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Tiivistelmä 

Hankasalmi on puuteollisuuteen pohjaava, matkailuun ja luontoonsa panostava sekä kaupallisia 
palvelujaan kehittämään pyrkivä asumisen kunta Jyväskylän seudulla. Vahvan alkutuotanto-
osaamisen ja vireän pk-yritystoiminnan (muun muassa metalliteollisuudessa) tukeminen sekä pk-
yritysten kasvun mahdollistaminen on keskeinen osa kunnan elinkeinopolitiikkaa. Keskeisten lii-
kenneväylien varrella sijaitseminen avaa mahdollisuudet yritysten määrän monipuolistumiselle ja 
kasvulle. 
 
Tämän elinkeino- ja työllisyyspoliittisen ohjelman keskeisimmät painopisteet vuosille 2008- 2010 
ovat: 

 
Vapo-Timberin toimintaolosuhteiden turvaaminen ja puutoimialan kehittäminen  

  
Jari-Pekan alueen kehittämissuunnitelmien tukeminen ja edistäminen – Han-
kasalmen kaupallisten palvelujen vahvistaminen tukemaan työllisyyttä ja mat-
kailua 

 
Matkailun Master Plan suunnitelman eteenpäin vieminen Revontulen ja Häkä-
rinteiden kanssa mm. osallistumalla jatkohankkeen kuntarahoitukseen sekä mui-
den jatkotoimenpiteiden (mm. laatuhanke) edistäminen 

 
Jyväskylän kaupunkiseutusuunnitelmaan ja seudullisen elinkeinoyhtiön toi-
mintaan sitoutuminen  

 
Aktiivinen ote alkutuotannon kehittämiseen ja koulutukseen. Maatalouden ja 
maaseutuelinkeinojen arvostuksen kasvattaminen. 

 
Olemassa olevien pienten ja keskisuurten yritysten tukipalvelujen kehittämi-
nen ja pienten yritysten kasvumahdollisuuksien edistäminen 

 
Uuden elinkeinotoiminnan sijoittuminen ja olemassa olevan laajentuminen 
kuntaan lähinnä ysitien yritysputkeen hankituille kaavoitetuille alueille ja etenkin 
Ristilän ja Niemisjärven alueiden hyödyntäminen 
  
Välityömarkkinoiden kokonaisvaltainen hoito, jolla luodaan edellytyksiä työt-
tömien työllistymiselle. Keskeisinä keinoina ovat kuntouttava työtoiminta, työttö-
mien terveystarkastukset ja yksityiselle sekä III-sektorille tukityöllistäminen. 

 
Edellä mainittujen seikkojen ohella elinkeinotoiminnasta vastaavat viranhaltijat kasvattavat ja kehit-
tävät yhteydenpitoaan yrittäjiin ja yrityksiin. Lisäksi kunnan poliittisen johdon ja yrittäjien yhteis-
työmuotoja kehitetään entistä avoimempaan ja informatiivisempaan suuntaan, esimerkiksi tarkaste-
lemalla yhdessä yrittäjäyhdistyksen kanssa tämän strategian tavoitteiden ja toimenpiteiden toteu-
tumista vuosittain. Hankasalmen työpaikoista yli kolmannes nojautuu pieniin yrityksiin, joten ni 
menomaan niiden kasvun mahdollistamisessa on suuri hallittu mahdollisuus kasvattaa Hankasalmen 
työpaikkojen määrää. 
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1. KUNNAN TEHTÄVÄ ELINKEINOPOLITIIKAN EDISTÄJÄNÄ 

1.1 Johdanto 

Hankasalmen kunnan Elinkeino- ja työllisyyspoliittisen ohjelman laatimisessa on otettu huomioon 
kunnanvaltuuston hyväksymä kuntastrategia vuosille 2005-2008. Tietyiltä osin tuon strategian lin-
jauksia on tässä alastrategiassa päivitetty viime vuosien kehityksen johdosta. Pohjana laadintatyössä 
on ollut myös vuosille 2000 – 2006 laadittu elinkeinopolitiikan suuntaviivat -ohjelma sekä Jyväsky-
län seudun elinkeinostrategia 2007 – 2010. 

 
Lähialueiden kuntarakenteiden muutokset, niiden vaikutus omaan elinkeinopolitiikkaamme ja Jäm-
sä - Jyväskylä - Äänekoski kehityskäytävähanke on otettu huomioon omia työllisyys- ja elinkeino-
poliittisia tavoitteita asetettaessa sekä seutuyhteistyötä mietittäessä. 

  
Elinkeino-ja työllisyyspoliittinen ohjelma linkittyy samanaikaisesti laadinnassa olevaan hyvinvoin-
tistrategiaan. Ohjelmaa on työstänyt kunnanhallituksen nimeämä elinkeino – ja työllisyysstrategia-
työryhmä. Työryhmään ovat kuuluneet kunnanjohtaja Matti Mäkinen, kehitysjohtaja Markku Laiti-
nen, kunnanhallituksen jäsenet Anja Kauppinen ja Tapio Hult sekä Tiia Valkama yrittäjäyhdistyk-
sen nimeämänä edustajana ja Jukka Kauppinen maataloustuottajain Hankasalmen yhdistyksen edus-
tajana.  

 
Työryhmä on kuullut työnsä pohjaksi eri asiantuntijoina mm. teollisuusneuvos Jorma Nokkalaa, 
erikoistutkija Tuomas Kuhmosta ja päätoimittaja Lauri Kontroa. Ohjelmasta on pyydetty lausuntoja 
eri sidosryhmiltä. 

 
Elinkeinopoliittinen ohjelma linjaa kunnan elinkeinopolitiikan päämääräksi Hankasalmen kunnan 
elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn kasvattamisen. Tarkoituksena on kehittää toimintaympäristö, 
joka tukee mahdollisimman hyvin yritysten omaa kilpailukykyä sekä kunnan ja yrittäjien välistä 
yhteistyötä. Hankasalmen kunta haluaa profiloitua yrittämisen ja asumisen kuntana osana vahvistu-
vaa Jyväskylän seutua. 

1.2 Visio 

Hankasalmi on puuteollisuuteen pohjaava, matkailuun ja luontoonsa panostava sekä kaupallisia 
palvelujaan kehittämään pyrkivä asumisen kunta Jyväskylän seudulla. Vahvan alkutuotanto-
osaamisen ja vireän pk-yritystoiminnan tukeminen ja pk-yritysten kasvun mahdollistaminen muun 
muassa metalliteollisuudessa on keskeinen osa kunnan elinkeinopolitiikkaa. Keskeisten liikenne-
väylien varrella sijaitseminen avaa mahdollisuudet yritysten määrän monipuolistumiselle ja kasvul-
le. 
 
Elinkeino- ja työllisyyspoliittinen ohjelma osa kuntastrategian toteutusta, jonka tavoitteena on;  
 

• Hankasalmen alueen talouden vahvistaminen 
• Alueen houkuttelevuus 
• Vakaa talous 
• Laadukkaat ja kilpailukykyiset palvelut 
• Työllisen työvoiman määrän kasvattaminen 
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1.3 Toiminta-ajatus 

Kuntastrategiassa on määritelty kunnan kehittämisen toiminta-ajatus: 
 
Hankasalmen kunnan toiminta-ajatuksena on edistää kuntalaisten hyvinvointia. Tämä 
tapahtuu tuottamalla kuntalaisille viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö sekä järjes-
tämällä laadukkaat ja kilpailukykyiset palvelut, toteuttamalla aktiivista elinkeino- ja 
työllisyyspolitiikkaa yhteistyössä paikallisten sekä seutukunnan eri yhteisöjen ja yri-
tysten kanssa. 
 

Elinkeinopalveluiden toimialan toiminta-ajatuksena on luoda edellytyksiä monipuoliselle elinkei-
noelämälle ja työpaikkojen lisäämiselle. Lähtökohtana tulee olla nykyisten yritysten toimintaedelly-
tysten turvaaminen ja olemassa olevien työpaikkojen säilyttäminen. Elinkeinopolitiikan päämääränä 
on Hankasalmen kunnan vetovoimaisuuden ja kilpailukyvyn kasvattaminen - nojaamalla kunnassa 
olemassa oleviin vahvuuksiin ja mahdollisuuksiin. 

1.4 Toiminta-ajatuksen toteuttaminen 

Toiminta-ajatusta toteutetaan muun muassa: 
 
• varaamalla riittävät ja tarkoituksenmukaiset maa-alueet elinkeinoelämän tarpeisiin 
• huolehtimalla alueiden kaavoituksesta ja kunnallistekniikasta 
• huomioimalla paikallisuus ja yritysnäkökulma kunnan päätöksenteossa ja mahdol-

listamalla paikallisten toimijoiden osallistuminen kunnan tavara- ja palveluhankin-
tojen tarjouskilpailuihin.  

• yritysten tasapuolisella kohtelulla 
• edistämällä osaavan työvoiman saantia – muun muassa vaikuttamalla maakunnal-

lisen koulutuksen kehittämiseen hankasalmelaisten ja Jyväskylän seudun kuntien 
yritysten osaamistarpeita palvelevaksi 

• vahvistamalla yhteistyötä yritysten kanssa  
• vahvistamalla yhteistyötä työvoimahallinnon kanssa 
• tukemalla olemassa olevien yritysten toimintaedellytyksiä ja kasvumahdollisuuk-

sia 
• huolehditaan kuntalaisten mahdollisuuksista mm. vapaan sivistystyön kautta saa-

vuttaa uutta koulutusta 

2. NYKYTILAN KUVAUS 

Hankasalmen kunnan elinkeinorakenne poikkeaa jonkin verran muiden Jyväskylän seudun kuntien 
elinkeinorakenteesta. Alkutuotannon vahva osuus ja selkeä matkailuosaaminen korostuvat verratta-
essa Hankasalmea muihin Jyväskylän seudun kuntiin. Myös puuhun perustuva elinkeinotoiminta ja 
kemian teollisuuden osuus näyttelevät Hankasalmella erityisen suurta roolia elinkeinorakentees-
samme. Tämä selittyy kahden suuren teollisen toimijan kautta - Vapo Timber Oy:n saha Hankasal-
men Asemalla ja Kiilto Cleanin tehdas Niemisjärvellä. 
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2.1 Väestörakenne 

Väestön määrä, jakautuminen ja ansiotaso 
 
Hankasalmen kunnan asukasmäärän kehittymistä sekä ennusteita asukasmäärän kehittymiseksi ku-
vataan seuraavissa kaavioissa. 
 

          

Väestökehitys 1865 ‐ 2007

2007 5 507
2006 5 556
2005 5 588
2004 5 600
2003 5 590
2002 5 621
2001 5 706
2000 5 745
1953 9 858 ( Historian suurin )
1900 6 702
1930 7 853
1880 5 412
1872 2 992 ( Kunta itsenäistyi )
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Vuotta 2004 lukuun ottamatta väestön määrä on Hankasalmella viime vuosina ollut laskeva. Huo-
mionarvoista on kuitenkin se, että kunta on ollut 2000-luvun lähes kokonaisuudessaan muuttovoit-
toinen ja väkimäärän väheneminen aiheutuu syntyneiden ja kuolleiden erotuksesta. Kun sitten poh-
ditaan väestön määrää tulevaisuudessa, niin tilastokeskukselta löytyy tulevaisuuteen kaksi eri en-
nustetta, jotka on kuvattu yllä punaisella ja sinisellä viivalla. Korkeammassa ennusteessa lähdetään 
selkeän muuttovoittoisuuden jatkumisesta (noin 50 asukkaan vuotuinen muuttovoitto) ja matalam-
massa uskotaan päinvastoin muuttovoiton hiipuvan ja väkimäärän sitä myötä vähenevän enemmän 
tulevaisuudessa. 
 
Kun laaditaan elinkeino- ja työllisyyspoliittista ohjelmaa on syytä arvioida työvoiman määrää tule-
vaisuudessa. Edellä kuvattujen väestöennusteiden pohjalta työikäisten määrän kehittyminen olisi 
puolestaan seuraava: 
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Näin ollen työikäisen väestön määrä laskee myös tilanteessa, jossa Hankasalmelle muuttaisi vuosit-
tain 50 henkeä enemmän kuin kunnasta muuttaa pois ja väkimäärä ei sinällään juurikaan vähenisi.  
Tällöinkin työikäisten vähenemä vuodesta 2005 vuoteen 2015 mennessä olisi lähes 8 %. Jos vastaa-
vana ajanjaksona kyetään säilyttämään työpaikkojen määrä kunnassa lähes nykyisellään tai jopa 
kasvattamaan työpaikkojen määrää, on työllisyystilanne kunnassa tulevaisuudessa erittäin hyvä ja 
toisaalta tietyillä aloilla uhkaa jo työvoimapulakin. Toisaalta uusien työpaikkojen syntyminen vah-
vistaa positiivista muuttoliikettä. 
 
Väestön jakautuminen työvoimaan ja työvoiman ulkopuolella oleviin kuvataan seuraavassa tilasto-
keskuksen tietoihin perustuvassa taulukossa: 
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Vuosien 2006 ja 2007, josta ei saa vielä tarkkaa tilastotietoa, kuluessa työllisten määrä on kasvanut 
ja työttömien puolestaan laskenut. Työpaikkojen määrä ei sinällään ole noussut, vaan työssäkäynti 
asuinkunnan ulkopuolella on kasvanut. Joka tapauksessa työllisten määrän kasvu ja työttömien  
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määrän väheneminen työikäisten määrän pysyessä lähes samana on erittäin positiivinen suunta, jon-
ka jatkumiseen elinkeino- ja työllisyyspoliittinen ohjelmakin omilla toimillaan tähtää. 
Opiskelijoiden määrä on kasvanut kunnan opiskelijastipendikäytännön vuoksi, missä Hankasalmel-
la kirjoilla ollut opiskelija saa valmistuttuaan valmistumisstipendin. Yli 70 % valmistumisstipendin 
saajista on ollut hankasalmelaisia vielä yli vuoden valmistumisensa jälkeenkin. Eläkeläisten määrä 
ei kaikkina viime vuosina ole enää kasvanut, mutta lapsia ja eläkeläisiä on kunnassa jo nykyisin 
enemmän kuin työikäisiä – huoltosuhde on suuri haaste nyt ja tulevaisuudessa. 
 
Jos tarkastellaan sitten väestön keskimääräistä ansiotasoa, niin se osoittaa hankasalmelaisten työ-
ikäisten tulojen olevan melko samalla tasolla ammattiryhmästään riippumatta. Keskimääräiset vero-
tettavat tulot vähennysten yms. jälkeen taas ovat Hankasalmella erittäin pienet monen muun maa-
seutumaisen ikääntyvän väestön kunnan tapaan.   
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Ja seuraavassa veronalaiset tulot Hankasalmella vuosina 2000 – 2006 keskimää-
rin veronmaksajaa kohden: 
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Haaste elinkeino- ja työllisyyspolitiikalle on edesauttaa toimia, joilla nostetaan hankasalmelaisten 
ansiotasoa ja samanaikaisesti parannetaan työantajien kilpailukykyä. 
 
Ja koska muuttoliike suhteessa kunnan asukasmäärään on viimeiset vuodet ollut sangen runsasta 
niin kuntaan sisään kuin kunnasta uloskin päin, niin on syytä tarkastella, onko muuttoliikkeellä ollut 
vaikutusta väestön rakenteeseen. Tästä tuoreimmat tilastoitavissa olevat luvut löytyvät vuosilta 
2003- 2004. Ne osoittavat, että väestörakenteeseemme voimakkaalla muuttoliikkeellä on ollut 
hämmästyttävän pieniä vaikutuksia, ja että vertailuvuosina muuttoliike on itse asiassa kasvattanut 
kunnan huoltosuhdetta.     
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                                                               muuttoliikkeen väestöryhmät  
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Miten muuttoliike on sitten muuttanut työllistemme jakautumista eri ammattiryhmiin, ansaitsee 
oman tarkastelunsa, joka sekään ei sitten osoita väestön osaamisrakenteessa ainakaan työllistymis-
sektorin perusteella tapahtuneen merkittäviä muutoksia. 
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2.2. Elinkeinorakenne  

Hankasalmen kunnassa toimivien yrityksien lukumäärä oli vuoden 2007 lopussa 517 kpl, vuonna 
2005 lukumäärä oli 530 kpl ja vuonna 2004 vastaava luku oli 515 kpl. Päätoimisia yrittäjiä on hive-
nen vähemmän, kuten tilastokeskuksen vuosien 2004 ja 2005 tiedot yrittäjien määrästä suhteessa 
palkansaajien määrään jo osoittaa. Vuodelta 2004 on saatavissa myös yrittäjien jako maatalouden ja 
muun yritystoiminnan kesken.  
 
Kolmea palkansaajaa kohden kunnassa on siis yksi yrittäjä, mikä kuvaa pienten ja keskisuurten yri-
tysten suurta roolia kunnan elinkeinorakenteessa. Jos julkinen sektori lasketaan luvuista pois, niin 
kahta yksityiseltä sektorilta ansionsa saavaa palkansaajaa kohden löytyy kunnasta jo yksi yrittäjä. 
Tämä kuvaa puolestaan yritysten olevan pääsääntöisesti 1-2 hengen yrityksiä.  
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Vuoden 2006 lopussa Hankasalmella yrityksillä oli toimipaikkoja 268, jotka jakautuivat seuraavan 
taulukon osoittamalla tavalla. Luvuissa eivät siis ole mukana maatilat, joita oli vuoden 2006 lopussa 
246 kappaletta. 
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Jos kyseisistä toimipaikoista tarkastellaan hivenen tarkemmin teollisuutta ja siellä eri teollisuuden 
aloilla olevien toimipaikkojen määrää, jotta saataisiin tietyntyyppinen poikkileikkaus teollisuuden 
rakenteesta Hankasalmella, osoittautuu puun ja metallin rooli keskeiseksi yritysten määrän perus-
teella.    
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Työllistävyyden ja liikevaihdon perusteella teollisuus sekä tukku- ja vähittäiskauppa ovat kunnan 
tärkeimmät toimialat vuoden 2006 lopun tilastoinnin perusteella yritystoiminnassa, mikä tietysti on 
luonnollistakin. 
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Hankasalmelle rekisteröityjen toimipaikkojen henkilöstössä on kymmenessä vuodessa tapahtunut 
selviä muutoksia: 
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Eli puhtaasti toimipaikoittain tarkastellen teollisuuden työpaikat ovat tasaisen jyrkästikin vähenty-
neet. Pelkästään puuala työllisti vuonna 2005 enemmän kuin koko teollisuus vuonna 2006.  Toinen 
tasaisesti laskeva toimiala, tosin huomattavasti vähemmän työllistävä, on rahoitustoiminta. Kauppa 
ja rakentaminen ovat olleet selkeitä kasvualoja viimeiset vuodet. 
 
Vuoden 2006 ja 2000 tilastoinnista puuttuvat kuitenkin itse asiassa esimerkiksi kalanviljelyn ja ke-
mian teollisuuden tiedot henkilöstön määristä, koska jos alalla on kunnassa vain yksi toimija, ei 
tietoja enää  julkisissa tilastokeskuksen tietokannoissa julkaista. Niinpä Hankasalmen työpaikkojen 
jakautumista julkinen sektorikin mukaan laskien kannattaa tarkastella vuodelta 2005  ja 2001 saata 
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vissa olevien täydellisempien tietojen perusteella. Niissä näkyvät sitten nekin työpaikat, jotka syn-
tyvät sellaisten toimipaikkojen kautta, jotka ovat rekisterissä muualla kuin Hankasalmella. Tämä 
vertailu osoittaa alkutuotannon työpaikkojen vähenneen viime vuosina vuosittain 17 – 18 hengellä – 
millään muulla toimialalla ei vastaavaa vähenevää kehitystä ole. Kuljetusalalla laskua on tosin 
myös selkeästi. Teollisuus itse asiassa on säilynyt työpaikkojensa suhteen samalla tasolla viime 
vuodet. Rakentamisessa ja ennen kaikkea terveydenhuollossa työpaikkojen määrä on selkeästi kas-
vanut.  
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Alkutuotannon merkitys on Hankasalmella omista työpaikoistamme edelleen merkittävän suuri, 
vaikka maatilat työllistävätkin siis keskimäärin yhden henkilön olemassa olevaa tilaa kohden. Jat-
kunut työllistävyyden merkityksen lasku (viidessä vuodessa yli 20 % ja 87 henkilöä) on kuitenkin 
erittäin huolestuttava ilmiö.  
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Teollisuuden puolella sahatavara on merkittävin työpaikkojen luoja ja jos Vapo Timberin saha las-
ketaan teollisuuden toimipaikoissa erilleen, niin puuteollisuudenkin kohdalla toimipaikat ovat lä-
hinnä mikroyrityksiä, kuten Kiilto Cleania (kemian teollisuus) ja muutamia muita poikkeuksia lu-
kuun ottamatta muutenkin teollisuudellemme on tyypillistä.  
 
Liikevaihdon ja henkilöstön määrää ja niiden keskinäistä suhdetta voidaan kuvata seuraavilla koon-
neilla. Mukana on vertailu koko Suomeen ja toisaalta omaan alueeseemme, jossa Jyväskylä on hy-
vänä kirittäjänä. 
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Hankasalmelainen yritys on siis henkilöstömäärältään pieni, jolloin liikevaihtokin on keskimäärin 
melko pieni. Liikevaihto henkilöstöä kohden on kuitenkin hyvällä tasolla, mikä antaa muun muassa 
uskoa siihen, että usealla yrityksellä olisi mahdollisuuksia kasvattaa toimintaansa nykyisestään. 
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2.3. Työllisyyden tila 

Hankasalmen kunnassa työttömien määrä on ollut koko ajan laskussa, tosin 2000-luvun puolivälissä 

                                                 

tilanne koheni turhan hitaasti. Viimeiset vuodet kehitys on ollut kuitenkin hyvä. Erityisesti on huo-
mioitava, että vuosina 2006 – 2007 työllisten määrä on kasvanut ja samana aikana työllisyysaste 
kohentunut.  

Työttömyysaste  1990-2007
(Lähde: TE-keskus, Keski-Suomen työllisyyskatsaus)

2007 11,3 %
2006 13,2 %
2005 14,5 %
2004 15,2 %
2003 15,8 %
2002 17,4 %
2001 18,5 %
1996 25,0 % ( Korkein v. 1982 alkaen )
1990 6,4 % ( Alhaisin v. 1982 alkaen )

 
   
TE-keskuksen luvut perustuvat työvoimaseurantaan. Vasta tilastokeskuksen lopullisten väestöra-

                                                    

  

kennetilastojen perusteella voidaan laskea aina noin vuoden viiveellä kunkin kunnan todellinen 
suhde ja määrä työllisten ja työttömien osalta. Tuo vertailu osoittaa myös työllisten määrän kohen-
tuneen Hankasalmella selkeästi, vaikka vuonna 2006 myös työllisten määrä kasvoi. 
 
 

2005 2004

työlliset; 
1952; 83 %

työttömät; 
394; 17 % 

työlliset; 
1936; 84 % 

työttömät; 
370; 16 

 
 

työlliset; 
2007; 86 %

työttömät; 
316; 14 %

2006

 
 
 
Seuraavassa kuvataan, miten työttömänä olleet henkilöt jakautuivat kunnassamme keskimäärin 

Tukityöllistämisessä kunta ei enää ole keskeisin toimija, mikä sekin on tervettä kehitystä.  

vuoden 2007 aikana. Merkille pantavaa on, että 45 % työttömänä olleista oli yli 50 vuotiaita. Pitkä-
aikaistyöttömien määrä ei onneksi ole merkittävän suuri ja nuorisotyöttömyys on hyvin hallinnassa. 
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ikä 
koulutettujen hakeutuvan muualle ennemmin kuin jäävän työttöm

         

Vuoden 2005 tilast
soittaa korkeasti iksi. Erittäin 

ojen pohjalta voidaan taas tarkastella työttömien koulutustasoa kunnassa, m
o
haasteellinen ryhmä työllistää taas on osaltaan yli 50-vuotiaiden vain perusasteen koulutuksen suo-
rittaneiden työttömien joukko, joka oli vuonna 2005 lähes 20 % työttömien kokonaismäärästä. 
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.4. Työssä käynti asuinkunnan ulkopuolella 

taa. Kunta on päämäärätietoisesti sitoutunut tähän 
toisesti mukaan Jyväskylän seutukunnan yhtei-

 

2

Hankasalmi kuuluu osaksi Jyväskylän seutukun
yhteistyöhön ja hakeutunut muun muassa vapaaeh
seen kaupunkiseutusuunnitelmaan, jossa määritellään asumisen, liikenteen ja maankäytön suunnitte-
lua ja toteutusta seutukunnalla.  
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ankasalmelaisten työssäkäyntialue on myös koko seutukunta ja Hankasalmen elinkeino- ja työlli-
yyspolitiikka ei saakaan rajoittua vain tarkastelemaan kunnan omaa elinkeinorakennetta, vaan 

etään muutamia tilastoja ns. nettopendelöinnistä, joka on otsikkoon suomennettu muo-
on työssä käynti asuinkunnan ulkopuolella. 

                                

 
H
s
asumisen kuntana Hankasalmelle on erittäin tärkeää työllisyyden ja osaamisen seutukunnallinen 
tarkastelu.  
 
Jatkossa esit
to
 
 

NETTOPENDELÖINNISTÄ 
Hankasalmelta käydään töissä seuraavilla paikkakunnilla

2005 %/muualla 2004  %/muualla (2003) % /muualla(2001)
käyvistä  käyvistä käyvistä

Jyväskylä 263 43% 257 47% 247 47 % ( 204)
Laukaa 73 12% 62  11% 60 11 % ( 69)
Jyväskylän mlk  44 7% 38  7 % 35 7 % ( 41)
Pieksämäki 35              6% 16      3 % 21 4 % ( 15)
Helsinki 19              3% 19  3 % 19 4 % ( 17)
Jämsänkoski 14 2% 12       2 % 16 3 % ( 14)
Suolahti ei ole 17  3% 15 3 % ( 18)
Äänekoski 28 5% 6   1 % 11 2 % ( 9)
Kangasniemi 12 2% 9 2% 11 2 % ( 6)
Konnevesi 8 2% 9   2% 9 2 % ( 16
Pieksänmaa ei ole 7  1 % 9 2 % (ei ollut)

2005 vuoden lopussa kaikkiaan 69 eri paikkakunnalla Hankasalmen lisäksi kävi hankasalmelaisia töissä 
ja kaikkiaan Hankasalmen ulkopuolella kävi 612 henkeä ja Hankasalmelle työllistyi 1324 – yhteensä 
työllistyi 1936 ja työvoimaa olisi ollut 2306 henkeä ja työpaikkoja oli 1608 kappaletta

2004 käytiin 64 ja 2003 taas 55 eri paikkakunnalla töissä, 548 henkeä kävi muualla 2004 ja 528 kävi 
2003 – työpaikkoja Hankasalmella oli 2004 1629 ja vuonna 2003 1615

         
 

                            

 

20.4.2008

Hankasalmella käydään myös 
töissä muualta

2005 2004 2003 (2001)

Jyväskylä 55 56 50 45
Laukaa 35 44 36 33
Jyväskylän mlk 29 24 20 19
Kangasniemi 12 12 17 13
Konnevesi 10 14 11 15
Pieksänmaa 22 13 10
Mikkeli 1 2 6 2
Suonenjoki 3 5 5 5
Rautalampi 9
Muurame 4

Kaikki yhteensä 215 225 191 

(kaikkiaan 2005 kävi 35 kunnasta ja 2004 taas 37 kunnasta, kun vuonna 
2003 kävi 29 kunnasta)

 
 

endelöinnin merkitys suhteessa Hankasalmen asukasmäärään on huomion arvoinen seikka. Vuon-
a 2004 jo 323 henkilöä enemmän kävi Hankasalmelta käsin töissä muissa kunnissa (kaikkiaan 

 
P
n
548) kuin puolestaan muualta kävi Hankasalmella (225). Vuonna 2005 sama suhde on 612 – 215, 
eli 398 henkilöä oli Hankasalmen pendelöintivoitto noin kaksi vuotta sitten ja määrä on siitä vain  
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-
ojen määrä ei ole Hankasalmella merkittävästi noussut. Joka kolmas hankasalmelainen työllinen 

                                   

 
kasvanut, koska työttömyys on vähentynyt ja työikäisten määrä juurikaan ei – ja toisaalta työpaik
k
vuonna 2005 kävi töissä kotikunnan ulkopuolella. 
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Huomion arvoista on työllisyyspolitiikkamme kannalta tarkastella, onko kunnassa joitain aloja, jon-

ulisi työvoimaa kunnan ulkopuolelta.  
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ämä tarkastelu osoittaa, että käytännössä Hankasalmelle ei suhteessa jonkin alan työpaikkojen 
okonaismäärään merkittävän paljoa hakeudu työvoimaa kunnan ulkopuolelta. Tietyillä aloilla, 

-
ssä 

 
T
k
kuten metalliteollisuudessa, jossa on pulaa osaavasta henkilökunnasta, liikenne saisi olla voimak
kaampaakin. Ja toisaalta Hankasalmella asuu oikeastaan kaikkien alojen osaajia, jotka käyvät töi
oman asuinkuntansa ulkopuolella.  
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2.5 Infrastruktuuri 

Kaavoitus ja tonttivaranto 
 
Hankasalmi on siis asumisen kunta, johon muuttaa kasvavasti muualla töissä käyviä kuntaan omis-
tusasunnon rakentavia henkilöitä. Toisaalta Hankasalmelle töihin tulevat etsivät myös rakennus-
paikkoja omalle asunnolle. Kevään 2007 kaavoitustilanne ja tonttivaranto on kuvattu tämän elinkei-
no- ja työllisyyspoliittisen ohjelman liitteessä 1. Ja liitteessä 2. on kuvattuna teollisuustarkoituksiin 
jo kaavoitettuna olevat alueet. Molempia liitteitä päivitetään tarvittaessa vuosittain.  
 
Tiivistetysti voi todeta kunnalla olevan asumiseen monipuolisesti tontteja tarjolla etenkin kirkonky-
lässä. Myös muissa taajamissa Niemisjärvellä ja Asemalla on vapaita tontteja asuinrakentamiseen. 
Uusimmat hankkeet, kuten Olkkolan alue kirkonkylässä ja  Pienmäen alueelle Niemisjärvellä laadit-
tava yleissuunnitelma osana valtakunnallista modernipuukaupunki –hanketta, parantavat entisestään 
jatkossa kunnan tonttitarjontaa. Haja-asutusalueilla on yksityisillä omistuksessaan kaavoitettuja 
tontteja niin asumiseen kuin loma-asuntotarpeisiin.  
 
Teollisuuden tarpeisiin on tarjolla monipuolisesti tontteja etenkin Ysitien yritysputkessa Asemalla 
ja Niemisjärvellä sekä Kovalanmäen alueella. Matkailun edistämiseen on kaavoitettu Häkärinteiden 
ja Revontulen alueelta tonttitarjontaa yksityisille ja lisäksi kunta käynnistää Papatinniemen kaavoi-
tusta. Kauppa- ja teollisuusrakentamiseen on puolestaan tarjolla Kankaisilla Jari-Pekan alue. Käy-
tännössä kaavoituksesta ei kunnan elinkeinorakenteen vahvistuminen ja monipuolistuminen jää 
kiinni. Jo olemassa olevalla tarjonnalla kyetään vastaamaan hyvin erilaisia tarpeisiin. 

 
 
Yhdyskuntatekniikka ja tietoliikenne 
 
Kunnan kaikki kolme taajamaa ovat vesi- ja jätevesiverkoston piirissä. Uusi jätevedenpuhdistamo 
rakennetaan kuntaan lähivuosina, mikä entisestään varmistaa vesihuollon toimivuutta. Useimmissa 
kunnan haja-asutusalueen kylistä toimii joko koko kylän alueella tai niiden keskeisimmin asutuilla 
alueilla vesiosuuskunta, joka turvaa hyvin niiden vesihuoltoratkaisuja.  
 
Kaukolämpöverkostoa ollaan luomassa tämän elinkeino- ja työllisyyspoliittisen ohjelman kauden 
aikana kirkonkylään. Se tuo toteutuessaan uusia markkinoita puualan toimijoille, synnyttää uusia 
työpaikkoja ja vastaa ympäristönmuutoksen edellyttämiin haasteisiin kunnassa. 
 
Hankasalmella on Soneran langallinen laajakaistaverkko, jonka peitto n. 95 % niistä talouksista, 
joille on rakennettu lankapuhelinverkko. 1.12.2007 alkaen kunta on myös langattoman NMT 450 
verkon piirissä, joka kattaa koko kunnan alueen.  Yhteydet hoidetaan kahden erillisen maston avul-
la. Kuntaan on rakenteilla 3G verkko, jolla on tärkeä rooli tietoliikenneyhteyksien turvaamisessa, 
kun lankapuhelinverkkoa tulevaisuudessa harvennetaan Keski-Suomessa.  
 
Soneran kanssa yhteistyössä pyritään turvaamaan haja-asutusalueiden yrittäjille heidän toimintaansa 
nähden riittävät tietoliikennenopeudet langallisen verkon muuttuessa langattomaan. Kotitalouksille 
3G verkko tullee olemaan riittävä ratkaisu tietoliikennetarpeisiin nähden. 
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Liikenneyhteydet 
 
Sijainti valtatie yhdeksän ja Suomen rautatieverkoston yhden pääradan varrella ovat peruspilareita 
kunnan kehittämiselle yrittämisen ja asumisen kuntana. Hankasalmen Asemalla pysähtyy päivittäin 
9 junaa. Kunta sijaitsee myös etäisyyksien kannalta erinomaisella paikalla. 
 

• Helsinkiin 290 km 
• Viipuriin 290 km 
• Tikkakosken lentoasemalle, 70 km kunnan keskustasta 
• Lähimpään merisatamaan Kotkaan 257 km (alle 300 km Turku ja Helsinki) 

 
 

2.6 Palvelurakenne 

Hankasalmella on palvelutarjonta vastaa hyvin asukkaiden tarpeisiin. Kunnan omista palveluista 
mainittakoon, että toimivat terveydenhuoltopalvelut pitävät sisällään myös terveyskeskussairaalan. 
Perus- ja lukioasteen koulutus on hoidettu laadukkaasti, mitä todentaa lukion sijoittuminen ylioppi-
laskirjoitusvertailuissa Keski-Suomen lukioista kolmanneksi Jyväskylän päälukioiden jälkeen. Kult-
tuuritoimi ja sen oma viranhaltija, kirjastoverkko kahden sivukirjaston kera ja kansalaisopiston 
kurssitarjonnan monipuolisuus ja laajuus ovat muita osoituksia palvelurakenteen monipuolisuudes-
ta. Kirkonkylän päiväkodin vuoropäivähoito tukee lapsiperheiden erilaisia hoitotarpeita. 
 
Työvoimahallinnon palvelut ja poliisin palvelut ovat toistaiseksi valtion palveluista olleet Han-
kasalmella hyvin resursoituja, mutta muutoksia niiden hoitoon on jo nykytiedoilla tulossa, mikä luo 
tulevaisuudessa haasteita turvata kyseiset palvelut toimivina kuntalaisille. Asiamiespostit hoitavat 
postipalveluja, eri pankkien konttoreita löytyy Hankasalmelta kolme, vakuutusyhtiöilla on asiamie-
hiään,  päivittäistavaraliikkeitä löytyy neljältä eri kauppaketjulta ja erikoistavaraliikkeistä voidaan 
mainita Alko, apteekki, Marimekko, kenkäkauppa, kangaskauppa, vaateliike, optikko, kauneushoi-
tola sekä rauta-, maatalous- ja rakennusliikkeitä. Valtion palveluista on syytä mainita myös KELAn 
toimipiste. 

 
Asumisen suhteen kunnassa on tarjolla sekä kunnan että yksityisten omistamia vuokra-asuntoja. 
Kuntakonsernin oma vuokra-asuntokanta sijoittuu liian mittavasti Aseman taajamaan ja on liian 
yksipuolinen laatutasoltaan. Toisaalta taas asuntokantaa on melko paljon asukasmäärään nähden. 
Asiaan on syytä pohtia tämän ohjelmakauden aikana rakenteellisia muutoksia.  

 
 

3. ELINKEINOPOLITIIKAN TOIMINTAPERIAATTEET JA LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Yleistä 

Kunnan näkökulmasta elinkeino- ja työllisyyspolitiikka sekä kunnan ja kunnan yritysten kilpailu-
kyvyn vahvistaminen tarkoittavat kaikkia niitä paikallisen ja seudullisen tason toimenpiteitä, joilla 
parannetaan Hankasalmella sijaitsevien yritysten fyysistä ympäristöä, tuotantopanosten ja työvoi-
man saatavuutta, osaamista, palveluja, sekä toimintaan liittyviä päätöksentekokäytäntöjä. Suotuisat 
olosuhteet puolestaan luovat perustan yritysten kilpailukyvylle, työllisyydelle, laadukkaille palve-
luille ja kunnan elinvoimaisuudelle. 
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Eduskunnan puitelailla säätämä kunta- ja palvelurakenneuudistus tuo muutoksia Hankasalmen kun-
nan palvelurakenteisiin sekä vahvistaa elinkeinopolitiikan ja maankäytön suunnittelun seudullisuut-
ta lähivuosina. Lain keskeisin tavoite on elinvoimainen kunta. Kunnan elinvoiman peruskivi on 
terveellä taloudella tuotettu hyvätasoinen palveluverkko kuntalaisille ja kunnan työllisyyden tur-
vaava menestyvä yritystoiminta. Ilman työtä ja osaamista ei ole palvelujen rahoittamisessa tarvitta-
via verotuloja. 

3.2 Elinkeinopolitiikan tavoitteet 

Elinkeinopolitiikan tavoitteena on edistää kunnan kilpailukykyä ja yritystoiminnan kasvua. Tavoit-
teena on säilyttää nykyiset työpaikat sekä mahdollistaa uusien työpaikkojen syntyminen paikkakun-
nalla jo toimiviin yrityksiin sekä uusille ennen kaikkea paikalliseen osaamiseen ja muihin paikalli-
siin vahvuuksiin perustuville aloille. Elinkeinorakenteen monipuolistumisellekaan ei aseta esteitä. 

 
Kunnan kilpailukykyyn vaikuttavat monet tekijät: 
 

• maantieteellinen ja logistinen sijainti  
• kunnan ja yritysten kilpailukyky työnantajana (imago, palkkaus, työolot) 
• kuntaorganisaation kilpailukyky suhteessa muihin kuntiin (palvelujen katta-

vuus, laatu, tuottavuus) 
• kunnan kilpailukyky asuinpaikkana (ympäristön laatu, palvelut, hinnat, liiken-

neyhteydet, monipuolisuus ) 
• kunnan kilpailukyky yritysten sijoittumisalueena (logistiset tekijät, tontit ja ti-

lat, palvelutaso, hinnat, työvoima, yritysverkostot) 
 

Kunnan elinvoimaisuutta voidaan seurata mm. seuraavilla mittareilla: 
 

• yritysten määrä 
• työllisyys/työttömyysaste 
• työpaikkojen määrä 
• väestön ja työllisten määrän kehitys 
• palkka- ja yhteisöverotulojen kehitys 

 
Kilpailukyvyn ja elinvoimaisuuden seurannan toimenpiteet: 
 

• Elinvoimaisuuden seuraamiseen edellä esitettyjen mittareiden kautta pitää laa-
tia vuosittain seurattava yksiselitteinen mittaristo tavoitteineen, jonka kautta 
seurataan tehtyjen toimenpiteiden kattavuutta ja riittävyyttä. Vastuu seurannas-
ta ja sen kokoamisesta on kunnanjohtajalla ja analysoinnista kunnanhallituk-
sella  
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4. ELINKEINOPOLITIIKAN TOIMINTALINJAT 

4.1 Yhteistyö ja verkottuminen 

Hankasalmen kunnan elinkeinopolitiikan keskeinen lähtökohta on yhteistyö Jyväskylän seutukun-
nan kuntien, muiden kuntien, yritysten, tutkimus- ja koulutuslaitosten, elinkeinoelämän järjestöjen, 
paikallisten järjestöjen ja erilaisten julkisten kehittämisorganisaatioiden kanssa. Kunta yksin ei ky-
kene elinkeino- ja työllisyyspolitiikasta vastamaan. 

4.1.1 Seudulliset yrityspalveluverkostot 

Hankasalmen kunta kuuluu Jyväskylän seutukuntaan. Jyväskylän kaupunkiseutualueella yhteisenä 
elinkeinoyhtiönä toimii Jykes. Hankasalmi on ollut Jykesin yhteistyökunta yhdessä Toivakan, Kor-
pilahden ja Petäjäveden kanssa. Jykes on tarjonnut muun muassa neuvontapalveluja hankasalmelai-
sille yrityksille sekä yritysten mahdollisesti tarvitsemat kansainväliset palvelut. Tuhansien järvien 
uusyrityskeskus tarjoaa lisäksi yrityksen perustamiseen liittyviä palveluita sekä organisoi yritys-
kummitoimintaa. TE – keskus, Finnvera, Tekes ja Maaseutukehitys ry. tukevat hankasalmelaisia 
yrityksiä mahdollisissa rahoitusjärjestelyissä.  
 
Jyväskylän, Jyväskylän maalaiskunnan ja Korpilahden kuntaliitos tuo muutoksia Jykesin toimintoi-
hin ja Jykesin organisoitumiseenkin. Hankasalmen kunnan ja sen elinkeinoelämän kannalta moni-
puolisen ja koko seutukunnan käsittävän kehitysyhtiön olemassa olo jatkossakin on erittäin tärkeää. 

Paikallisesti hankasalmelaiselle yrittäjälle turvataan asiantuntevan tiedon saanti ja neuvontaa yrit-
tämisestä, yritystoiminnan käynnistämisestä ja yrityksen kehittämisestä. Yhteistyöverkoston kautta 
turvataan mahdollisuus kulloistakin tarvetta vastaaviin erityisasiantuntijoihin. Tavoitteena on var-
mistaa, että nykyistä tiiviimmän yhteistyön avulla voidaan lisätä asiantuntijapalveluiden saatavuut-
ta, monipuolisuutta ja laatua. 

Toimenpiteet:  
• Hankasalmen kunta on aktiivinen ja sitoutuva kunta seudullisen elinkeinoyhti-

ön jäsenenä niin nykyisessä Jykesissä, kuin sen mahdollisesti uudesti muotoil-
tavassa organisaatiossa – tarvittaessa ollaan valmiita seudullisen elinkeinoyh-
tiön omistajakunnaksi 

• Paikallisille yrittäjille tiedotetaan nykyistä aktiivisemmin saatavilla olevista 
tukipalveluista ja niiden muodoista muun muassa kunnan www-sivujen kautta 

4.1.2 Jyväskylän kaupunkiseutusuunnitelma ja muu seutukuntayhteistyö 

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen puitelaki määräsi kaupunkiseudut tekemään yhteisen kaupun-
kiseutusuunnitelman yhtenäistämään eräiden kaupunkiseutujen kuntien maankäytön, liikenteen ja 
asumisen suunnittelua. Hankasalmi hakeutui vapaaehtoisesti mukaan Jyväskylän seudun kaupunki-
seutusuunnitelmatyöhön yhdessä Uuraisten kanssa. Muut Jyväskylän seutukunnan kunnat kuuluivat 
kaupunkiseutusuunnitelmaan mukaan lakisääteisesti.  
 
Yhtenäinen kaupunkiseutu pyrkii paitsi yhtenäistämään kaavoitusta ja asumispolitiikkaa, niin jo nyt 
suunnitteilla on selkeät ns. täsmäselvitykset muun muassa seudun keskustaajama-alueiden täyden-
nysrakentamisesta, työpaikkatoimintojen uusista sijaintimahdollisuuksista, suurten järvien hyödyn-
tämismahdollisuuksista asumisessa ja seutukunnan autoriippuvuudesta. Yhteinen kaupunkiseutu-
suunnitelma vaikuttaa jatkossa varmasti myös elinkeino- ja työllisyyspoliittisiin linjanvetoihinkin. 
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Hankasalmen kunta on mukana monissa palveluverkostoa koskevissa seudullisissa yhteishankkeis-
sa. Paras hankkeeseen liittyen rakennetaan juuri nyt konkreettisesti yhteistyötä perusterveydenhuol-
lon järjestämisessä Jyväskylän seutukunnan, Keuruun seutukunnan ja Joutsan seutukunnan välillä. 
Hankasalmelta katsoen kunnan asiointi- ja työssäkäynti suunta on Jyväskylä, jonne joukkoliikenne-
kin Hankasalmelta kulkee. Elinkeinopoliittisesti Hankasalmi on samansuuntaisesti Jykesin kautta 
sitoutunut Jyväskylän johdolla tehtävään yhteistyömalliin. 
 
Erityisen keskeistä on jatkossa ottaa huomioon maakunnallinen Jämsä – Jyväskylä – Äänekoski 
kehityskäytävähanke, jonka tavoitteena on rakentaa ja kehittää elinkeinotoimintaa kolmen yhdys-
kuntarakenteellisesti toimivan ja vahvan kaupunkikeskittymän välille. Tässä hankkeessa on oleellis-
ta saada malli kehittymään Jämsän, Jyväskylän ja Äänekosken seutukuntien kehityskäytävähank-
keeksi, mutta se vaatii kaikkien seutukunnan kuntien sitoutumista kehitystyöhön. 
 

Toimenpiteet:  
• Hankasalmen kunta on aktiivinen kaupunkiseutusuunnitelman laatimisen oh-

jaaja ja sen toimenpiteiden toteuttaja, millä vahvistetaan oman elinkeinopoli-
tiikan toteuttamismahdollisuuksia 

• Hankasalmen kunta on valmis sitoutumaan seudulliseen palvelujen tuottami-
seen ja osaltaan valmis tuomaan esille malleja niiden toteuttamiseen, millä tur-
vataan toimivat palvelut myös jatkossa Hankasalmella 

 

4.1.3. Yhteistyö paikallisen Leader–toimintaryhmän kanssa ja muu EU-rahoitus 

Hankasalmen, Joutsan, Konneveden, Luhangan ja Toivakan kuntien alueella toimii Leader-
toimintaryhmä Maaseutukehitys ry. Yhdistys on laatinut alueelleen paikallisen, asukkaiden omaeh-
toiseen kehittämistoimintaan perustuvan kehittämisohjelman vuosille 2007-2013. Maaseutukehityk-
sen toiminnan tarkoituksena on kannustaa maaseudun asukkaita kehittämään omaa asuinaluettaan, 
lisäämään sen viihtyvyyttä sekä luomaan uusia työpaikkoja ja yrityksiä. 
 
Ohjelma saa rahoitusta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Yhdistys rahoittaa rahoi-
tuskehyksestään alueen yhteisöjen toteuttamia yleishyödyllisiä kehittämis- ja investointihankkeita 
sekä myöntää yrityskohtaisia investointi-, kehittämis- ja käynnistystukia. Ohjelmakauden rahoitus-
kehys on 5,4 M€. 
 
Kunnan maaseutu- ja elinkeinotoimen on oltava asiantunteva, aktiivinen ja sen on päivitettävä tar-
peen mukaan tietouttaan EU- ja muun kehittämisrahoituksen sekä niiden painopisteiden suhteen 
alkaneella hankekaudella. Matkailun kehittämiseen ja puutoimialaan on jo joko kunnan toimesta tai 
kunnan ollessa yhtenä toteuttajatahona jätetty hakemukset TE-keskukseen. Näiden rahoitushake-
musten puolesta ja uusien tarpeiden kartoittamiseksi on tehtävä jatkuvaa työtä. 
 

Toimenpiteet:  
• Hankasalmen kunta tiedottaa ja ohjaa omia yrityksiään ja järjestöjään mahdol-

lisuuksista hyödyntää Maaseutukehitys ry:n kautta saatavaa rahoitusta Han-
kasalmen ja hankasalmelaisten hyväksi tehtävässä kehitystyössä 

• Erityisesti matkailun jatkokehitystyön mahdollistamiseksi on tuettava alan yri-
tyksiä hankerahoituksen saamiseksi niin matkailun laatuhankkeelle kuin mat-
kailun Master Plan –suunnitelman eteenpäin viemiseksikin    
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4.1.4 Muu kuntayhteistyö 

Yhteistyö muiden kuntien kuin Jyväskylän seutukunnan kuntien kanssa on toimiala- ja hankekoh-
taista. Hankasalmen ja Konneveden kunnilla on toistaiseksi yhteinen sivistystoimenjohtaja ja sa-
moin kunnilla on yhteinen kansalaisopisto.  Yhteisenä viranhaltijana kunnilla on myös terveystar-
kastaja. 

 
Hankasalmi hallinnoi maatalouslomituksessa viiden kunnan aluetta (Hankasalmi, Konnevesi, Lau-
kaa, Uurainen ja Äänekoski). Lisäksi hanketoiminnassa on pitkät ja laajat yhteistyön perinteet lähi-
alueen kuntien välillä. Hanketoiminnan suhteen muulla kuntayhteistyöllä on toistaiseksi ollut elin-
keino- tai työllisyyspoliittista merkitystä esimerkiksi puutoimialalla ja työllisyydenhoidossa. 

4.1.5 Kansainvälinen yhteistyö  

Hankasalmen ystävyyskunnat ovat Mjölby Ruotsista, Karmoy Norjasta, Häädemeeste Virosta ja 
kouluyhteistyön osalta Hohenhamell Saksassa. Varsinaista elinkeinopoliittista merkitystä ystävyys-
kuntatoiminnalla ei toistaiseksi ole ollut. 
 
Kansainvälistä yritysyhteistyötä kunta tekee yhteistyössä Jykes Oy:n kanssa. Suurimmilla han-
kasalmelaisilla yrityksillä (kuten esimerkiksi Vapo Timber  ja Kiilto Clean) on omat kansainväliset 
yrityskontaktinsa ja –suhteensa. Monet hankasalmelaiset isojen yrityskonsernien alihankkijat ovat 
vähintään välillisesti mukana kansainvälisessä yhteistyössä. Hankasalmen yrittäjäyhdistys on han-
kasalmelaisten yritysten kansainvälisiä kontakteja lisätäkseen järjestänyt yritysvierailumatkoja Eu-
rooppaan ja niille osallistuminen on ollut aktiivista. 

 
Hankasalmella matkailuala on vahvassa kasvussa ja yhä suurempi osa kasvusta kohdistuu kansain-
väliseen matkailuun. Matkailuun liittyvä rakentaminen kiinnostaa todennetusti ulkomaalaisia sijoit-
tajia. 
 
Työvoimapula tietyillä aloilla johtaa tarpeeseen harkita myös ulkomaalaisen ammattityövoiman 
palkkaamista, joka johtaa tarpeisiin kyetä kotouttamaan tulijat kuntaan ja suomalaiseen yhteiskun-
taan. 

 
Toimenpiteet:  

• kunta pyrkii tarvittaessa helpottamaan kansainvälisen työvoiman sijoittumista 
paikkakunnalle 

• kunta selvittää yritysten tarpeet kansainvälisten kontaktien suunnitteluun ja 
luomiseen yritystoiminnassa ja muun muassa Jykesiin tukeutuen tuottaa tarvit-
taessa yrityksille heidän tarvitsemiaan tukipalveluja  

4.1.6 Yhteistyö Hankasalmen yrittäjien kanssa  

Kunnan ja yrittäjäjärjestön yhteistyön tavoitteena on lisätä kunnan ja yrittäjien välistä yhteistyötä ja 
yrittäjien verkottumista sekä parantaa Hankasalmen kunnan palveluiden laatua ja saavutettavuutta 
yrittäjille. Keskeistä on luoda toimivat ja välittömät suhteet kunnan ja yrittäjien välille. 
 
Yritysvierailut, yrittäjien ja kunnan johdon tapaamiset sekä avoin ja monipuolinen viestintä kunnan 
ja yrittäjäyhdistysten sekä yksittäisten yritysten välillä ovat keskeisiä keinoja luoda toimivaa yhteis-
työtä. 
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Toimenpiteet:  

• yhteistyötä aamukahvien tai muiden säännöllisten tapaamisten merkeissä jat-
ketaan Hankasalmen Yrittäjät ry:n ja muiden sidosryhmien kanssa. 

• maatilayrittäjien kanssa kokoonnutaan jatkossa heille suunnattujen omien ta-
paamisten muodossa  

• vuosittain yhdessä kunnan ja yrittäjäyhdistyksen toimesta järjestetään tutustu-
misretki paikkakunnan yrittäjille toisen kunnan eri alojen yrityksiin uusien yh-
teistyömahdollisuuksien ja -verkostojen löytämiseksi. 

• kunnan elinkeinopoliittista ohjelmaa päivitetään yhteistyössä yrittäjien kanssa 
kahden vuoden välein 

• yhteydenpitoa yrittäjiin lisätään luomalla yrittäjien sähköpostilista aloitteita ja 
tiedottamista varten – lisäksi kunnan poliittisen johdon ja yrittäjien tapaamisis-
ta tehdään vuotuinen tapa ja kunnan virkamiesjohdon vierailuja yrityksissä li-
sätään 

• kunta- ja Hankasalmen Yrittäjät ry valitsevat maakunnan yrittäjäjuhlaan Han-
kasalmen vuoden yrittäjän yrittäjyyteen kannustavana toimenpiteenä ja jatkos-
sa valitaan vuosittain yhdessä maataloustuottajain kanssa vuoden maatilayrittä-
jä 

4.2 Elinkeinoelämän kehittäminen 

4.2.1 Yleistä 

Taloudellisten resurssien niukentuessa julkisen hallinnon ohjaava vaikutus heikkenee. Alueen kehi-
tys nojautuu entistä enemmän globaalin markkinatalouden pelisääntöihin ja yritysten omiin sijainti- 
ja toimintaratkaisuihin. 

 
Kunnalla on silti edelleen paikallinen päävastuu yritysten kasvun ja kilpailukyvyn edellytysten luo-
jana, toimivan infrastruktuurin rakentajana, tonttien ja toimitilojen saatavuuden turvaajana, osaami-
sen kehittäjänä ja osaavan työvoiman saatavuuden helpottamisessa sekä hyvinvointipalvelujen jär-
jestämisessä. 

 
Työpaikkojen määrään paikallisesti kohdistuvaa uhkaa voidaan vähentää mm. osaamistasoa nosta-
malla ja alueen yritysten jalostusasteen kohottamisen tukemisella. Uusien yritysten sijoittumisen 
mahdollistaminen kuntaan on tärkeää, mutta erityisen tärkeää maaseutumaisen kunnan elinkeinopo-
litiikassa on paikkakunnalla jo toimivien yritysten työllistämis- ja kasvuedellytysten turvaaminen. 
Se on toimivin ja paras keino uusien yritysten rekrytointiinkin kuntaan. 

4.2.2 Yrittäjyyskasvatus 

Yrittäjyyskasvatusta on kunnan toimesta toteutettu peruskoulussa ja lukiossa. Yrittäjyyskasvatusta 
ollaan tarvittaessa edelleen valmiita vahvistamaan mm. hanketoiminnan avulla. Yrittäjyyskasvatuk-
sen päävastuu on sivistyslautakunnalla. Lisäksi kunnassa yrittäjyyskasvatusta tekee III-sektori, esi-
merkkinä 4H –yhdistys. 
 
Koulut järjestävät tarpeen mukaan yrityskäyntejä ja tekevät erilaisia yhteistyöhankkeita yksittäisten 
yrittäjien kanssa. Tavoitteena on, että yrittäjyyskasvatus etenee varhaiskasvatuksesta lukioon saak-
ka, uusien tietojen ja taitojen rakentuessa jo opitun varaan. Yrittäjien vierailuja kouluissa järjeste 
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tään tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan. Tärkeää on huomioida myös maatalousyrittäjien rooli 
yrittäjyyskasvatusta järjestettäessä. 
 
 
 

Toimenpiteet: 
• kunnan toimesta opettajille järjestetään tarvittaessa täydennyskoulutusta yrittä-

jyyskasvatuksesta. 
• yrittäjyyskasvatuksen kokonaisvaltaisessa toteuttamisessa huomioidaan paikal-

lisesti yrittäjyyskasvatusta toteuttavat muut tahot 
• ”4H-yritys – kohti omaa yritystoimintaa” –menetelmää tuetaan tarvittaessa 

kunnan toimesta. Pääyhteistyökumppaneina 4H-yhdistyksellä ovat paikalliset 
yritykset 

4.2.3 Koulutus 

Elinkeino- ja työllisyyspoliittisten tavoitteiden toteutuminen vaatii koulutuksen ja elinkeinoelämän 
kiinteää yhteistyötä ja vuorovaikutusta. Ammattitaitoisen työvoiman saanti jo nyt ja erityisesti tule-
vaisuudessa on avainasemassa. 

 
Hankasalmi on mukana sekä Jyväskylän ammatillisen koulutuksen kuntayhtymässä sekä Keski-
Savon koulutuskuntayhtymässä ja pyrkii vaikuttamaan osaltaan niiden koulutustarjonnan ja paikal-
lisen osaamistarpeen kohtaavuuteen. Keski-Savon koulutuskuntayhtymä tulee lähivuosina fuusioi-
tumaan Mikkelin koulutuskuntayhtymän kanssa. 

 
Työvoimahallinto ja Jyväskylän työvoimatoimiston Hankasalmen toimipiste järjestävät aktiivisesti 
tarpeen mukaan työvoimapoliittista koulutusta. Kriittisiä menestystekijöitä koulutuksessa ovat elin-
ikäiset oppimispolut, kansainvälistyminen sekä osaamisen kehittäminen ja yhteisöllisyys. Vapaan 
sivistystyön kautta on kunnan itsensä mahdollisuus kehittää tarvittavaa koulutustarjontaa. 

 
Tuhansien järvien uusyrityskeskus vastaa sopimuskunnissa, joihin Hankasalmi kuuluu, yrityskum-
mitoiminnasta. Yrityskummiverkosto toimii vapaaehtoisperiaatteella ja yrittäjä voi saada omien 
haasteiden ratkomiseen ammattiohjausta hänen toimialaansa tuntevan yrityskummin opastamana. 
Kyseessä on käytännön koulutusmahdollisuus yrittäjälle hänen arjessaan. 

 
Osaamistarpeisiin vastatakseen Keski-Suomen liitto on käynnistänyt Keski-Suomen osaava työ-
voima –ohjelmatyön ja MYR on perustanut osaamis- ja työllisyystyöryhmän maakunnan oppilai-
toksista ja kuntien edustajista koostuen ohjaamaan tätä työtä.  Ohjelmatyön aikana eri seuduilta hae-
taan vastauksia mm. kysymyksiin, millainen on seudun työllisyyden ja osaamisen nykytila, millai-
nen on seudun tulevaisuuskuva, millä palveluilla työllisyyttä alueella parhaiten hoidetaan. Tarkoi-
tuksena on turvata osaavan työvoiman saatavuus Keski-Suomen eri seutukunnilla seutukuntien eri-
laisista tarpeista lähtien. 
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Toimenpiteet: 

• Kunta ja yrittäjät ovat mukana kehittämässä toisen asteen koulutusta yhteis-
työssä Jyväskylän yliopiston, ammattikorkeakoulun, ammattiopiston ja työ-
voimahallinnon kanssa vastaamaan elinkeinoelämän tarpeita 

• Keski-Suomen liiton ”osaava työvoima –ohjelmatyöhön” osallistutaan aktiivi-
sesti ja seurataan työn etenemistä ja sen tuloksia sekä pyritään vaikuttamaan 
niihin Hankasalmen tarpeista käsin 

• Luodaan ja kehitetään alkutuotantoon/maatalousyrittäjille suunnattua koulu-
tusta, esimerkiksi vapaan sivistystyön mahdollisuuksia hyödyntäen. 

 

4.2.4 Hanketyö 

Hanketoiminta on olennainen osa elinkeinojen kehittämistyötä. EU- ja kansallinen kehittämisrahoi-
tus kanavoituu alueelle valtakunnallisten ja alueellisten kehittämisohjelmien kautta. Leader-
toimintaryhmä Maaseutukehitys ry. vastaa osasta hankkeita, mutta laajemmat ja laajaa rahoituspoh-
jaa vaativat hankkeet tulee rahoittaa muiden kehittämisohjelmien kautta ja ne yleensä vaativat toteu-
tuakseen erillisen kuntarahoitusosuuden. 
 
Kunta tulee olemaan vuosittain mukana tapauskohtaisella harkinnalla eri projekteissa, joista osa on 
kunnan itse hallinnoimia ja organisoimia ja osa yhteistyöprojekteja muiden kuntien ja toimijoiden 
kanssa. Erityisen tärkeää ja luontevaa on seutukunnallinen ja seutukuntien välinen yhteistyö. 

 
Toimenpiteet: 

• kunta mahdollistaa yrittäjien mukaan pääsyn kunnan elinkeino- ja työllisyys-
politiikan kannalta perusteltuihin hankkeisiin maksamalla kuntarahoitusosuu-
den hankkeeseen ja tarvittaessa hallinnoimalla hanketta 

• Kunta voi myöntää kunnanvaltuuston määrittelemin edellytyksin korotonta vä-
liaikaisrahoitusta yleisten kehittämishankkeiden toteuttamiseen 

4.2.5 Imago, viestintä ja yritysilmasto 

Jokainen kuntalainen, yrittäjä, kunnan viranhaltija ja työntekijä sekä luottamushenkilö luo omalta 
osaltaan mielikuvaa Hankasalmesta. Suunnitelmallisella, ajankohtaisella ja avoimella viestinnällä 
saadaan julkisuuteen todellinen kuva yrittämisen ja elämisen olosuhteista Hankasalmella. 

 
Yritysilmasto on riippuvainen paitsi kunnan palvelutasosta, aktiivisuudesta ja riittävästä panostuk-
sesta elinkeinotyöhön ja yritystoimintaan niin myös imagosta ja viestinnästä. 

 
Toimenpiteet: 

• kunnan www-sivuja ja markkinointimateriaalia päivitetään visuaalisesti ja si-
sällöllisesti palvelemaan paremmin sekä yrityksiä että kuntalaisia - tavoitteena 
ajankohtaisen informaation ja sähköisen asioinnin lisääminen 

• kunnassa toteutetaan kohdennetusti viestintäkoulutusta johtaville viranhalti-
joille ja tarpeen mukaan myös luottamushenkilöille 
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4.3 Julkiset hankinnat 

Kunta voi vaikuttaa olennaisesti paikallisten yritysten mahdollisuuksiin osallistua kunnan tarvikkei-
den ostojen ja palvelujen tarjouskilpailuihin. Hankintoja suunniteltaessa ja tarjouspyyntöjä laaditta-
essa tulee huolehtia siitä, että myös pienillä yrityksillä on mahdollisuudet osallistua tarjouskilpai-
luihin. Tällä tavoin pitkällä aikavälillä koko kunnan elinkeinorakenne vahvistuu ja monipuolistuu.  
 
Kunta voi siis tarjota mahdollisuuden osallistua tarjouskilpailuihin tarjouspyyntöjä suunnitellessaan. 
Kilpailuttamisessa kunta noudattaa tarkoin julkisista hankinnoista annettua lainsäädäntöä. Sitä täs-
mentämään on kuntaliiton laatiman mallin pohjalta vahvistettu kunnan oma hankintasääntö sekä 
kunnanvaltuuston erikseen hyväksymät talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Pääsääntöisesti kunta 
kilpailuttaa hankintansa kokonaistaloudellisuuteen perustuen. Osa hankinnoista tehdään seutukun-
nallisesti, kuten esimerkiksi puheluiden kilpailutus. 

 
Toimenpiteet: 

• Tarjouspyynnöissä huomioidaan mahdollisuuksien mukaan kunnassa toimivi-
en yrittäjien mahdollisuus osallistua tarjouskilpailuihin ja tarjouspyyntöjä lähe-
tetään suoraan yrittäjille muistuttamaan menossa olevasta kilpailutuksesta 

• yrittäjät pidetään tietoisina kunnan hankintaperiaatteista ja säännöistä 
• kunnan yhteistyöverkostoon kuuluvien tahojen kilpailutuksia tuodaan tiedoksi 

sellaisille hankasalmelaisille yrityksille, joilla olisi mahdollisuuksia osallistua 
kyseisiin tarjouskilpailuihin 

  

4.4 Elinkeinotoiminnan tukeminen 

Kunnan toimintaperiaatteena yritysten tukemisessa on panostaa yritysten toimintaympäristön kehit-
tämiseen, yhteistyöverkostojen luomiseen, yritystoiminnan monipuolistumiseen ja koulutukseen.  

 
Kunnan kaavoituksessa huomioidaan eri elinkeinoalojen kehittymistarpeet ja kehittämismahdolli-
suudet. 
 
Sen sijaan Hankasalmen kunta ei myönnä suoria rahallisia avustuksia yrityksille, koskien tuotannol-
lisia investointeja. Toimitilojen ja kunnallistekniikan liittymien hinnoittelussa pääsääntönä on kus-
tannusvastaavuus ja markkinaehtoisuus. Mahdolliset poikkeustapaukset käsitellään erikseen, ja vä-
lillisesti tai suoraan tukea saavissa ratkaisuissa perusteena täytyy olla selvästi koko alueen elinkei-
norakenteeseen myönteisesti vaikuttavan hankkeen tai hankekokonaisuuden toteuttaminen tai mer-
kittävä työllisyysvaikutus. Takausten osalta pääsääntönä on, että Hankasalmen kunta ei anna yritys-
lainatakauksia kuntakonsernin ulkopuolisille yrityksille tai yhteisöille. 
 

(Kunnan tuet ovat kansainvälisen sääntelyn piirissä 
 
Euroopan yhteisön valtiontukisäännöt koskevat kaikkia toimenpiteitä, joissa julkinen sekto-
ri - kunnat mukaan lukien - myöntää yrityksille tukea tai muuta etua. Tuen myöntäminen 
on pääsääntöisesti kiellettyä mm. silloin, kun julkisia varoja kanavoidaan yksityisiin yrityk-
siin, toimenpide vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua tai etu on valikoiva, ts. se kohdistuu 
vain tiettyihin yrityksiin. 
 
Kunnan myöntämät avustukset, laina- ja takausjärjestelyt kuuluvat sääntelyn piiriin, sa-
moin julkisen palvelun (esim. kunnallistekniikka, vesi- ja jätevesi) tarjoaminen yritykselle 
markkinahintaa alhaisemmalla hinnalla. Riskien välttämiseksi julkisten maa-alueiden ja 
rakennusten myynnin ja hinnoittelun periaatteiden tulee olla selkeitä.) 

  



Hankasalmen kunnan työllisyys- ja elinkeinopoliittinen ohjelma 2009–2015 28 
 
 

 

 
Toimenpiteet: 

• liikerakentamis- ja teollisuustonttien saatavuuden varmistaminen toteutetaan 
kaavoituspolitiikalla ja elinkeino- ja työllisyyspoliittisen ohjelman laatimishet-
kellä saatavilla on monipuolisesti tontteja 

• kunnallistekniikan rakentaminen elinkeinoelämän tarpeisiin turvataan 
• liikenneyhteyksien toimivuuteen pyritään vaikuttamaan Keski-Suomen tiepii-

rin ja ratahallinnon kautta 
• tietoliikenneyhteyksien toimivuus muuttuvassa tilanteessa pyritään turvaamaan 

olemalla ongelmatilanteissa tukena yrityksille neuvotteluissa palvelun tuotta-
jan kanssa 

• yritysneuvonta ja neuvontaan ohjaus yrityksen eri elinkaarivaiheissa pyritään 
turvaamaan esimerkiksi Jykesin ja Tuhansien järvien uusyrityskeskuksen avul-
la 

• koulutetun työvoiman saatavuuteen vaikutetaan omilla toimivilla palveluilla ja 
maakunnan koulutustarjontaan vaikuttamalla 

• hanketyöhön osallistutaan perustelluissa tapauksissa yritysten tukena 
• keskeisten päätösten teon yhteydessä kunnassa huomioidaan päätösten vaiku-

tus eri alojen yrittäjiin ja heidän toimintaedellytyksiinsä  
 

4.5 Elinkeinopolitiikan resurssit  

Kehittämispalvelujen vastuualue vastaa elinkeinojen kehittämisestä, hanketoiminnan 
koordinoinnista ja ohjauksesta, työllisyyden hoidosta, maaseutuhallinnosta, maatalo-
usyrittäjien alueellisista lomituspalveluista, kylätoiminnasta sekä maan hankinnasta 
kehittämisen strategiaan liittyen yhdessä ympäristötoimen kanssa. Käytännön elinkei-
nopoliittinen toiminta on kunnanhallituksen alaisuudessa ja ohjauksessa. 
 
Kunnan elinkeinopolitiikasta vastuulliset viranhaltijat ovat kunnanjohtaja ja kehitys-
johtaja. 
 

5. ELINKEINOPOLITIIKAN JA TYÖLLISYYDEN HOIDON TOIMENPITEET 

Kunnan rooli elinkeinopolitiikassa on olla: 
 

• poliittinen johtaja 
• alueellisten kehittämistavoitteiden määrittelijä 
• kumppanuusverkoston kokoaja ja yhteisen tahtotilan luoja 
• hankkeiden mahdollistaja, edellytysten luoja sekä tarvittaessa toteuttaja (mm. 

kaavoitus, maanhankinta) 
• oman toimialansa ja hallinnon asiantuntija 

 
Kunnan roolina ei ole toimia yrittäjänä eikä yritysriskin kantajana. Kunta ja yrittäjät tarkentavat 
elinkeinopolitiikan tavoitteet kahden vuoden välein elinkeinopoliittisen ohjelman päivittämisen yh-
teydessä. Kullekin kahden vuoden jaksolla määritellään kehittämisen kärkihankkeet, jotka kirjoite-
taan auki tämän elinkeino- ja työllisyyspoliittisen ohjelman johdantoon, kuten ne on aukikirjoitettu 
tämän ensimmäisen ohjelman yhteydessäkin. 
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Seuraavassa käydään läpi tarkemmin keskeisimpiä elinkeinoaloja ja niillä tarvittavia toimenpiteitä. 

 

5.1 Matkailu 

Hankasalmella on olemassa matkailulle erittäin hyvät puitteet. Hankasalmi tarjoaa matkailijoille 
paljon aktiviteettimahdollisuuksia, kuten Häkärinteiden laskettelukeskus, Revontuli-Golfin 18 rei-
käinen golfkenttä, erilaiset kulttuuritapahtumat (Kihveli Soikoon, Venekosken kesäteatteri ja Han-
gan lavan tanssit läpi kesän) sekä lisäksi erittäin kauniin luonnon elämyspalveluineen. Matkailijoille 
on olemassa syitä tulla ja viihtyä Hankasalmella. Matkailuelinkeinon kannalta keskeisin tavoitteena 
olisikin saada matkailijat viihtymään Hankasalmella nykyistä useampi yö.  
 
Matkailun tunnusluvut ovat vuoden 2006 tietojen kautta Hankasalmella seuraavat 
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Mahdollisuuksia kasvattaa matkailun liikevaihtoa lisää jo nykyisellään se, että Hankasalmella on 
hyvä, monipuolinen ja jatkuvasti kasvava majoitustarjonta. Majoitusmahdollisuuksia on hotellima-
joituksesta lomamökkiin. Lisäksi matkailukeskittymissä on ammattitaitoiset ja hyvät ravintolapalve-
lut. 
 
Kun matkailija saadaan viipymään ja viihtymään Hankasalmella, matkailun vaikutukset näkyvät 
laajemmin ja matkailutuloa saadaan enemmän kuntaan. Kasvava matkailu parantaa mahdollisuuksia 
entisestään kehittää ja laajentaa Hankasalmen matkailua laaditun matkailun Master Plan –
suunnitelman mukaisesti. 
 
Revontuli – Häkärinteet alue on Hankasalmen kunnan merkittävin ympärivuotinen matkailukohde. 
Vuodepaikkoja on tällä hetkellä Revontulessa ja Häkärinteillä noin 530. Kunta tukee alueen yrittäji-
en kehittämistyötä mm. hanketoiminnan kautta sekä luomalla kehittämisen edellytyksiä kaavoituk-
sella, olemalla mukana maanhankinnassa sekä viemällä eteenpäin liikennejärjestelyiden kehittämis 

 



Hankasalmen kunnan työllisyys- ja elinkeinopoliittinen ohjelma 2009–2015 30 
 
 

 

 
hankkeita. Alueen kehittämiseksi on siis valmistunut matkailun kokonaissuunnitelma Master Plan 
vuonna 2007, jossa on määritelty kehittämistavoitteet vuoteen 2015 saakka. Tavoitteena on kolmin-
kertaistaa nykyinen matkailijamäärä.  

 
Erämatkailun kehittäminen on osa matkailualan vahvistamista. Tällä hetkellä lähinnä Eräs Pete on 
alan merkittävä toimija Hankasalmella, jonka ohjatut luontomatkailupalvelut tarjoavat tärkeän lisän 
matkailutarjontaan. Justiinan mökkivälitys kokoaa puolestaan kootusti yksityisten mökkiyrittäjien 
majoitustarjontaa asiakkaille. 
 
Hankasalmella on lisäksi useita maaseutumatkailukohteita, joista Ranta-Keurula majoitus- ja ruoka-
palveluineen pystyy vastaamaan myös tapahtumien järjestämiseen. Matkailukohteita Hankasalmelta 
löytyy useita ja niitä tuodaan kunnan puolesta monipuolisesti esille niin sähköisessä kuin muussa 
viestinnässä ja markkinoinnissa. Matkailuneuvontaa järjestetään kunnan infopisteissä Jari-Pekassa 
ja Melli-Ellissä. 

 
Toimenpiteet: 

• kunta toimii yhteistyössä alueen matkailuyritysten kanssa Master Plan hank-
keessa esille nostettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja on yhteisten tarpeiden 
pohjalta mukana jatkokehittämishankkeissa yrittäjien kanssa 

• majoituspalveluiden tarjoajat liittyvät kaikki yhdenmukaisesti On Line majoi-
tuksen varausjärjestelmään, jonka tiedot myös aukeavat helposti niin kunnan 
kuin keskeisten matkailyrittäjien www-sivuilta     

• kunta toimii tarvittaessa yhteistyökumppanina matkailuyritysten maanhankin-
nassa  

• ohjattu erä- ja luontomatkailu kytketään tiiviimmin yritysten ja kunnan matkai-
lun kehittämiskonseptiin. 

• matkailuyrittäjät ja kunta huolehtivat yhteistyössä kuntoilureittien suunnitte-
lusta, toteutuksesta ja ylläpidosta maanomistajia ja mm. ympäristökeskusta 
tarvittaessa kuullen 

• kunta osallistuu yhdessä matkailualan yrittäjien kanssa valituille matkailualan 
messuille (mahdollisesti yhdessä muun seutukunnan kanssa) – kunta ja yrittä-
jät sopivat vuosittain raamin, jonka puitteissa messu- ja markkinointiyhteistyö-
tä yhdessä voidaan kokonaisvaltaisella suunnittelulla toteuttaa 

5.2 Alkutuotanto 

Alkutuotantoon luokitellaan maa-, metsä-, kalatalous, niiden tuotteiden jatkojalostus sekä luonnon-
tuotteet, joihin kuuluvat marjat, sienet ja yrtit ja niiden jalostus. Alkutuotannon rooli kunnan elin-
keinotoiminnassa on erittäin keskeinen työllistävyyden ja kunnan elinvoimaisena säilyttämisen suh-
teen. 

5.2.1 Maatalous 

Aktiivimaatiloja Hankasalmella on kaikkiaan 246, joista maitotiloja 65. Lihakarjatiloja on 29, sika-
tiloja 14, hevostiloja 17 ja lammastiloja 4 kpl ja kanatiloja 1 kpl. Viljanviljely + muu kasvituotanto 
on 116 tilalla elinkeinona. Maitoa tuotettiin Hankasalmelta meijeriin v. 2007 n. 10  milj. litraa. 
Kunnan alueella toimii lisäksi perunan ja mansikan viljelijöitä. Monilla maatiloilla toimeentulo 
muodostuu useammasta tuotantosuunnasta ja tulonlähteestä. 
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Maatalouden asemaa Hankasalmella esimerkiksi suhteessa muihin Jyväskylän seudun kuntiin kuvaa 
hyvin seuraava kaavio: 
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Elinkeinopoliittisesti positiivista on, että Hankasalmella on kolmanneksi eniten Keski-Suomessa 
maitotiloja ja maidon tuotantomäärät niillä ovat nousseet. Hevostilojen määrä on kunnassa kasvus-
sa. Sukupolvenvaihdoksia tarvitaan kuitenkin nykyisen tilarakenteen säilyttämiseksi vuositasolla 
keskimäärin kahdeksan, kun yrittäjänä toimitaan keskimäärin 30 vuotta. Viimeisen viiden vuoden 
aikana sukupolvenvaihdoksia on toteutunut keskimäärin 5 kpl / vuosi, joten nykyisellä tahdilla maa-
talouden harjoittajien määrä tulee laskemaan kunnassa. 

 
Hankasalmi hallinnoi tällä hetkellä viiden kunnan maatalouslomitusta. Ammattitaitoisten lomittaji-
en saatavuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota mm. työvoiman jatkokoulutuksella, johon on jo 
tietoisesti panostettu. 

  
Toimenpiteet: 

• kunta tukee alkutuotantoon liittyvien yritysten toimintaa osallistumalla erilai-
siin koulutus- ja kehittämishankkeisiin.  

• kunta vastaa EU – tukien käsittelystä ja maksatuksesta viljelijöille. Kunta huo-
lehtii asianmukaisen neuvonnan saatavuudesta maatilayritysten kehittämistoi-
menpiteisiin 

• kunta toimii aktiivisesti ammattitaitoisen lomittajatoiminnan turvaamiseksi 
mm koulutuksen kautta ja pyrkii huolehtimaan eläinlääkäripäivystyksen toteut-
tamisesta kestävällä tavalla maakunnallisesti ja alueellisesti 

• maatilojen elinkeinorakenteiden monipuolistumista erilaisiin palveluelinkei-
noihin kartoitetaan ja tuetaan kunnan toimesta (esimerkiksi hyvinvointipalve-
lut)  
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5.2.2 Metsätalous ja puutuoteala 

Kunta on osallistunut voimakkaasti puutuotealan investointeihin 1990-luvulla. Nykyisin toiminta on 
normaalia yritystoimintaa. Hankasalmella on alan erikoisosaamista ja kunnan keskeisestä sijainnista 
johtuen mekaanisen puuteollisuudella nähdään kasvun mahdollisuuksia.  

 
Metsämaata on Hankasalmella n. 42000 ha ja puuvarasto keskimäärin n. 114 k-m3/ha. Kokonais-
puuvarasto n. 5 milj. m3. Keskimääräinen metsiemme kasvu on 5,2 k-m3 / ha. Tavoitteena on hoi-
taa metsät niin, että niistä saadaan pitkällä tähtäimellä mahdollisimman hyvä taloudellinen tulos. 
Tämä merkitsee erityistä huomion kiinnittämistä nuorten metsien hoitoon. 

 
Puun osuutta polttoaineena pyritään lisäämään. Tavoitteena on, että kuntakeskukseen rakennetaan 
kotimaisella energialla toimiva lämpökeskus. Lisäksi kunta tukee erillispäätöksillä metsätalouden 
suunnittelua (aluesuunnittelu ja tilakohtainen suunnittelu) sekä osallistuu tarpeen mukaan metsäta-
loushankkeiden kustannuksiin omalla rahoitusosuudellaan. 
 
Kotimaisen puun kysynnän lisääntyminen edellyttää panostamista tieverkoston kunnossapitoon. 
Kunta pyrkii toimillaan edistämään teiden perusparannuksen ja kunnossapidon rahoituksen saantia. 
Maan hallituksen rahoituslinjaukset tukevat puunkuljetuksiin perustuvia teiden peruskorjaushank-
keita, joista esimerkkejä näkyy jo Hankasalmellakin.  

 
Toimenpiteet: 

 
• Selvitetään mahdollisuudet puutuoteteollisuuden laajentamiseksi uusille tuo-

tannon aloille esim. pelletin tuotanto. 
• Toteutetaan kotimaisella energialla toimivan lämpökeskuksen rakentaminen 

kirkonkylään. 
• Edistetään toimenpiteitä tieverkoston kunnon parantamiseksi  

5.3 Vapo Timber ja sahatoiminta sekä muu puutuoteteollisuus 

 
Hankasalmen teollisuuden tunnusluvut ovat vuonna 2006 seuraavat: 
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Kyseisiin lukuihin vaikuttaa sangen voimakkaasti sahateollisuus ja sen yksi keskeinen toimija, mitä 
kuvaakin hyvin sahaus, höyläys ja kyllästystoiminnan omat tunnusluvut, jotka osoittavat, kuinka 
kunnan suurin yksityinen työnantaja sekä työllistää että toimii valtakunnallisesti verraten merkittä-
vällä panostuksella Hankasalmella. Vapo Timber Oy:n pääkonttori sijaitsee Hankasalmen Asemalla 
ja se on ainoa kunnan alueella sijaitseva suuren yhtiön pääkonttori 
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Vapo Timberin ohella Hankasalmella toimii kolme piensahaa sekä useita puutavaran höyläystä har-
joittavaa yritystä. Velj. Aitto-ojan ikkunatehdas, kaupan hyllykalusteisiin erikoistunut Puunjalostus 
Saarelainen KY ja liimalevyjä valmistava HKS HOLZ.  
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oimenpiteet:
 
T  

in maankäyttö ja kulku tehdasalueella ei ratajärjestely-

ankekaudella jatkavan puu-
hankkeen kautta alan yritysten kehittämistoimiin 

5.4. Metalliteollisuus 

ntä metallialan osaajista on kova. Osaajien pula on pahimmillaan 
esteenä liiketoiminnan kasvulle. 

 

 
• kunta pyrkii aktiivisesti turvaamaan Aseman rautatiejärjestelyt jatkossakin 

niin, että Vapo Timber
jen tähden hankaloidu 

• puutoimialaa kehitetään osallistumalla uudella h

Hankasalmella toimii kolme isompaa ja useita pienempiä metalliteollisuuden yritystä. Suurin toimi-
ja alalla on MANVE Oy, joka työllistää n. 10 työntekijää. Metallialan alihankintaa seutukunnalla  
olisi tarjolla enemmänkin ja kysy
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Toimenpiteet: 
• yhteistyössä Jykesin kanssa luodaan malli metallialan osaajien rekrytoimiseksi. 

Opinto-ohjauksessa huomioidaan oman kunnan alueella toimivat metallialan 
yritykset sekä luodaan yritysten ja oppilaitosten  kanssa yhteistyönä malli työ-

m. alihankintaan 
• kannustetaan oppisopimusjärjestelmän hyödyntämiseen 

 

5.5. Muu merkittävä teollinen toiminta 

a 
imii kansainvälistäkin kauppaa harjoittava Hankataimen Oy.  Nämä erikseen mainitut oman elin 

harjoittelun lisäämiseksi hankasalmelaisissa alan yrityksissä.  
• kunta tukee osaltaan yhteistyöverkostojen rakentamista m

Kiilto Clean Oy on Niemisjärvellä toimiva merkittävä pesu- ja puhdistusaineita valmistava yritys, 
joka tekee Hankasalmesta yhden harvoista kemianteollisuuden toimialan toimijakunnista Keski-
Suomessa. Halltex Oy valmistaa sisustuslevyjä sekä ovia Asemalla. Kalanviljelyn saralla kunnass
to
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asalmella ja kuuluvat Vapo 
imberin jälkeen yksityisen sektorin suurimpiin työnantajiin kunnassa. 

 

 
 
keinoalansa harjoittajat työllistävät kukin 10 – 20 henkilötyövuotta Hank
T

Toimenpiteet: 
• seurataan aktiivisesti isojen työllistäjien kasvumahdollisuuksien edistämis-

mahdollisuuksia ja turvataan kunnan omilla toimilla heidän toimimismahdolli-
suuksiaan  

5.6. Bioenergian ja biokaasun hyödyntäminen 

 

et bioenergian hyödyntämisen suhteen 
ntaa maatalouden liete suuren sikalayrityksen kohdalla. 

 

Hankasalmelle ollaan rakentamassa omaa jätevedenpuhdistamoa. Biokaasun hyödyntäminen on 
todennäköisesti tulevaisuuden mahdollisuus. Kunnassa kannattaakin toimia aktiivisesti biokaasuun
liittyvien mahdollisuuksien selvittämiseksi. Hankasalmen metsistä saatavan bioenergian korjuuta 
voidaan oleellisesti tehostaa. Erittäin suuret mahdollisuud
a

Toimenpiteet: 
• Käynnistetään selvitys biokaasulaitoksen toteuttamiseksi Hankasalmelle. Sel-

vitetään Hankasalmen kunnan jätevesilietteen sekä maatalouden kotieläinta-

iseksi Hankasal-
men metsistä sekä siihen liittyvän terminaalin rakentaminen. 

 

5.7 Ysitien yritysputki ja kaupallisten palveluiden kehittäminen 

a teollisuustarkoituk-
iin. Myös yksityiset ovat hankkineet teollisuusmaata ysitien vaikutuspiiristä.  

linto. Sen tilastojen mukaan vuoden keskimääräinen 
joneuvoliikenne on Hankasalmella seuraava: 

tieosuus   ajoneuvoja/vrk 
 

ema 

ta 
Jari-Pekka – Kuopion suunta 2800 

ski-Suomessa vain Viitasaaren keskustan 
ohdalla ylittyy 6000 ajoneuvoa vastaavassa vertailussa. 

aa. Nuo alueet sijaitsevat siis sangen näkyvillä paikoilla ja 
yvien logististen yhteyksien varrella. 

loudesta tulevan lietteen hyödyntämismahdollisuudet 
• Selvitetään mahdollisuudet bioenergian keräyksen tehostam

Valtatie yhdeksän kulkee Hankasalmen kunnan kautta ja sivuaa sen kahta taajamaa, Niemisjärveä ja 
Hankasalmen Asemaa. Ysitien varrelta on hankittu kunnan omistukseen maat
s
 
Valtatie yhdeksän liikennemääriä seuraa tiehal
a
 
 

Niemisjärvi – As  6300 
Asema – Ristilä  5400 
Ristilä – Jari-Pekka   3800 
Jari-Pekka – Pieksämäen suun 2300 

 
Edellä mainittuja lukuja kuvannee, että pohjoisessa Ke
k
 
Tällä hetkellä kunnan omistuksessa on  teollisuusmaata yritystoiminnan tarpeisiin ysitien varrella 
Niemisjärvellä, Kovalanmäessä ja Hankasalmen asemalla, joiden piiriin voidaan sijoittaa hyvin eri-
laatuista ja –laajuista teollisuustoimint
h
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taa Hankasalmella 
selkeässä risteyspaikassa Kuopion – Pieksämäen – Jyväskylän suuntien suhteen. 

 
 
Erityisen keskeinen ysitien alue on Jari-Pekan seutu, jonne yksityinen yrittäjä aktiivisesti hakee 
esimerkiksi kaupallisten palveluiden keskittymää, jolla olisi merkittävä vaikutus toteutuessaan kun-
nan työllisyyteen ja matkailun toimialan kehittymiseen. Jari-Pekka Oy on kunnan merkittävimpiä 
työllistäjiä ja hanke kehittäisi myös huoltoasematoimintaa ja ravitsemustoimin

 
Toimenpiteet:  

• kunta edistää Jari-Pekan alueen yksityisen yrittäjän kehittämishankkeita kes-

inoi aktiivisesti jo kaavoitettuja maa-

s-
keisten teollisuuden käyttöön kaavoitettujen maa-alueiden hyödyntämisessä 

5.8 Palveluelinkeinot 

n 
toimivuudesta ja laajuudesta. Erityisesti työvoiman saatavuus ja pysyvyys ovat sidoksissa siihen. 

lveluihin (mm. asunnon muutos- ja korjaustyöt, siivouspalvelut ja erilaiset vapaa-
janpalvelut). 

ain kasvanee ja esimerkiksi lastenhoitoon liittyviä palveluja 
rvitaan jatkossa nykyistä enemmän. 

 asiaan myönteisesti antamalla ohjausta ja neuvontaa hoivayrittäjyyttä suunnitte-
leville henkilöille. 

keisimpänä ysitien-yritysputken toteuttamiskohteena 
• kunta parantaa yritystoiminnan sijoittumisedellytyksiä huolehtimalla kaavoi-

tuksesta ja infrastruktuurista sekä markk
alueita yritystoiminnan käynnistämiseen 

• muut yritystoiminnan suhteen potentiaaliset alueet kartoitetaan läpi ja käydään 
tarvittaessa neuvottelut alueiden hankkimiseksi Hankasalmen kunnan omistuk-
seen – pääpaino tulevina vuosina on kuitenkin jo kunnan hallussa olevien ke

Kunnan palvelutarjonta muodostuu julkisten palveluiden lisäksi yksityisistä palveluista. Yritysten 
sijoittuminen ja olemassa olevien yritysten laajennusinvestoinnit ovat riippuvaisia palvelutarjonna

 
Yksityisen palvelutarjonnan kohdalla hoivapalveluissa on suurin kasvun mahdollisuus. Hankasal-
mella muun muassa ikääntyvä väestö luo monia mahdollisuuksia hoivayrittäjyydelle. Ikääntyvä 
väestö tulee olemaan jatkossa nykyistä maksukykyisempää, mikä todennäköisesti johtaa siihen, että 
he tulevat ostamaan entistä enemmän erilaisia hyvinvointipalveluja, jotka eivät kuulu kunnan tuot-
tamiin peruspa
a
 
Toisaalta kotitalousvähennys verotuksessa kasvattaa työikäisten halua hankkia tiettyjä palveluja, 
kuten siivous, pienremontit ja vaikkapa puutarhanhoito, yksityisiltä yrityksiltä. Joka neljännen han-
kasalmelaisen työllisen käydessä töissä kotikunnan ulkopuolella ja vapaa-ajan kuluessa osin työ-
matkoihin tarve palvelujen ostoihin v
ta
 
Edellä mainitut seikat luovat hyvät edellytykset suunnitella ja toteuttaa esimerkiksi hoivayrittäjyyt-
tä. Kunta suhtautuu

 
Toimenpiteet: 

• hoiva-alan koulutuksen lisääminen työvoimapoliittisena koulutuksena (lähihoi-

na on lisätä hoiva-
, tietopalvelu - ja muuta palveluyrittäjyyttä kunnan alueella. 

 

tajakurssi alkanut 2008 ) 
• kunta tukee koulutus- ja kehityshankkeita, joiden tarkoitukse
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5.9 Työllisyyden hoidon muut toimenpiteet 

Hankasalmella työllistetään työttömiä kunnan omien työllistämistoimien kautta vuosittain noin 20 – 
25 henkeä. Oiva-hankkeen kautta työllistettiin vuonna 2007 noin kymmenen henkeä ja hanketta 
jatketaan edelleen yhteistyössä Jyväskylän työttömien yhdistyksen kanssa ja kyseinen hanke päättyy 
keväällä 2009. 
 
Muita keskeisiä välityömarkkinoiden toimijoita kunnassa on mm. Hankasalmen työttömien yhdistys 
Työvoimapakki ry, jonka kautta työelämässä on kerrallaan 10 -15 työtöntä – kaikkiaan vuoden ku-
luessa noin 30 eri henkilöä. Työelämästä sivuun joutuneita tuetaan kunnan palkkaaman palveluoh-
jaajan kautta hoidetun kuntouttavan työtoiminnan kautta, jonka piirissä on noin 10 -15 henkeä ker-
rallaan. Yhdistyksiä tuetaan kunnan toimesta palkkamenoissa vuosittain päätettävällä summalla 
niiden työllistäessä työttömiä. 
 
Työllisyystyöryhmän kautta yhdistetään eri toimijat ja työvoimahallinto Hankasalmella ja näin on 
luotu toimivat keinot välityömarkkinoiden hoitoon. Nuoria työmarkkinoiden ulkopuolella olevia 
työllistetään mm. työpajatoiminnan kautta Taitotuvalla. Nykyistä toimintakenttää on tarkoitus jat-
kossakin ylläpitää ja kehittää entisestään, keskittyen ennen kaikkea syrjäytymisen ehkäisyyn nuorten 
ja nuorten aikuisten kohdalla. Ensimmäinen sosiaalinen yritys on aloittanut toimintansa Hankasal-
mella keväällä 2008. 
 
Nuorten kesätyöllistämiseen Hankasalmen kunta varaa vuosittain rahaa noin 25 -30 nuoren kesä-
työllistämiseen ja itse työllistäminen hoidetaan 4H yhdistyksen toteuttamana. Kunnalla on sopimus 
4H yhdistyksen kanssa myös peruskoulun päättävien työllistämisestä, joka toteutettiin ensi kerran 
hankerahoituksella vuonna 2007 ja hanketta jatketaan nyt vuonna 2008.  
 
Erityinen piirre Hankasalmella on ollut työttömien työterveystarkastuksien järjestäminen. 
 

Toimenpiteet: 
• Seurataan kuntouttavan työtoiminnan ja palveluohjauksen tuloksia ja tuodaan 

seurannan pohjalta päätettäväksi ratkaisu kuntouttavan työtoiminnan palve-
luohjaajan toimen vakinaistamisesta 

• Säilytetään kunnan oma työllistämismääräraha senkaltaisena, että voidaan 
työllistää kuntaan noin 20 henkeä jatkossakin, mutta pääpaino keskitetään yh-
teistyökumppanien (mm työttömien yhdistykset) kanssa yksityiselle ja III-
sektorille työllistämiseen 

• Ylläpidetään toimivat yhteistyösuhteet työvoimahallintoon ja pyritään turvaa-
maan työvoimahallinnon toimipisteen säilyminen Hankasalmella 

• Jatketaan työttömien työterveystarkastusten järjestämistä työllistymisen mah-
dollistumiseksi 

• Toteutetaan palveluohjauksellista otetta kaikissa työllistämiseen ja aktivointiin 
liittyvissä toiminnoissa 
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6. YHTEENVETO  
Elinkeino- ja työllisyyspoliittisessa ohjelmassa on määritelty Hankasalmen kunnan elinkeinopolitii-
kan toimintaperiaatteet ja lähtökohdat, toimintalinjat ja toimenpiteet.  

 
Elinkeino- ja työllisyyspoliittinen ohjelma 2008-2015 linjaa kunnan elinkeinopolitiikan päämääräk-
si Hankasalmen kunnan elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn kasvattamisen. Tarkoituksena on kehit-
tää toimintaympäristöä, joka tukee mahdollisimman hyvin yritysten omaa kilpailukykyä. Toimien 
tavoitteena on vahvistaa Hankasalmen kunnan asemaa vahvana Keski-Suomen alueellisena, kaupal-
lisena ja matkailullisena keskuksena. 

 
Kunnan elinkeinopalveluiden toimialan toiminta-ajatuksena on luoda edellytyksiä monipuoliselle 
elinkeinoelämälle, työpaikkojen lisäämiselle ja nykyisten säilyttämiselle sekä ammattitaitoisen työ-
voiman saatavuudelle. 

 
Tämän asiakirjan alussa on johdannossa määritelty keskeisimmät toimenpiteet seuraavalle kahdelle 
vuodelle, joten niihin ei enää yhteenveto-osiossa palata. 
 

 
- Liite 1. kunnan tonttitarjonta 
- Liite 2 kartta kaava-alueen teollisuustonteista ja haja- alueella olevasta teolli-
suusmaasta.  
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Liite 1. 
Kaavoitus ja tonttivaranto 

 
Kirkonkylän keskusta: 

• uuden asemakaavan laadinta Olkkolan alueelle menossa  
• Pellisen ranta III ja Laitalan alueella vapaita asuntotontteja 32  kpl 
•  Väinölän alueella vapaita asuntotontteja 16 kpl. 
• Riukulan pellolla vapaita asuntotontteja 3 kpl 

Hankasalmen asema: 
• Eteläsalon alueella vapaita asuntotontteja 8 kpl 
• Näkinniemen alueella vapaita asuntotontteja 21 kpl 
• Aallonkankaalla vapaita asuntotontteja 7 kpl 
• Teollisuustarkoituksiin tonttimaata kaava-alueella n. 4,0 ha 
• Ysitien yritysputkessa teollisuusmaata vapaana n. 6,5 ha. 

Niemisjärvi: 
• Anterontien varressa vapaita asuntotontteja 8 kpl 
• Kumputiellä vapaita asuntotontteja 3 kpl 
• Valimontiellä vapaita asuntotontteja 2 kpl 
• Pienimäen alueelle laaditaan parhaillaan yleissuunnitelmaa osana valtakunnal-

lista moderni puukaupunki hanketta. Työ on pohjana uuden asuinalueen kaa-
voittamiseksi noin 40 omakotitalolle. 

• kaavoitettua teollisuusmaata ysitien yritysputkessa n. 5,0 ha   
Kovalanmäen alue: 

• kunnan omistuksessa olevaa teollisuusmaata n. 25 ha.  Alue sijaitsee ysitien ja 
rautatien välimaastossa. 

Jari-Pekan alue: 
• Jari-Pekan alueella vapaata yksityisen omistuksessa olevaa teollisuustarkoituk-

siin soveltuvaa tonttimaata n. 28 ha. Alueelle haetaan aktiivisesti uutta yritys-
toimintaa. 

Revontulen kaava-alue: 
• revontulen alueella kaavoitettuja asuntotontteja 2 kpl  
• kaksi paikkaa lomakylälle ja yksittäisiä loma-asuntotontteja. 

Häkärinteiden kaava-alue: 
• vapaita tontteja hotellirakentamiseen ja matkailupalveluihin sekä kaavoitettuja 

loma-asuntotontteja. Kunnan omistamalla Papatinniemen alueella kaavoitusta 
käynnistellään. 

Haja-alueen kaavoitus ja tonttitilanne: 
• Koko kunnan alueella oleville ranta-alueille on laadittu osayleiskaava. Kaavoi-

tettuna on noin 900 vapaata loma-asuntotonttia. Rakennettuja loma-
asuntotontteja n. 1700 kpl. 

• Sivukylillä on myytävänä yksityisten omistamia omakotitalotontteja. 
Myytävät / vapaat tontit yhteensä: 

• Omakotitontteja kaava-alueilla 100 kpl 
• Yleiskaavassa olevia rantatontteja n. 950 kpl 
• Kaava-alueella olevaa kunnan omistamaa teollisuusmaata n. 10 ha 
• Haja-asutusalueella olevaa kunnan omistamaa teollisuusmaata n. 40 ha. 

(Kovalanmäki, asema)  
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