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Ympäristöyrittäjyyttä ovat kulttuuriympäristön, rantojen ja maisemakohteiden hoitoon liittyvät työt, 
esimerkiksi:

• raivaukset

• pellon reunoilla, valtaojien varsilla, teiden varsilla

• aitaus- ja paimenpalvelut 

• sähköpaimen- tai verkkoaidan rakennus ja hoito, eläinten valvonta

• rantojen hoito

• vesikasvillisuuden niitto

• raivaus- ja niittojätteen jatkokäyttö 

• kuten pienpuurakentaminen

• vieraskasvien torjunta

• luonnon monimuotoisuuskohteiden hoito 

• esim. perinnebiotoopit =niityt ja laitumet, tikkametsät, ELY-keskus tai Metsähallitus tilaajana

• maisemallisesti arvokkaiden alueiden hoito

Lisäämme ja teemme tunnetuksi 
ympäristöyrittäjyyttä ja palvelutarjontaa.

Kokoamme kohteita ja 
tekijöitä yhteen, 

koulutamme uusiin 
ympäristötöihin ja 
ohjaamme alkuun 

yritysideassa.



Liiketoiminnan alkukartoitus /yritysneuvoja

• yrittäjille tai yrittäjiksi aikoville

• maksuton

• yritysneuvoja ohjaa polulla eteenpäin; antaa vinkkejä 

esim. koulutuspäivä-tarjontaamme

• Jos alkukartoitus kiinnostaa, ilmoittaudu 

hanketoimijoille

Palvelutarve- ja yrittäjäkysely tapahtumissa ja 

tilaisuuksissa

Maakunnan ympäristöyrittäjien kartoitus aloitettu



Ympäristöyrittäjiä kokoavat 
maksuttomat sivustot:

➢www.laidunpankki.fi
Voit ilmoittaa mm.

• saatavilla olevista laiduneläimistä, jotka 
etsivät laidunta

• vapaista laitumista, jotka tarvitsevat 
laiduntajaa

• tekemästäsi niitto- ja 
raivaustyöpalveluista

• aidan rakentamispalveluista, eläinten 
valvontapalveluista

• vieraslajien torjuntapalveluista

• paimenlomista

http://www.laidunpankki.fi/


Vesistöjen ja rantojen hoitoon:

➢www.muikkusuomi.fi

-> Pohjois-Karjala -> Niittourakoitsijat

Ilmoittaudu listalle, jos sinulla on koneita ja 
osaamista mm. seuraaviin asioihin

• vesikasvien niitot, niittomassojen keruu ja 
kuljetus

• ruoppaukset

• rantapusikoiden raivaukset

• kosteikkojen rakentaminen

Ympäristöyrittäjiä kokoavat 
maksuttomat sivustot:

http://www.muikkusuomi.fi/


Metsäpalveluyrittäjät

www.metsakeskus.fi/metsaanfi-toimijat-
kartalla

Ilmoita esim.

• metsurityöt

• erikoismetsurityöt, kuten pihapuiden kaadot

• metsänhoitotyöt, riistametsänhoito

• linjan raivaukset

• kantojen jyrsintä, hakkuutähteiden poisvienti

Ympäristöyrittäjiä kokoavat 
maksuttomat sivustot:

http://www.metsakeskus.fi/metsaanfi-toimijat-kartalla


• Hankkeen verkkosivut: msl.fi/yhteinenymparisto

• Esittelyt, koonnit, tulevat tapahtumat, tapahtuneet, 
yhteystiedot

• materiaalia ympäristöhoito- ja maisemanhoitoon 
liittyen ->Materiaalit 
https://msl.fi/yhteinenymparisto/materiaalit/

Löydät meidät myös Facebookista ja Instagramista 

• Facebook: Yhteinen ympäristö –elinvoimaa ympäristöstä

• Instagram: yhteinenymparisto

https://msl.fi/yhteinenymparisto/
https://msl.fi/yhteinenymparisto/materiaalit/
https://www.facebook.com/Yhteinenymparisto/
https://www.instagram.com/yhteinenymparisto/


Kiitos 
osallistumisesta!

• Illan aiheeseen materiaalia: 
msl.fi/yhteinenymparisto/materiaalit/vieraskasvitorjunta

• Anna meille palautetta illasta ja esitä toiveita jatkoon

→ Käy vastaamassa palautelomakkeeseen!

Kiitos!

https://msl.fi/yhteinenymparisto/materiaalit/vieraskasvitorjunta/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIddoFK1EzmqWY7nUJvgmyiwUS6AtQzwNb3vYV0jrl0r59GA/viewform

