategian painopisteistä. Elinkeinot ja yrittäjyys pitää sisällään
toimenpiteitä työ- ja elinkeinomahdollisuuksien lisäämiseksi, olemassa olevien työpaikkojen säilyttämiseksi, yritystoiminnan neuvonnan ja aktivoinnin toteuttamiseksi sekä yritysten välisen että kansainvälisen yhteistyön edellytysten parantamiseksi. Lisäksi toimenpiteillä kannustetaan paikallisuuden hyödyntämiseen yritystoiminnassa.
Maaseutukehitys ry:n hallitus kokoontuu 1,5-2 kuukauden välein. Hakemus sekä sen käsittelyyn
tarvittavat tiedot ja liitteet on toimitettava joko Hyrrään (tai toimistolle paperiversiona) viimeistään
kaksi viikkoa ennen Maaseutukehitys ry:n hallituksen kokousta. Kokousaikatauluista saa tarvittaessa tarkempaa tietoa työntekijöiltä. Toivomme kaikkien hakijoiden olevan yhteydessä toimistolle
ennen hankkeen vireille jättämistä.

Yhteystiedot:
Maaseutukehitys ry, Keskustie 41, 41520 Hankasalmi
Toiminnanjohtaja Tiina Seppälä p. 040 755 5115, tiina.seppala1@gmail.com
Talouspäällikkö Anja Kauppinen p. 040 538 9180, anja.kauppinen@hankasalmi.fi
www.keskisuomenmaaseutu.fi/maaseutukehitys
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7.3.

Vesuri-ryhmä ry

Vesuri-ryhmä toteuttaa ohjelmakaudella 2014–2020 paikallista kehittämisstrategiaa Viisikkoa.
Toiminta-alueen viisi kuntaa Jämsä, Keuruu, Kuhmoinen, Mutia ja Petäjävesi ovat kokonaisuudessaan maaseutualuetta, eikä mitään alueita ole rajattu yritystukien ulkopuolelle.
Kehittämisstrategian pääpainopiste on Elinkeinojen ja yrittäjyyden edistämisessä. Toimenpiteinä
toteutetaan hankkeita, jotka synnyttävät uutta yrittäjyyttä ja luovat työpaikkoja alueelle sekä monipuolistavat elinkeinorakennetta. Erityisesti nuorten ja yrittäjäksi aikovien hankkeet ovat toivottuja.
Vesuri-ryhmän yritystukien haku on jatkuva. Rahoitettaviin hankkeisiin tehdään tarkoituksenmukaisuusharkinta valintakriteerin perusteella. Ne ovat luettavissa Vesuri-ryhmän nettisivuilta www.keskisuomenmaaseutu.fi/vesuri
Vesuri-ryhmän hallitus kokoontuu noin 10 kertaa vuodessa. Hakemus ja sen käsittelyyn tarvittavat
tiedot ja liitteet on oltava Hyrrässä viimeistään 10 päivää ennen kokousta.
Vesuri-ryhmän yhteystiedot:
Toiminnanjohtaja
Raisa Saarilahti-Kulju
050-324 1144
toimisto[at]vesuri-ryhma.fi
Hankesihteeri
Niina Aspinmaa
050 378 4133
toimisto[at]vesuri-ryhma.fi
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7.4. Viisari
Leader VIISARI ry

Monipuolisen pienyrittäjyyden edistäminen on Viisarin keskeinen tavoite. Keskitymme rahoittamaan
mikroyrityksiä, joiden liiketoiminta perustuu esim. lähituotteiden, paikallisten resurssien, raaka-aineiden
ja osaamisen hyödyntämiseen.
Tavoitteena on mm. tukea rohkeita kokeiluja ja uusia avauksia yli perinteisten toimialarajojen, olemassa olevan yritystoiminnan kehittymistä ja tukea
palvelujen säilymistä.
Viisarin alueella investointien tukitaso on pääsääntöisesti 20 %. Korkeamman investointituen alueeseen kuuluvat Pihtipudas, Viitasaari ja Äänekosken
maaseutualueet, joissa investointien tuki on 30 %.

Rahoitettavien yritystukien tulee sopia Viisarin kehittämisstrategian tavoitteisiin. Sopivuus arvioidaan hakemuksen ja sen liitteiden perusteella.
Yritystuen saamisen edellytyksenä on lähtökohtaisesti yritystoiminnan päätoimisuus tai sen saavuttaminen toimenpiteen vaikutuksesta. Painopiste rahoituksessamme on paikallisten uusien ja pienten olemassa olevien yritysten, uusien toimialojen sekä uudenlaisten toimintamallien ja yhteistyön
tukemisessa. Haluamme rahoittaa kokeilevaa ja innovatiivista yritystoimintaa. Yritystukien arvioinnissa kiinnitetään erityisesti huomiota uusien yritysten ja työpaikkojen syntymiseen, olemassa olevien säilymiseen sekä uusien toimintatapojen, tuotteiden ja palveluiden kokeiluihin ja testaukseen.
Tuen hakeminen
Yritystukien haku on jatkuva. Viisarin hallitus käsittelee hakemukset keskimäärin 4-6 viikon välein.
Hakemus ja sen käsittelyyn tarvittavat tiedot ja liitteet on oltava Hyrrässä viimeistään kaksi viikkoa
ennen hallituksen kokousta. Lisätietoja tuen hakemisesta www.keskisuomenmaaseutu.fi/rahoituksen_haku/yritysrahoitus.
Yritystukihakemukset arvioidaan valintakriteerien perusteella. Ne löytyvät nettisivuiltamme:
http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/files/2007/Viisarin_valintakriteerit_yritystuet.pdf
Tuen määrä
Yritysten investointituen määrä on 20-30% yrityksen sijaintikunnasta riippuen ja investoinnin toteutettavuustutkimuksen tuen määrä on 50 %. Viisarin yritysrahoitusta voidaan kohdentaa Äänekosken osalta kaava-alueen ulkopuolelle.
Yrityksen perustamistuen määrä on 5 000 – 35 000 euroa ja kokeilutuen määrä 2 000 - 10 000 euroa.
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Viisarin hallituksen linjaukset / yritystuet






Autokorjaamot ja huoltamot jäävät kilpailutilanteen takia Leader-rahoituksen ulkopuolelle.
Tapauskohtaisesti tukea harkitaan, mikäli yritys tarjoaa merkittäviä palveluja paikallisille yrityksille.
Tietokoneiden tukeminen tuotannolliseen toimintaan on mahdollista, toimistokäyttöön tarkoitetut koneet jäävät tuen ulkopuolelle.
Rakennuksen ostoa ja maapohjan ostoa ei tueta.
Teiden kunnostusta yksittäisenä toimenpiteenä ei tueta. Kuitenkin osana muuta investointia
tien rakentaminen on mahdollista.
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