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Leader-rahoitusta Ykkösakselilta

Ykkösakseli ry on paikallinen Leader-ryhmä, joka myöntää tukea 
paikallisiin yleishyödyllisiin ja elinkeinotoimintaa kehittäviin 
hankkeisiin. Ykkösakselin toiminnan lähtökohta vuosina 2007–2013 
on ollut oma Tuumasta teoiksi - kehittämisohjelma, joka toteuttaa 
osaltaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa.

Ykkösakseli on myöntänyt rahoitusta rahoituskaudella 2007–2013 
yhteensä 71 yrityshankkeelle. Tukimuotoja olivat investointituki, 
yrityksen liiketoiminnan kehittämistuki sekä käynnistystuki, joka oli 
tarkoitettu ensimmäisen ulkopuolisen työntekijän palkkaukseen. 
Lisäksi yritystoimintaa edistävät elinkeinojen kehittämishankkeet, 
joita toteutettiin viime ohjelmakaudella kaksi.

Hankekuvauksissa  kokonaisrahoitus on hankehakemuksessa 
haettu ja tukipäätöksellä hyväksytty hankkeen rahoitus, joka 
koostuu yksityisestä rahasta ja kunkin hankkeen tukiprosentin 
mukaisesta tuesta. Jos hankkeen toteutuneet kustannukset ovat 
jääneet alle haetun arvion, voi lopullinen tuki olla euromääräisesti 
pienempi. Tukiprosentti pysyy kuitenkin samana.



Liiketoiminnan kehittämistukia

Imprezium Oy
Kokonaisrahoitus 50 000 €, josta tuki 50 %

Kehittämistuella tehtiin jo aloitettu mobiilipohjaisen 
tziip-kimppakyytipalvelun kehitystyö loppuun sekä 
tuotettiin sovelluksen perusversio. Lopputuote on 
uudenlainen maaseutua ja kaupunkia yhdistävä 
reaaliaikainen kimppakyytityökalu, johon yhdistetään 
seutu-/kaupunkiopas navigoinnilla sekä sosiaalisella 
intressipoolilla. Tämä on uniikki konsepti maailmassa. 

Bailamama Finland Oy
Kokonaisrahoitus yhteensä 27 299 €, josta tuki 50 %

Wiurilan kartano
Kokonaisrahoitus 8 045,50 €, josta tuki 50 %

Tuen avulla Wiurilan kartanon ainutlaatuinen 
historia tuotiin paremmin esille matkailupalveluissa. 
Hankkeessa tehtiin Wiurila, kuusi vuosisataa 
kartanoelämää -kirja, kartanoalueen opasteet sekä 
seinätauluja kartanon historiasta ja esineistöstä. 

Raskaana olevien liikuntatuotetta 
kehitettiin kahdella hankkeella. Ensin 
kehitettiin fysioterapeutin ja kätilön 
erityisosaamista yhdistävä, naisia 
synnytykseen valmistava liikuntatuote. 
Toisessa hankkeessa kehitettiin 
voimakkaasti laajenevan konseptin 
koulutusjärjestelmää ja sähköisiä 
palveluita, jotta tuote toimisi myös 
kansainvälisillä markkinoilla. Bailamama
valittiin vuoden 2014 liikuntatuotteeksi.



Yritysten investointitukia

Ruukkimatkailu Oy

Kokonaisrahoitus 17 185 €, josta tuki 20 %

Ruukkimatkailu hankki investointituella kokoustilaan kalustoa. 
Niiden myötä kokouspalvelut ja matkailutoiminta voitiin 
käynnistää Mathildedalin ruukkitehtailla sijaitsevissa tiloissa, 
eteläisessä Salossa.

JU-Design Oy
Kokonaisrahoitus 31 264 €, josta tuki 20 %

VIHTI minilandissa voi tutustua isoihin autoratoihin ja erilaisiin 
nukkekoteihin. JU-Design myös myy aiheisiin liittyviä tuotteita. 
Investointituki mahdollisti uuden ympäristöystävällisemmän 
lämmitysjärjestelmän rakentamisen. Toimenpide pienensi 
merkittävästi yrityksen kiinteitä kustannuksia ja nosti yrityksen 
omistaman rakennuksen arvoa.



Yritysten investointitukia

Saukkolan apteekki

Kokonaisrahoitus 15 454 €, josta tuki 20 %

Saukkolan apteekki hankki investointituen 
avulla potilaskohtaisen annosjakelun vaatimat 
laitteet ja ohjelmiston. Tämän myötä lääkityksen 
luotettavuus, taloudellisuus ja seurattavuus 
paranivat. Laitteiston avulla palvellaan 
paremmin erityisesti useita lääkkeitä tarvitsevia 
asiakkaita.

Salokuva 

Kokonaisrahoitus 9 000 €, josta tuki 20 %

Salokuvan palveluna on 
ilmakuvaus.  Investointituen 
avulla hankitulla, radio-
ohjattavalla pienoiskopterilla 
saa isoistakin kohteista valo-
tai videokuvaa nopeasti niin 
sisällä kuin ulkona. 

Sisäilmari
Kokonaisrahoitus 13 500 €,
josta tuki 20 %

Sisäilmari tuottaa sisäilmatutkimuksia, 
kosteuskartoituksia ja ilmanvaihdon 
mittauksia. Investointituen avulla 
hankittiin uusia mittaustoiminnassa 
tarvittavia laitteita.



Yhdistettyjä hankkeita

Raikastamo Oy
Investoinnin kokonaisrahoitus 62 752 €, josta tuki 20 %
Käynnistystuen kokonaisrahoitus 51 600 €, josta tuki 50 %

Mehutuotteita valmistavan Raikastamo Oy:n 
ensimmäinen ulkopuolinen työntekijä palkattiin 
käynnistystuen avulla. Investointitukea myönnettiin 
mehutuotannossa tarvittavien koneiden ostoon. 
Toiminta aloitettiin luomu-omenatäysmehun 
puristamisella ja pullottamisella. Raikastamon Omena 
luomumehu voitti Vuoden luomutuote 2009 -palkinnon. 

Eläinlääkäriasema Vihtivet Oy
Investoinnin kokonaisrahoitus 25 000 €, josta tuki 20 %

Käynnistystuen kokonaisrahoitus 43 200 €, josta tuki 50 %

Karkkilan Aitokulta
Investoinnin kokonaisrahoitus 30 500 €, josta tuki 20 %
Käynnistystuen kokonaisrahoitus 45 600 €, josta tuki 50 %

Omistajanvaihdoksen yhteydessä uusittiin kultasepänliikkeen 
myymäläkalusteet uuden raikkaan ilmeen luomiseksi. 
Käynnistystuen avulla palkattiin liikkeeseen työntekijä auttamaan 
asiakaspalvelussa.

Vihtivet siirtyi digiröntgentekniikkaan 
hankkimalla digilevykuvantajärjestelmän
investointituen avulla. Digiröntgeniin 
siirtyminen nopeuttaa röntgenkuvausta ja 
vähentää jätteen määrää merkittävästi.  
Käynnistystuki auttoi eläinlääkäriaseman 
ensimmäisen työntekijän palkkauksessa.



Elinkeinojen kehittämishankkeita

Verkostoyhteistyöllä vauhtia

Meri-Teijo Matkailu ry

Kokonaisrahoitus 79 877 €, josta tuki 90 %

Verkostoyhteistyöllä laitettiin vauhtia aluemarkkinointiin 
matkailun parissa sekä parannettiin yritysilmapiiriä. Keskeisenä 
tavoitteena oli Meri-Teijo nimen tunnetuksi tekeminen. Hankkeen 
näkyvin tulos oli matkailuhenkinen Meri-Teijon vuodenajat -video.

Vihdissä on vetoa 2

Salon seudun koulutuskuntayhtymä /
Salon seudun ammattiopisto

Kokonaisrahoitus 50 000 €, josta tuki 90 %

Hankkeessa jatkettiin 2011-2013 toteutetun Vihdissä on vetoa-
koulutushankkeen aikaansaamaa hyvää verkostoyhteistyön ja 
yhteismarkkinoinnin kehittämistä alueen yritysten kesken. Vihdin 
alueen matkailuelinkeinon toimintaedellytyksiä vauhditettiin mm. 
kehittämällä Vihdin matkailu ry:n toimintaa, parantamalla verkoston 
näkyvyyttä, tekemällä yhteistä markkinointimateriaalia, esiintymällä 
yhdessä matkailualan tapahtumissa ja tehostamalla yhteistyötä 
Vihdin kunnan ja muiden matkailuelinkeinoa tukevien keskeisten 
toimijoiden kanssa, sekä päivittämällä alueen matkailustrategiaa. 
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