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4 Kestäviä kyliä Hämeeseen

1. Johdanto

Vuoden 2014 aikana toteutettiin Kestävä kylä -selvitystyö osana EU:n maa-
seuturahaston rahoittamaa Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE)-
hanketta. HUE-hankkeen tavoitteena oli edistää uusiutuvan energian kes-
tävää tuotantoa ja käyttöä Kanta- ja Päijät-Hämeessä. Hankkeen toteuttivat 
vuosina 2012 – 2014 yhteistyössä ProAgria Etelä-Suomi, Suomen metsäkes-
kus Häme-Uusimaa, Hämeen ammattikorkeakoulu ja Lahden Seudun Kehi-
tys LADEC Oy.

Kestävä kylä -selvitystyöhön kuului opintomatka Oulun seudun ekokyliin ja 
uusiutuvan energian kohteisiin, Kestävä kylä -toimintasuunnitelmien laati-
minen kahteen pilottikylään sekä toimintamallin rakentaminen olemassa ole-
vien kylien kehittämiseksi kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tä-
hän julkaisuun on kerätty selvitystyön keskeisimmät tulokset. Opintomat-
kan matkaraportti ja pilottikylien kestävä kylä -toimintasuunnitelmat löyty-
vät HUE-hankkeen nettisivuilta osoitteesta www.proagria.fi/hue. Lisäksi toi-
mintamallin rakentamisesta tehtiin Hämeen ammattikorkeakoulun kestävän 
kehityksen koulutusohjelmaan opinnäytetyö. Tarkemmat linkit lisätietoihin 
löytyvät julkaisun lopussa olevasta lähdeluettelosta. 

Kestävä kehitys on vuonna 1987 julkaistun Brundtlandin komission määri-
telmän mukaan kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tule-
vilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa. Tavoitteena on 
sopeuttaa yhteiskunnallinen ja taloudellinen kehitys luonnon asettamiin reu-
naehtoihin. Kuvassa 1 havainnollistetaan mitä ekologinen, taloudellinen, so-
siaalinen ja kulttuurinen kestävä kehitys tarkoittaa kylätasolla. 

http://www.proagria.fi/hue
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ekologinen kestävyys
• energian säästö

• uusiutuvan energian käyttö
• energiaomavaraisuus

• kierrätys
• ympäristön hoito
• yhteishankinnat

sosiaalinen kestävyys
• yhteisöllisyys
• lähipalvelut

• koulu ja päivähoito
• vanhustenhoito

• yhdessä tekeminen
• turvaverkko

• harrastusmahdollisuudet

taloudellinen kestävyys
• yhteishankinnat

• työpaikat
• etätyömahdollisuudet

• yrittäjyys
• taloudellisuus, ekotehokkuus

Kulttuurinen kestävyys
• kulttuuriperinnön säilyttäminen

• kylän historia
• kylän identiteetti
• vanhustenhoito

• yhteiset tapahtumat
• kylän tulevaisuus

Kestävä kylä

Kuva 1.  Kestävää kehitystä kylissä voidaan tarkastella ekologisesta, taloudellisesta, sosiaalisesta 
ja kulttuurisesta näkökulmasta. Oheiseen kuvaan on kerätty esimerkkejä eri osa-alueiden 
kestävyydestä.

Kestävä kylä -selvitystyön tuloksena laadittiin toimintamalli, jolla kestävää 
kehitystä voidaan edistää kylissä. Pilottikylien avulla etsittiin toimintatapo-
ja, joilla kylien tarpeet ja mahdollisuudet kestävän kehityksen edistämiseksi 
löydetään. Selvityksessä nostettiin myös esiin kylissä jo olemassa olevaa kes-
tävän kehityksen mukaista toimintaa. Tavoitteena on, että toimintamallia voi-
daan myöhemmin hyödyntää myös muissa Kanta- ja Päijät-Hämeen kylissä. 

HUE-hankkeen hankesuunnitelmassa selvitystyön lähtökohtana oli energia-
kylän pilotoinnin mahdollisuuksien selvittäminen, jotta Kanta- ja Päijät-Hä-
meen alueelle saataisiin esimerkkejä hiilineutraalista, energiaomavaraisesta 
maaseutualueesta. Selvitys päätettiin laajentaa kattamaan energianäkökul-
man lisäksi myös muut kestävän kehityksen osa-alueet. Tämä koettiin tar-
peelliseksi, koska useissa kylätoiminnan hankkeissa oli havaittu tarve kestä-
vän kehityksen edistämiseen kylissä. 
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2. Opintomatka Alpuan ja Kempeleen ekokyliin 
 sami Antikainen, Olli-Pekka Koisti ja Petra Korkiakoski

HUE-hanke järjesti keväällä 2014 opintomatkan Oulun seudun ekokyliin ja 
uusiutuvan energian kohteisiin. Retken tavoitteena oli saada tietoa kestävän 
kehityksen mukaisesti toimivista kylistä. Kaksipäiväisellä opintomatkalla tu-
tustuttiin energiaomavaraisiin ekokyliin ja erityyppisiin pienen mittakaavan 
sähkön- ja lämmöntuotannon (CHP, combined heat and power) sovelluksiin. 
Opintomatkalle osallistui 28 henkilöä eri puolilta Suomea. Osallistujien taus-
tat olivat monipuoliset: mukana oli muun muassa yrittäjiä, maanviljelijöitä, 
tutkijoita, energia-alan asiantuntijoita sekä ympäristöalan opiskelijoita. 

Monipuolisen osallistujajoukon ansiosta jo bussimatkalla kuultiin mielen-
kiintoisia puheenvuoroja muun muassa maa- ja metsätalousministeriön toi-
menpiteistä uusiutuvan energian tuotannon ja käytön edistämiseksi, uusiutu-
van energian tuotteiden vientimahdollisuuksista Venäjälle, kokemuksia maa-
tilakokoluokan hakelaitoksista, uudesta menetelmästä lietelannan hajunpois-
toon ja ravinteiden fraktiointiin sekä modernin höyrykoneen tuotekehityk-
sestä.

Tutustumiskohteina olivat Alpuan kylän ja Kempeleen ekokylän CHP-laitok-
set, lämpökeskusten valmistaja Sykäke Oy, mikroturbiineja valmistava RMV-
Tech, Toholammin energian ORC-voimala, sähköä ja lämpöä tuottavien HKG 
BioNear-laitteistojen kehittäjä Turos Team Oy sekä kattilavalmistaja Ariterm 
Oy. Näistä Alpua ja Kempele olivat hyviä esimerkkejä energiaomavaraisis-
ta kylistä, ja niiden kokemuksia voidaan hyödyntää myös Hämeessä. Muilla 
vierailukohteilla perehdyttiin yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotannon tek-
nisiin ratkaisuihin.

Alpuan kylässä tuotetaan omaa sähköä ja lämpöä 

Raahen kaupungissa sijaitsevassa Alpuan kylässä vierailukohteena oli kyläyh-
distyksen rakennuttama, hakkeella toimiva CHP-laitos, jolla tuotetaan säh-
köä ja lämpöä kyläläisten tarpeisiin. Polttoaineena käytetään ensiharvennus-
puusta tehtyä haketta, joka toimitetaan lähiseudun metsistä. Näin saadaan 
luotua myös työtä kylään ja energiantuotanto saadaan hyödyttämään pai-
kallista yhteisöä. Puuhake kaasutetaan ja kaasusta tuotetaan generaattorilla 
sähköä. Sähköntuotannossa syntyvä lämpö käytetään koulukiinteistön läm-
mitykseen. Ylijäämäsähkö myydään Oulun Sähkönmyynti Oy:lle, joka ostaa 
pientuottajien uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä ja myy sitä Farmi-
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virtana kuluttajille. Energia-alan kestävän kehityksen foorumi valitsi Oulun 
Sähkömyynti Oy:n Farmivirran vuoden 2014 ilmastoteoksi.

Kylän CHP-laitosta (kuvat 2 ja 3) oli esittelemässä Alpuan kyläyhdistykses-
tä Timo Rankinen, joka osaltaan vastaa laitoksen hoidosta. Volter Oy:n val-
mistama CHP-laitos on ollut toiminnassa vuoden 2014 alusta lähtien. Laitos 
on toimitettu paikalle kontissa, joka sulautuu hyvin kylämaisemaan. Muuta-
man kuukauden käyttökokemusten perusteella laitos on toiminut Rankisen 
mukaan hyvin. 

Kuva 2.  Energiaretkeläisiä tutustumassa Alpuan CHP-laitokseen. Kuva: Petra Korkiakoski

Kuva 3.  Vasemmalla on Volter Oy:n CHP-yksikkö (sähköteho 40 kW ja lämpöteho 100 kW) ja oikealla 
hakevarasto. Varastosta hake siirtyy ruuvin avulla CHP-yksikölle. Kuva: Petra Korkiakoski

Alpuan tarina on hyvin tyypillinen pienen kylän tarina: koulu lopetettiin ja 
myös kauppa lähti kylältä. Tilalle jäi tyhjää. Tässä vaiheessa joukko kyläläi-
siä päätti ryhtyä toimeen, tarkoituksenaan saada kylälle toimintaa ja elämää. 
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Yleishyödyllinen yhdistys Alpuan kehitys ry perustettiin hallinnoimaan tyh-
jilleen jäänyttä koulukiinteistöä ja koulun tiloissa onkin nykyään päiväko-
ti sekä harrastustiloja. Koulun ylläpitokustannukset olivat kuitenkin suuret, 
joten ratkaisuna tähän päätettiin aloittaa oma sähkön- ja lämmöntuotanto. 

Koulun pihalla siivoustalkoista tavattujen alpualaisten Reeta, Saara ja Raimo 
Rankisen mielestä parasta omassa kylässä on hyvä yhteishenki, positiivisuus, 
tutut ihmiset sekä yhteinen toiminta, kuten karaokeillat. Haastattelu katkeaa 
muutamaan otteeseen ohi kulkevien kyläläisten vuoksi, joiden kanssa vaih-
detaan päivän kuulumiset. Raimo Rankisen yksinkertainen neuvo meidän 
uteluihimme kylän yhteishengen salaisuuksista sekä terveisistä muille kylil-
le on: ”Ruvetaan vaan tekemään”. Reeta ja Saara puolestaan nostavat esille 
kotiseuturakkauden, joka saa heidät aina palaamaan seikkailuiltaan takai-
sin Alpuaan.

Kempeleen energiaomavarainen omakotialue

Kempeleellä sijaitseva, vuonna 2010 valmistunut kymmenen omakotitalon 
asuinalue on kokonaan omavarainen sähkön ja lämmön osalta. Aluetta ei ole 
kytketty valtakunnan sähköverkkoon. Asuinalueen lämpö ja sähkö tuotetaan 
paikallisesti Volter Oy:n laitteistolla hakkeesta puunkaasutusteknologialla. 
Osa alueen sähköstä tulee omasta pienestä tuulivoimalasta (kuva 4). Kem-
peleen ekokylä on valittu vuonna 2010 vuoden merkittävimmäksi rakennus-
kohteeksi Suomessa.

Alueen omakotitalot on rakennettu matalaenergiatasoon ja niiden lämmityk-
senä on vesikiertoinen lattialämmitys. Talot ja käyttövesi lämmitetään säh-
köntuotannon hukkalämmöllä. Kodinkoneiden ja talojen sähkötekniikan va-
linnassa on kiinnitetty erityistä huomiota sähkönsäästöön ja energiatehok-
kuuteen.

Koulun pihalla siivoustalkoista tavattujen alpualaisten Reeta, Saara ja Raimo Rankisen mielestä 
parasta omassa kylässä on hyvä yhteishenki, positiivisuus, tutut ihmiset sekä yhteinen toiminta, 
kuten karaokeillat. Haastattelu katkeaa muutamaan otteeseen ohi kulkevien kyläläisten vuoksi, 
joiden kanssa vaihdetaan päivän kuulumiset. Raimo Rankisen yksinkertainen neuvo meidän 
uteluihimme kylän yhteishengen salaisuuksista sekä terveisistä muille kylille on: ”Ruvetaan vaan 
tekemään”. Reeta ja Saara puolestaan nostavat esille kotiseuturakkauden, joka saa heidät aina 
palaamaan seikkailuiltaan takaisin Alpuaan. 

Kempeleen energiaomavarainen omakotialue 

Kempeleellä sijaitseva, vuonna 2010 valmistunut kymmenen omakotitalon asuinalue on kokonaan 
omavarainen sähkön ja lämmön osalta. Aluetta ei ole kytketty valtakunnan sähköverkkoon. 
Asuinalueen lämpö ja sähkö tuotetaan paikallisesti Volter Oy:n laitteistolla hakkeesta 
puunkaasutusteknologialla. Osa alueen sähköstä tulee omasta pienestä tuulivoimalasta (kuva 4). 
Kempeleen ekokylä on valittu vuonna 2010 vuoden merkittävimmäksi rakennuskohteeksi Suomessa. 

Alueen omakotitalot on rakennettu matalaenergiatasoon ja niiden lämmityksenä on vesikiertoinen 
lattialämmitys. Talot ja käyttövesi lämmitetään sähköntuotannon hukkalämmöllä. Kodinkoneiden ja 
talojen sähkötekniikan valinnassa on kiinnitetty erityistä huomiota sähkönsäästöön ja 
energiatehokkuuteen. 

    

Kuva 4. Energiaomavaraisen omakotialueen sähköstä osa tuotetaan omalla tuulivoimalla ja loput 
puuhaketta kaasuttamalla. Kuvat: Petra Korkiakoski 

Alueelle on myös sijoitettu Volter Oy:n toimitilat, joissa tutustuimme tarkemmin Volter Oy:n 
toimintaan ja tuotteisiin. Esittelijöinä toimivat Volter Oy:n toimitusjohtaja Jarno Haapakoski sekä 
tuotekehityksestä ja huollosta vastaava Jani Kaaresto. Volter Oy valmistaa pienen kokoluokan CHP‐
yksiköitä, joilla tuotetaan sähköä sekä lämpöä puuhaketta kaasuttamalla. Tuotevalikoimassa on kaksi 
mallia, joiden sähkö‐/lämpöteho ‐suhteet ovat 30 kW/80kW ja 40 kW/100 kW. CHP‐laitokset 
toimitetaan konttiin pakattuna asiakkaan toiveiden mukaisesti. Lisäksi yhtiö tuo maahan hakkeen 
kuivaukseen soveltuvia kuivureita.  Tuotteita on jo toimitettu muutamia Suomeen sekä muutamia 
myös esimerkiksi Englantiin.  

Kuva 4.  Energiaomavaraisen omakotialueen sähköstä osa tuotetaan omalla tuulivoimalla ja loput 
puuhaketta kaasuttamalla. Kuvat: Petra Korkiakoski
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Alueelle on myös sijoitettu Volter Oy:n toimitilat, joissa tutustuimme tarkem-
min Volter Oy:n toimintaan ja tuotteisiin. Esittelijöinä toimivat Volter Oy:n 
toimitusjohtaja Jarno Haapakoski sekä tuotekehityksestä ja huollosta vas-
taava Jani Kaaresto. Volter Oy valmistaa pienen kokoluokan CHP-yksiköitä, 
joilla tuotetaan sähköä sekä lämpöä puuhaketta kaasuttamalla. Tuotevalikoi-
massa on kaksi mallia, joiden sähkö-/lämpöteho -suhteet ovat 30 kW/80kW 
ja 40 kW/100 kW. CHP-laitokset toimitetaan konttiin pakattuna asiakkaan 
toiveiden mukaisesti. Lisäksi yhtiö tuo maahan hakkeen kuivaukseen sovel-
tuvia kuivureita. Tuotteita on jo toimitettu muutamia Suomeen sekä muuta-
mia myös esimerkiksi Englantiin. 
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3. Uusiutuvan energian mahdollisuuksia 
pientaloissa ja maatiloilla 

 Petra Korkiakoski

HUE-hanke ja Viralan kyläyhdistys ry järjestivät Viralan koululla 23.10.2014 
uusiutuvan energian illan, jossa kuultiin ajankohtaista tietoa aurinkosähkös-
tä, puuenergian mahdollisuuksista sekä maalämmöstä ja muista lämpöpump-
puratkaisuista. Infotilaisuuden järjestäminen oli yksi Viralan kestävä kylä 

-toimintasuunnitelman toimenpiteistä ja sen avulla haluttiin antaa tietoa uu-
siutuvan energian mahdollisuuksista pientaloissa ja maatiloilla sekä kannus-
taa uusiutuvan energian lisäämiseen.

Aurinkosähkön mahdollisuuksia

Janne Käpylehto Solarvoima Oy:stä kertoi aurinkosähkön mahdollisuuksis-
ta pientaloissa ja kesämökeillä. Aurinkosähkö on nopeasti kasvava sähkön 
tuotantomuoto. Vuositasolla Etelä-Suomen aurinkosähkön potentiaali vastaa 
Pohjois-Saksan oloja. Myös aurinkopaneelien hinnat ovat laskeneet merkit-
tävästi 2000-luvun aikana. Aurinkopaneelien etuina ovat asennuksen help-
pous, pitkä käyttöikä ja vähäinen huollon tarve. Aurinkopaneeleilla voidaan 
tuottaa sähköä joko sähköverkkoon tai paikalliseen käyttöön esimerkiksi ke-
sämökille. 

Kiinteistön aurinkosähköjärjestelmässä aurinkopaneelit tuottavat tasavir-
taa, joka muutetaan verkkoinvertterillä vaihtovirraksi. Verkkoinvertteri kyt-
ketään sähköpääkeskukseen kuten mikä tahansa kulutuslaite. Käpylehto ker-
toi innovatiivisia esimerkkejä aurinkosähkön käyttötavoista, joita olivat esi-
merkiksi energiaomavarainen vaalimökki, aurinkosähköllä toimiva kännyköi-
den latausasema, festivaalien sähköjärjestelmä sekä yksittäisen kerrostalo-
asunnon aurinkosähköjärjestelmä. ”Hauskat ja hyödylliset kokemukset uusiu-
tuvasta energiasta auttavat tekemään fiksuja valintoja energia-asioissa”, Kä-
pylehto totesi esityksensä päätteeksi. 
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3. Uusiutuvan energian mahdollisuuksia pientaloissa ja maatiloilla  
Petra Korkiakoski 

HUE‐hanke ja Viralan kyläyhdistys ry järjestivät Viralan koululla 23.10.2014 uusiutuvan energian illan, 
jossa kuultiin ajankohtaista tietoa aurinkosähköstä, puuenergian mahdollisuuksista sekä 
maalämmöstä ja muista lämpöpumppuratkaisuista. Infotilaisuuden järjestäminen oli yksi Viralan 
kestävä kylä ‐toimintasuunnitelman toimenpiteistä ja sen avulla haluttiin antaa tietoa uusiutuvan 
energian mahdollisuuksista pientaloissa ja maatiloilla sekä kannustaa uusiutuvan energian 
lisäämiseen. 

Aurinkosähkön mahdollisuuksia 

Janne Käpylehto Solarvoima Oy:stä kertoi aurinkosähkön mahdollisuuksista pientaloissa ja 
kesämökeillä. Aurinkosähkö on nopeasti kasvava sähkön tuotantomuoto. Vuositasolla Etelä‐Suomen 
aurinkosähkön potentiaali vastaa Pohjois‐Saksan oloja. Myös aurinkopaneelien hinnat ovat laskeneet 
merkittävästi 2000‐luvun aikana. Aurinkopaneelien etuina ovat asennuksen helppous, pitkä 
käyttöikä ja vähäinen huollon tarve. Aurinkopaneeleilla voidaan tuottaa sähköä joko sähköverkkoon 
tai paikalliseen käyttöön esimerkiksi kesämökille.  

Kiinteistön aurinkosähköjärjestelmässä aurinkopaneelit tuottavat tasavirtaa, joka muutetaan 
verkkoinvertterillä vaihtovirraksi. Verkkoinvertteri kytketään sähköpääkeskukseen kuten mikä 
tahansa kulutuslaite. Käpylehto kertoi innovatiivisia esimerkkejä aurinkosähkön käyttötavoista, joita 
olivat esimerkiksi energiaomavarainen vaalimökki, aurinkosähköllä toimiva kännyköiden 
latausasema, festivaalien sähköjärjestelmä sekä yksittäisen kerrostaloasunnon 
aurinkosähköjärjestelmä. ”Hauskat ja hyödylliset kokemukset uusiutuvasta energiasta auttavat 
tekemään fiksuja valintoja energia‐asioissa”, Käpylehto totesi esityksensä päätteeksi.  

   

Kuva 5. Uusiutuvan energian illassa oli tarjolla uusiutuvan energian esitteitä. 
Aurinkosähköjärjestelmän osiin pääsi illan aikana tutustumaan. Kuvat: Petra Korkiakoski 

Energiaa puusta 

Puu on suomalaisille tuttu uusiutuvan energian lähde. Olli‐Pekka Koisti Suomen metsäkeskuksen 
Häme‐Uudenmaan alueyksiköstä kertoi puun energiakäytöstä kotitalouksissa ja maatiloilla 
pilkkeenä, hakkeena ja pellettinä.  

Pilke eli klapi on pientaloissa yleisimmin käytetty puupolttoaine, jota poltetaan mm. takoissa, 
saunankiukaissa ja lämmityskattiloissa (kuva 6). Kaikki kotimaiset puulajit sopivat pilkkeeksi, mutta 

Kuva 5.  Uusiutuvan energian illassa oli tarjolla uusiutuvan energian esitteitä. Aurinkosähköjärjestelmän 
osiin pääsi illan aikana tutustumaan. Kuvat: Petra Korkiakoski

energiaa puusta

Puu on suomalaisille tuttu uusiutuvan energian lähde. Olli-Pekka Koisti Suo-
men metsäkeskuksen Häme-Uudenmaan alueyksiköstä kertoi puun energia-
käytöstä kotitalouksissa ja maatiloilla pilkkeenä, hakkeena ja pellettinä. 

Pilke eli klapi on pientaloissa yleisimmin käytetty puupolttoaine, jota polte-
taan mm. takoissa, saunankiukaissa ja lämmityskattiloissa (kuva 6). Kaikki 
kotimaiset puulajit sopivat pilkkeeksi, mutta kaupallinen pilke tehdään ylei-
simmin kuitupuukokoisesta koivusta. Pilkkeen markkinapaikka on esimer-
kiksi Suomen metsäkeskuksen ylläpitämä www.halkoliiteri.com. 

Kuva 6.  Takan sytyttäminen päältä vähentää savukaasujen pienhiukkasten määrää.  
Kuva: Suomen metsäkeskus.

http://www.halkoliiteri.com
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Hakelämmitys on erityisesti maatiloille soveltuva lämmitysmuoto. Hakkeella 
toimivat viljankuivurit ovat myös hyvä osoitus kotimaisen lähienergian sovel-
luksista. Hakelämmityksen investointikustannukset ovat hyvin paljon kiinni 
toteuttamistavasta. Maatiloilla uusiutuvan energian investointeihin on mah-
dollisuus saada maatalouden investointitukea. Hakelämmitys hakevarastoi-
neen vaatii melko paljon tilaa. 

Pelletti ja briketit ovat sahanpurusta tai kutterinlastusta muotoon puristet-
tua puhdasta puuta, ja puun ligniini toimii liima-aineena. Pelletin ja brike-
tin kosteus on yleensä 8 – 10 % ja energiasisältö on tilavuuteen nähden suu-
ri (n. 4,8 kWh/kg). Pellettiä ja brikettiä voidaan käyttää automaattisissa kes-
kuslämmityskattiloissa, pellettikamiinoissa ja takkauuneissa, jos käytössä on 
pellettikori tai vastaava. 

lämpöpumppuratkaisut

Lämpöpumpuilla voidaan pienentää asuntojen lämmitysenergian kulutus-
ta, sillä tekniikka hyödyntää ilmassa tai maaperässä olevaa lämpöä. Lämpö-
pumppu- ja maalämpötekniikkaa oli Viralassa esittelemässä Henrik Karls-
son Tom Allen Oy:stä. Lämpöpumppujen sovelluksia on useita, muun muas-
sa ilma-, maa-, vesi-ilma- ja poistoilmalämpöpumppuja. Toimintaperiaate on 
kuitenkin kaikissa sama, lämmönlähteen matalalämpöä hyödynnetään kom-
pressorin ja paineen avulla kiinteistön lämmitykseen. Lämpöpumpun toimin-
taperiaate toimii myös toiseen suuntaan, tarvittaessa lämmityslaite voi läm-
pimän sijaan tuottaa kylmää. Maalämpöä voidaan ottaa joko kallioon pora-
tuista lämpökaivoista tai pintamaahan noin metrin syvyyteen upotetuista ke-
ruupiireistä (kuva 7). 

 

 

Kuva 7. Maalämpö voidaan ottaa joko kallioon poratusta kaivosta tai pintamaahan upotetusta 
keruupiiristä. (Suomen lämpöpumppuyhdistys ry:n kuvapankki: http://www.sulpu.fi/kuvapankki) 

Karlssonin mukaan maalämmön soveltuvuus omalle kiinteistölle ja siihen liittyvät kuntakohtaiset 
ohjeistukset kannattaa varmistaa ennen järjestelmän valintaa. Pohjavesialueella ja niiden 
läheisyydessä lämpökaivojen vaikutukset pohjaveteen pitää arvioida tarkasti ja toisaalta pintamaassa 
olevat keruupiirit vaativat tilaa ja rajoittavat tulevaa maankäyttöä. 

4. Viralan ja Letkun kyliin kestävän kehityksen 
toimintasuunnitelmat  

Mira‐Susanna Vilamaa 

Letkun kylä Tammelasta ja Viralan kylä Janakkalasta toimivat pilottikylinä HUE‐hankkeessa 
toteutetussa kestävä kylä ‐selvitystyössä keväällä 2014. Selvitystyössä laadittiin pilottikyliin Kestävä 
kylä ‐toimintasuunnitelmat, joiden tavoitteena oli kirjata kylien kehittämisen tavoitteet jaoteltuna 
kestävän kehityksen teemoihin sekä havainnollistaa kylissä jo olevaa kestävyyttä. Suunnitelmissa 
esitettyjen toimenpiteiden yhteyteen liitettiin linkkejä lisätietoja tarjoaville verkkosivuille.  

Suunnitelmien kirjoittamisesta vastasivat Hämeen ammattikorkeakoulun kestävän kehityksen 
koulutusohjelman opiskelijat. Suunnittelussa olivat vahvasti mukana Letkun kylätoimikunta, Viralan 
kyläyhdistys ry, HUE‐hankkeen asiantuntijat, Hämeen Kylät ry:n kyläasiamies ja kuntien edustajat. 
Suunnitelmissa esitetyt toimenpiteet perustuvat kyläläisten ehdotuksiin, joita saatiin kylien 
yhteyshenkilöiden ja opiskelijoiden tapaamisissa, kahdessa kyläillassa ja kotitalouksiin jaetulla 
asukaskyselyllä.  

Kestävän kehityksen nykytila Letkulla 

Letkun kylä sijaitsee Tammelassa historiallisen Hämeen Härkätien varrella. Kylässä on vakituisia 
asukkaita noin 380 ja lisäksi lähes 300 vapaa‐ajan asuntoa. Letkulla on jo pitkään toimittu kestävän 
kehityksen edistämiseksi ja kylän elinvoimaisuuden turvaamiseksi. Kylän aktiivisuus ja innostus olikin 
yksi syy, miksi Letku valittiin selvitystyön pilotiksi.  

Letkulla toimii kylän asukkaiden perustama osuuskuntamuotoinen kyläkauppa Letkun puoti (kuva 8), 
joka tarjoaa palveluita moneen lähtöön. Päivittäistavaran, lihatiskituotteiden, pienraudan ja 
polttoaineiden lisäksi samoissa tiloissa toimii myös kahvio, käsityömyymälä, itsepalvelukirjasto, 
puutarhamyymälä ja jopa hieroja. Kyläkaupan pihalla on Loimi‐Hämeen Jätehuollon keräyspiste 
lasille, metallille ja paperille. 

Kuva 7.  Maalämpö voidaan ottaa joko kallioon poratusta kaivosta tai pintamaahan upotetusta keruupiiristä. 
(Suomen lämpöpumppuyhdistys ry:n kuvapankki: http://www.sulpu.fi/kuvapankki)

Karlssonin mukaan maalämmön soveltuvuus omalle kiinteistölle ja siihen 
liittyvät kuntakohtaiset ohjeistukset kannattaa varmistaa ennen järjestelmän 
valintaa. Pohjavesialueella ja niiden läheisyydessä lämpökaivojen vaikutuk-
set pohjaveteen pitää arvioida tarkasti ja toisaalta pintamaassa olevat keruu-
piirit vaativat tilaa ja rajoittavat tulevaa maankäyttöä.
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4. viralan ja letkun kyliin kestävän kehityksen 
toimintasuunnitelmat 

 mira-susanna vilamaa

Letkun kylä Tammelasta ja Viralan kylä Janakkalasta toimivat pilottikyli-
nä HUE-hankkeessa toteutetussa Kestävä kylä -selvitystyössä keväällä 2014. 
Selvitystyössä laadittiin pilottikyliin Kestävä kylä -toimintasuunnitelmat, 
joiden tavoitteena oli kirjata kylien kehittämisen tavoitteet jaoteltuna kestä-
vän kehityksen teemoihin sekä havainnollistaa kylissä jo olevaa kestävyyttä. 
Suunnitelmissa esitettyjen toimenpiteiden yhteyteen liitettiin linkkejä lisä-
tietoja tarjoaville verkkosivuille. 

Suunnitelmien kirjoittamisesta vastasivat Hämeen ammattikorkeakou-
lun kestävän kehityksen koulutusohjelman opiskelijat. Suunnittelussa oli-
vat vahvasti mukana Letkun kylätoimikunta, Viralan kyläyhdistys ry, HUE-
hankkeen asiantuntijat, Hämeen Kylät ry:n kyläasiamies ja kuntien edusta-
jat. Suunnitelmissa esitetyt toimenpiteet perustuvat kyläläisten ehdotuksiin, 
joita saatiin kylien yhteyshenkilöiden ja opiskelijoiden tapaamisissa, kahdes-
sa kyläillassa ja kotitalouksiin jaetulla asukaskyselyllä. 

Kestävän kehityksen nykytila letkulla

Letkun kylä sijaitsee Tammelassa historiallisen Hämeen Härkätien varrel-
la. Kylässä on vakituisia asukkaita noin 380 ja lisäksi lähes 300 vapaa-ajan 
asuntoa. Letkulla on jo pitkään toimittu kestävän kehityksen edistämiseksi 
ja kylän elinvoimaisuuden turvaamiseksi. Kylän aktiivisuus ja innostus oli-
kin yksi syy, miksi Letku valittiin selvitystyön pilotiksi. 

Letkulla toimii kylän asukkaiden perustama osuuskuntamuotoinen kyläkaup-
pa Letkun puoti (kuva 8), joka tarjoaa palveluita moneen lähtöön. Päivittäis-
tavaran, lihatiskituotteiden, pienraudan ja polttoaineiden myynnin lisäksi sa-
moissa tiloissa toimii myös kahvio, käsityömyymälä, itsepalvelukirjasto, puu-
tarhamyymälä ja palveluyrittäjille vuokrattava omalla uloskäynnillä varus-
tettu tila. Kyläkaupan pihalla on Loimi-Hämeen Jätehuollon keräyspiste la-
sille, metallille ja paperille.
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Kuva 8. Letkun puoti tarjoaa monipuolisia palveluita kylän asukkaille. Kuvat: Mira‐Susanna Vilamaa. 

Yhdistystoiminta Letkulla on monipuolista. Kylässä toimii kylätoimikunta, Letkun Maamiesseura ry, 
diakoniapiiri, 4H‐yhdistys, vanhempainyhdistys, Letkun Kalavesiosakaskunta ja metsästysseura 
Letkun Erä ry. Kylätalo Letkun pirtti toimii kyläläisten kokoontumispaikkana, jossa järjestetään 
kursseja, kerhoja ja kyläiltoja ja pidetään kokouksia. Harrastusmahdollisuuksia on paljon 
puutyökerhosta ja ukkoklubista monenlaiseen yhteisliikuntaan.  

Letkun kestävä kylä ‐toimintasuunnitelman ehdotukset 

Letku ‐ Kestävä kylä ‐toimintasuunnitelmaan on kerätty yhteensä 30 toimenpidettä, joka on jaettu 
seuraaviin teemoihin: uusiutuvan energian lisääminen, lähiruoan suosiminen, terveyden ja 
hyvinvoinnin edistäminen, jätteen vähentäminen ja jätehuollon kehittäminen, infrastruktuurin 
parantaminen, viisas liikkuminen, koulun ja kylän yhteistyön lisääminen, kylätoiminnan lisääminen ja 
tiedotuksen parantaminen ja ympäristön viihtyisyyden lisääminen. Kyläläiset valitsivat 
toimintasuunnitelman teemat kestävän kehityksen opiskelijoiden avustamana. 

Energia‐teemaan on koottu monenlaisia keinoja vähentää energiankulutusta ja lisätä uusiutuvien 
energiamuotojen käyttöä. Kylätalolle ja koululle ehdotetaan laadittavaksi energiavaihtoehtojen 
selvitys esimerkiksi opinnäytetyönä, jotta öljylämmitys voitaisiin korvata uusiutuvalla energialla. 
Asukkaita kannustetaan säästämään energiaa neuvonnalla ja järjestämällä energiansäästökilpailu. 

Kyläkaupan valikoimiin voisi lisätä entistä enemmän lähiruokaa. Marjastusta ja sienestystä voisi 
edistää yhteisillä retkillä lähiluontoon. Omaa viljelyä olisi mahdollista myös lisätä kotitalouksissa ja 
esimerkiksi perustamalla koulun yhteyteen kasvimaa. 

Letkulla järjestetään paljon yhteisliikuntaa, mutta siitä tiedottamista pitäisi pyrkiä lisäämään. 
Informaation kulkua myös muissa asioissa, esimerkiksi kimppakyydeistä, julkisesta liikenteestä, 
tavaroiden lainaamisesta ja erilaisista tapahtumista tulisi parantaa.  

Suurempia ehdotuksia edustavat Myllyjoen kunnostussuunnitelman ja kevyen liikenteen väylän 
toteuttamisen selvityksen teettäminen. Myllyjoen vanhan padon yläpuoliseen vesialueeseen on 
kertynyt lietettä, ja pato estää kalojen nousun, joten sen valuma‐alueelle voisi teettää 
kunnostussuunnitelman. Kevyen liikenteen väylälle on varaus osayleiskaavaehdotuksessa, ja mikäli 
Tammelan kunta ei pidä hanketta kiireellisenä, sen edistymistä voitaisi jouduttaa talkoilla.  

Kestävän kehityksen nykytila Viralassa 

Kuva 8.  Letkun puoti tarjoaa monipuolisia palveluita kylän asukkaille. Kuvat: Mira-Susanna Vilamaa.

Yhdistystoiminta Letkulla on monipuolista. Kylässä toimii kylätoimikun-
ta, Letkun Maamiesseura ry, diakoniapiiri, 4H-yhdistys, vanhempainyhdis-
tys,  Härkätien Teatteri, Letkun taidepiiri ”Rembrantit”, Letkun Musiikki ry, 
MLL:n perhekahvila, Letkun Kalavesiosakaskunta ja metsästysseura Letkun 
Erä ry. Kylätalo Letkun pirtti toimii kyläläisten kokoontumispaikkana, jossa 
järjestetään kursseja, kerhoja ja kyläiltoja ja pidetään kokouksia. Pirtin ylä-
kertaan on rakennettu nuorisolle omat kokoontumistilat. Harrastusmahdol-
lisuuksia on paljon puutyökerhosta ja ukkoklubista monenlaiseen yhteislii-
kuntaan. 

letkun Kestävä kylä -toimintasuunnitelman ehdotukset

Letku - Kestävä kylä -toimintasuunnitelmaan on kerätty yhteensä 30 toimen-
pidettä, joka on jaettu seuraaviin teemoihin: uusiutuvan energian lisääminen, 
lähiruoan suosiminen, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, jätteen vähen-
täminen ja jätehuollon kehittäminen, infrastruktuurin parantaminen, viisas 
liikkuminen, koulun ja kylän yhteistyön lisääminen, kylätoiminnan lisäämi-
nen ja tiedotuksen parantaminen sekä ympäristön viihtyisyyden lisääminen. 
Kyläläiset valitsivat toimintasuunnitelman teemat kestävän kehityksen opis-
kelijoiden avustamana.

Energia-teemaan on koottu monenlaisia keinoja vähentää energiankulutus-
ta ja lisätä uusiutuvien energiamuotojen käyttöä. Kylätalolle ja koululle ehdo-
tetaan laadittavaksi energiavaihtoehtojen selvitys esimerkiksi opinnäytetyö-
nä, jotta öljylämmitys voitaisiin korvata uusiutuvalla energialla. Asukkaita 
kannustetaan säästämään energiaa neuvonnalla ja järjestämällä energian-
säästökilpailu.

Kyläkaupan valikoimiin voisi lisätä entistä enemmän lähiruokaa. Marjastusta 
ja sienestystä voisi edistää yhteisillä retkillä lähiluontoon. Omaa viljelyä oli-
si mahdollista myös lisätä kotitalouksissa ja esimerkiksi perustamalla kou-
lun yhteyteen kasvimaa.
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Letkulla järjestetään paljon yhteisliikuntaa, mutta siitä tiedottamista pitäi-
si pyrkiä lisäämään. Informaation kulkua myös muissa asioissa, esimerkiksi 
kimppakyydeistä, julkisesta liikenteestä, tavaroiden lainaamisesta ja erilai-
sista tapahtumista tulisi parantaa. 

Suurempia ehdotuksia edustavat Myllyjoen kunnostussuunnitelman ja kevy-
en liikenteen väylän toteuttamisen selvityksen teettäminen. Myllyjoen van-
han padon yläpuoliseen vesialueeseen on kertynyt lietettä, ja pato estää kalo-
jen nousun, joten sen valuma-alueelle voisi teettää kunnostussuunnitelman. 
Kevyen liikenteen väylälle on varaus osayleiskaavaehdotuksessa, ja mikäli 
Tammelan kunta ei pidä hanketta kiireellisenä, sen edistymistä voitaisi jou-
duttaa talkoilla. 

Kestävän kehityksen nykytila viralassa

Virala sijaitsee Janakkalan kunnassa, Hämeenlinna-Helsinki-moottoritien 
varrella ja sen asukasluku on noin 400. Kylän talouksista puolet on lapsiper-
heitä, joten väestö on nuorta. Viralassa on pienestä koostaan huolimatta pal-
jon yhdistystoimintaa: metsästysseura Viralan Erä ry, Viralan osakaskunta, 
Viralan seudun vesiensuojeluyhdistys ry, Viralan kyläyhdistys ja liikuntaseu-
ra Viralan Wauhti. Metsästysseuran tehtäviin kuuluu riistanhoito- ja lasken-
ta, ja lisäksi se järjestää erilaisia talkoita. Kyläyhdistys järjestää erilaisia ta-
pahtumia latotansseista lastentapahtumiin, ja on esimerkiksi rakennuttanut 
kodan kyläläisten yhteiseen käyttöön, koonnut kylän historiasta kaksi kirjaa 
ja laatinut kyläsuunnitelman.

Kuva 9.  Viralan koulu on kylän keskus. Kuva: Mira-Susanna Vilamaa.

Kunnallisena palveluna kylällä toimii Viralan koulu, jossa on lukuvuonna 
2014 – 2015 35 oppilasta luokilla 1 – 6 sekä kuusi esikoululaista (kuva 9). Ky-
lästä löytyy myös paljon yritystoimintaa monilta eri aloilta. Kylän omia lähi-
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palveluita ovat muun muassa sähköurakointi, parturi- ja kampaamopalvelut, 
LVI-asennus, hinauspalvelu sekä perhepäivähoitaja. Koulun pihalla sijaitsee 
kierrätyspiste, jossa on lasin-, metallin- ja paperinkeräys. Viralaan on tehty 
taulukkomuotoinen kyläsuunnitelma syksyllä 2013 ja vuonna 2012 valmistui 
maankäytöllinen Viralan kyläkaava -selvitys.

viralan Kestävä kylä -toimintasuunnitelman ehdotukset

Toimintasuunnitelmaan on kerätty toimenpide-ehdotuksia viiteen kategori-
aan: paikalliset palvelut, nuukailu, yhteisöllisyys, viisas liikkuminen ja kylä-
rakenne sekä vesi- ja jätehuolto (kuva 10). Teemat löytyivät kyläillassa Kestä-
vä kylä -suunnittelukorttien avulla tehdyn ryhmätyön avulla.

Kuva 10.  Viralan kehittämisteemat löytyivät kyläillan ryhmätyön avulla. Kuva: Kaisa Halme.

Kylän palveluista selkeästi tärkein on koulu, jonka säilyminen on kylän asuk-
kaille tärkeää. Koulu voisi liittyä Vihreä Lippu-ohjelmaan, jolla tuetaan kou-
lujen ja päiväkotien kestävää kehitystä. Koulun yhteyteen ehdotetaan myös 
päiväkotia. Janakkalan kunta omistaa koulun tontin ja lisäksi noin 23 heh-
taarin maa-alueen koulun läheisyydestä. Viralalaiset toivottavat uudet asuk-
kaat tervetulleiksi, ja yksityisten myymät tontit ovat menneetkin nopeasti 
kaupaksi. Kunnan maalle ehdotetaan esiselvitystä ekokylän perustamises-
ta. Alue toimisi energiatehokkuuden, uusiutuvan energian ja ekologisen asu-
misen mallialueena.

Nuukailu on toimintasuunnitelmassa positiivinen käsite, jolla tarkoitetaan 
muun muassa energian säästämistä, uusiutuvan energian lisäämistä, sekä 
kestävien elämäntapojen suosimista. Toimenpiteinä esitetään energian sääs-
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töä kotitalouksissa, energiaillan järjestämistä, tavaroiden lainaamisen lisää-
mistä sekä kirpputorin järjestämistä.

Kylän asukkaiden yhteydenpitoa ja tiedottamista pyritään lisäämään monin 
tavoin. Kylän nettisivuille tai Facebook-ryhmään olisi tarkoitus saada mm. 
vinkkejä energian säästöön, tietoa jätevesiasioista, vaarallisten jätteiden kerä-
yksistä ja kimppakyytipalsta. Sähköisen viestinnän lisäksi on ehdotettu myös 
kylätiedotetta, joka tavoittaisi myös ne, joilla ei ole säännöllistä pääsyä tie-
tokoneelle.

Turvallisen liikkumisen edistämiseksi toimintasuunnitelmassa ehdote-
taan selvitystä kevyen liikenteen väylän rakentamiseksi osittain talkootyö-
nä. Asukkaita myös neuvotaan ilmoittamaan Liikennevirastolle rohkeammin 
tieverkoston kunnosta, kuten päällystevaurioista tai tiellä seisovasta vedestä.

Kyläläisten tuntemukset Kestävä kylä -projektista ja 
toimintasuunnitelmien hyödyntäminen

Letkun kylätoimikunnan Eija Laine ja Viralan kyläyhdistys ry:n Auvo Tapo-
nen kertovat kylän asukkaiden kokemuksia Kestävä kylä -toimintasuunnitel-
mien teosta.

1. miksi halusit lähteä mukaan hankkeeseen?

Eija Laine, Letku:   
Paikallisten palvelujen tuottaminen kestävästi on tärke-
ää ja tavoitteena niin Letkun kylän omassa kyläsuunni-
telmassa kuin Tammelan kyläohjelmassa vuodelta 2010, 
johon kaikki kylät ja kunta ovat sitoutuneet. Hankkee-
seen osallistuminen nivoutui hyvin myös Letkun kylän 
osayleiskaavoitusprosessiin.

Auvo Taponen, Virala:   
Katsoin kylässämme tarvittavan herättelyä oman kou-
lun puolesta, ja kaikki mikä vaan voisi parantaa koulun 
mahdollisuuksia jatkaa, oli käytettävä hyväksi. Kuntien 
loputtomat säästövaatimukset uhkaavat pieniä kouluja, 
näyttäköön oppimistulokset tai oppilasennusteet mitä ta-
hansa. Kylään pitää saada pientä väestömäärän kasvua.

2. miltä hankkeeseen osallistuminen tuntui?

Eija Laine:  Kyselyssä ja ideointi-illassa saatiin käytännön toimenpi-
de-ehdotuksia, mikä innostaa viemään asioita eteenpäin. 
Harmittavaa oli ettei hankkeen järjestämälle retkelle ol-
lut kyläläisillä mahdollisuutta osallistua ja näin tutustua 
toimiviin käytäntöihin.



18 Kestäviä kyliä Hämeeseen

Auvo Taponen:  Mielenkiintoiselta, mutta jotenkin vielä jotain puuttui 
kyläläisten heräämisen kannalta, ei ihan niin hyvin oltu 
mukana, kuin toivoin.

3. miten toimintasuunnitelmaa on tarkoitus hyödyntää? Onko jotakin jo alettu 
toteuttamaan?

Eija Laine:  Toimintasuunnitelma pyritään toteuttamaan, tietys-
ti muutoksia voi tulla kuten aina kylätoiminnassa. Toi-
mintasuunnitelmaa päivitetään vuosittain yhdessä kylä-
suunnitelman kanssa. 

 Toimintasuunnitelman tiivistelmä jaetaan kaikkiin talo-
uksiin kylässä ja kyläkirjastossa on mahdollisuus tutus-
tua laajempaan versioon.

 Jo elokuussa Letkun Puotiin avattiin Texvex Forssan pois-
totekstiilin etäkeräyspiste. Nyt kootaan kylälle ”tsemppi-
ryhmää”, joka priorisoi ja ideoi työn alle otettavia toi-
menpiteitä. Vetovastuussa toteutuksessa ovat yhdistyk-
set, joiden vastuualueisiin ko. toimenpiteet luontevammin 
sopivat ja yhteistyötä kylän yritysten, kunnan ja muiden 
kehittämistahojen ja kylien kanssa tehdään tarpeiden 
mukaan. Osa toimenpiteistä pystyttäneen toteuttamaan 
talkoilla, mutta muuten rahoitusta haetaan toimenpitei-
den mukaan eri lähteistä tukemaan omaa toimintaa.

Auvo Taponen:  Pidämme lähiaikoina kyläyhdistyksen hallituksen koko-
uksen, jossa keskitymme vain tuohon asiaan.

4. tarvitsevatko kyläläiset ulkopuolista apua toimintasuunnitelmien toteuttamiseen? 
Jos tarvitsevat, niin minkälaista apua?

Eija Laine:  Toimintasuunnitelman toteuttamiseen tarvitaan resurs-
seja, tietoa ja tutustumista hyviin käytäntöihin. Opinnäy-
tetyönä tai HUE-hankkeen kautta toivotaan myös saata-
van teetettyä selvityksiä, joiden pohjalta sitten päästään 
toteuttamaan energiatehokkuutta eri kohteissa. Suun-
nitelmat eivät toteudu ilman innokkaita kyläläisiä, tal-
kooporukkaa ja paikallista resurssia asioiden eteenpäin 
vientiin.

Auvo Taponen:  Esimerkiksi suunnitelmassa ehdotetun energiaillan jär-
jestämisessä sekä kunnan omistamalle maa-alueelle eh-
dotetun ekokylän esiselvityksessä tarvitaan asiantunti-
joiden apua. Kyllä muilta osin pääsääntöisesti on pystyt-
tävä toimenpiteet hoitamaan omin voimin. Aika näyttää 
onnistummeko.
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5. toimintamalli kylien kestävän kehittämisen 
tukemiseksi 

 Heta Koskue

Mitä kestävä kehitys tarkoittaa kylissä? Miten sitä voi edistää käytännössä? 
Miten kyläsuunnitteluprosessissa voidaan huomioida kestävä kehitys? Muun 
muassa näitä kysymyksiä tarkasteltiin Viralan ja Letkun pilottikyliin laadit-
tujen Kestävä kylä -toimintasuunnitelmien laadintaprosessissa. Prosessin 
aikana saatujen kokemusten perusteella muodostettiin toimintamalli kyli-
en kestävän kehityksen edistämiseksi. Toimintamallin avulla voidaan laatia 
kylälle kestävää kehitystä painottava kyläsuunnitelma, jonka tavoitteena on 
konkreettisten toimenpide-ehdotusten avulla auttaa kyliä tekemään kestäviä 
tekoja. Toimintamallissa kuvatun prosessin avulla saadaan myös tuotua esiin 
kylissä jo olemassa olevaa kestävää toimintaa. 

Kestävä kylä -toimintamalli
yhteistyöryhmän perustaminen

• mukana kyläläisiä eri yhdistyksistä ja ikäluokista tuomassa erilaisia näkökulmia 
• tukena ulkopuolisia asiantuntijoita ohjaamassa prosessia ja tuomassa laajempaa katsantokantaa
• sovitaan työnjaosta Kestävä kylä -suunnitelman laadinnassa

Kylään tutustuminen

• ulkopuoliset toimijat tutustuvat kylään
• jo olemassa olevan kestävän kehityksen mukaisen toiminnan ja vahvuuksien esiintuominen ja vahvistaminen

teemojen valitseminen ja tavoitteiden asettaminen

• kylätiedote (sähköinen tai paperinen) ja kyläilta
• prosessin esittely ja käsitteiden avaaminen koko kylälle
• valitaan Kestävä kylä -suunnitelman teemat kylän omien tavoitteiden mukaisesti 

Asukaskysely kehittämistarpeiden selvittämiseksi 

• selvitetään kylän kehittämisen tarpeita kyläläisille jaettavalla kyselyllä
• sähköinen kysely, paperiversio saatavilla
• kyselyn teemat ja kysymykset voidaan valita kysymyspatterista kylän tarpeiden ja tavoitteiden mukaan

Kestävä kylä -suunnitelma

• yhteistyöryhmä laatii suunnitelman asetettujen teemojen, tavoitteiden ja tarpeiden mukaisesti
• suunnitelmassa esitetään käytännön toimenpiteitä valittujen tavoitteiden saavuttamiseksi
• kyläilta, jossa suunnitelmaluonnos esitellään koko kylälle 
• suunnitelmaa muokataan tarvittaessa 
• kylä hyväksyy suunnitelman 

Kestävä kylä -suunnitelman toteuttaminen

• kyläläiset ja kylän yhdistykset toteuttavat suunnitelman toimenpiteitä valitsemassaan järjestyksessä
• ulkopuolisia asiantuntijoita ja hankerahoitusta käytetään tarvittaessa toimenpiteiden toteuttamiseen
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Toimintamalli lähtee liikkeelle suunnitteluprosessia koordinoivan yhteistyö-
ryhmän perustamisesta. Ryhmässä mukana olevien kyläläisten on hyvä edus-
taa eri intressiryhmiä, jotta kylän tarpeet tulisi laajasti huomioitua. Yhteis-
työryhmässä kylän ulkopuoliset toimijat ohjaavat prosessia ja toimivat asian-
tuntijoina. Ryhmään voi kuulua esimerkiksi kyläasiamies, kestävän kehityk-
sen eri osa-alueiden asiantuntijoita, ympäristö- ja luonnonvara-alojen opis-
kelijoita ja kunnan edustajia.

Kylän kehittämisteemojen ja tavoitteiden määrittely tehdään kaikille avoi-
messa kyläillassa, jonka kutsun yhteydessä kerrotaan Kestävä kylä -suunni-
telman laadintaprosessista. Teemojen valinnassa voidaan käyttää apuna esi-
merkiksi kyläsuunnittelun tueksi Kylä välittää -hankkeessa laadittuja Kestä-
vä kylä suunnittelukortteja. Teemat voivat liittyä esimerkiksi energian kulu-
tukseen ja tuotantoon, vesi- ja jätehuollon kehittämiseen, kylän palveluiden 
kehittämiseen, yhteisöllisyyden lisäämiseen sekä ympäristön viihtyisyyden 
parantamiseen. 

Asukaskysely oli Viralan ja Letkun pilottikylissä keskeinen työkalu kylän ke-
hittämistarpeiden selvittämisessä. Pilottikylissä kysely jaettiin paperisena 
kaikkiin kotitalouksiin, mutta kustannusten säästämiseksi kysely voidaan 
toteuttaa myös sähköisenä, kunhan kyselystä tiedotetaan tehokkaasti. Säh-
köisen kyselyn lisäksi on kuitenkin hyvä tarjota myös mahdollisuus paperi-
lomakkeella vastaamiseen. HUE-hankkeessa toteutetun asukaskyselyn kysy-
myksistä koostettua kysymyslistaa voi hyödyntää asukaskyselyn tekemisessä.

Kyselyn tulosten perusteella yhteistyöryhmä laatii kylälle kestävä kylä -suun-
nitelman, johon on kirjattu kehittämistavoitteet sekä toimenpiteet niiden saa-
vuttamiseksi. Kestävä kylä -suunnitelmaan kirjattujen toimenpiteiden yhte-
ydessä voidaan esittää esimerkkejä vastaavista muissa kylissä toteutetuista 
projekteista. Suunnitelman luonnos esitellään kyläillassa ja sitä muokataan 
tarvittaessa. Suunnitelma hyväksytään esimerkiksi kyläyhdistyksen kokouk-
sessa.

Kestävä kylä -suunnitelman toteuttaminen on keskeinen osa toimintamallia, 
koska mallin tavoitteena on auttaa kyliä tekemään kestäviä tekoja. Suunni-
telman valmistuttua on tärkeää aloittaa toimenpiteiden toteuttaminen mah-
dollisimman pian, jotta innostus säilyy. Helposti toteutettavia toimenpiteitä 
ovat esimerkiksi suunnitelmassa esitetyn tapahtuman, kuten siivoustalkoi-
den tai energiakävelyn järjestäminen ja kylän tiedotuksen parantaminen. Ky-
län ulkopuolisten asiantuntijoiden tuki toimenpiteiden toteutuksessa on tär-
keää. Erilaisten selvitysten teossa ja tilaisuuksien järjestelyissä kylien kan-
nattaa tehdä yhteistyötä oppilaitosten kanssa. Opiskelijat saavat kylien kans-
sa tehdyistä projekteista arvokasta työkokemusta ja opinnäytetyön aiheita ja 
toisaalta kylät saavat palveluita edullisin kustannuksin.
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6.  Kestävien kylien verkosto suomeen
 elina leppänen 

Alankomaissa toimii Kestävien kylien verkosto Friisinmaan maakunnallisen 
kyläyhdistyksen vetämänä. Verkoston kautta kylät pystyvät jakamaan koke-
muksia kestävää kehitystä edistävistä toimenpiteistä ja hyvistä käytännöistä 
sekä saavat tarvittaessa tukea eri alojen asiantuntijoilta. Verkoston nettisivut 
löytyvät osoitteesta http://www.netwerkduurzamedorpen.nl/.

Yhdessä tulevaan -hanke ja HUE-hanke järjestivät Lahdessa 30.9.2014 työ-
pajan, jossa mietittiin vastaavan verkoston perustamista Suomeen sekä poh-
dittiin miten kestävä kehitys saadaan osaksi kylien kehittämistä (kuvat 11 
ja 12). Työpajan alustuksena esiteltiin Viralan ja Letkun kyliin tehdyt Kes-
tävä kylä toimintasuunnitelmat sekä kuultiin Alankomaiden kestävien kyli-
en verkostosta. Työpajan ryhmätyöosuudessa pohdittiin muun muassa seu-
raavia kysymyksiä: Miten verkosto toimisi meillä? Mitkä tahot tarvitaan mu-
kaan verkostoon? 

Kuva 11.  Kestävä kylä -työpaja järjestettiin 30.9. Lahdessa. Siihen osallistui niin maaseudun kehittäjiä, 
kylätoimijoita ja viranomaisia erityisesti Hämeestä, mutta myös valtakunnan tason asiantuntijoita. 
Kuva: Heli Laurikainen

http://www.netwerkduurzamedorpen.nl/
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Kuva 12.  Työpajan järjestelyistä vastasivat Petra Korkiakoski Hämeen Ammattikorkeakoulusta ja hämäläiset 
kyläasiamiehet Timo Taulo ja Elina Leppänen. Työpaja toteutettiin Yhdessä tulevaan hankkeen ja 
HUE-hankeen yhteistyönä. Kuva: Heli Laurikainen

tarve kestävän kehityksen edistämiseen kylissä

”Kylät ovat saman sorttisten ongelmien edessä. Ilmastonmuutos ja muut glo-
baalit ongelmat koskettavat meitä kaikkia, asuimmepa sitten suomalaisen ky-
län perukoilla, kuntataajamassa, kaupunginosassa tai Hollannin pikkukyläs-
sä”, miettii Hämeen kylät ry:n kyläasiamies Elina Leppänen. ”Toisaalta, ky-
lätoiminta edistää nykyiselläänkin hyvin monella tavoin kestävää elämänta-
paa,” Leppänen jatkaa. Aktiivinen kylätoiminta vahvistaa erityisesti yhteisöl-
lisyyttä ja auttaa viihtymään omalla kylällä. Ympäristön kunnosta huolehdi-
taan ja palvelujen järjestämisessä ollaan aktiivisia. 

toistasataa kylää esittelee tekojaan yhteisellä sivustolla

Kestävät kylät verkosto - Sustainable Villages Network - on ollut toiminnas-
sa Alankomaissa vajaat kaksi vuotta ja siinä on mukana nyt yli 130 kylää. Ver-
kosto laajenee jatkuvasti ja kyliä liittyy mukaan. Maakunnallisten kyläyhdis-
tysten Hämeen Kylät ry ja Päijät-Hämeen kylät ry yhteishankkeessa Yhdes-
sä tulevaan tehtiin opintomatka Friisinmaalle. Hämäläiset kylätoimijat in-
nostuivat.

Verkoston avulla kyläyhteisöjä kannustetaan tekemään pieniä ja isoja kestä-
vän kehityksen tekoja. Kyläyhdistykset esittelevät tekojaan yhteisellä nettisi-
vustolla. Lyhyessä ajassa niitä kertyi sivustolle yli kaksisataa. Teot ovat pie-
niä ja isoja käytännön kylätekoja niin naapuriapuringeistä aurinkopaneelien 
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kimppatilauksiin, korjauskahviloista kyläkulttuuriin. Kylät voivat valita kes-
tävän kehityksen teemoista heille ajankohtaisen teeman ja asian. Toimenpitei-
tä ei arvostella vaan kaikki teot ovat tärkeitä: ”Every action counts”!

”Hollannin toimintamalli olisi helppo soveltaa meille. Verkosto on perustettu 
sillä ajatuksella, että toimintamallin voisi siirtää kylään kuin kylään, maasta 
riippumaatta”, Leppänen toteaa. Työpajan ryhmätyöosuudessa luonnosteltiin 
Suomen kestävien kylien verkoston mahdollisia toimijoita (kuva 13).

Kuva 13.  Lähdemmekö rakentamaan Kestävien kylien verkostoa meille Suomeen? Voisiko se toimia näin? 
Työpajassa Lahdessa hahmoteltiin Suomen verkostoa. Kuva: työpajan ryhmätyön perusteella Timo 
Taulo.

Suomessa kyläyhdistykset tai vastaavat kattavat alueellisesti lähes koko maa-
seudun, joten kylätoiminta on aktiivista. Kaupungeissa ja taajamissa on vas-
taavasti asukasyhdistyksiä. Kylät saavat meilläkin ohjausta ja apua omaan 
toimintaansa maakunnalliselta kyläyhdistykseltä. Suomeen tarvittaisiin nyt 
alusta, jossa kylät voisivat jakaa hyviä käytäntöjään ja vaihtaa kokemuksi-
aan. Tänä päivänä on helppoa napata valokuva ja kirjoittaa siitä muutama 
sana, kynnys hyvän käytännön esittelemiseen ei ole enää niin korkealla kuin 
aiemmin. 

Asiantuntija-apua kylälle

Friisimaan maakunnallinen kyläyhdistys rakentaa verkostoa maakuntatasol-
la kylien avuksi. Tällä hetkellä siellä on keskitetty viiteen teemaan: energia, 
lähiruoka, kylätalot, hyvinvointi ja jätteet. Näissä toimii teemaryhmät, joita 
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kutakin vetää palkattu asiantuntija. Ryhmät järjestävät tilaisuuksia ja autta-
vat kyliä näissä asioissa. Nettisivustolta löytyy 16 teemaa ja ryhmiä peruste-
taan kylien tarpeiden mukaan. Asiantuntijoita on pyydetty mukaan verkos-
toon kylien avuksi ja heidän tietonsa löytyvät nettisivustolta. Apu on kylille 
maksutonta. 

Meillä Suomessa on vahvaa kestävän kehityksen osaamista ja asiantuntijuut-
ta monissa organisaatioissa niin viranomaisissa, kunnissa kuin järjestöissä 
ja oppilaitoksissa. Esimerkiksi ProAgrialla on alueellista neuvontaa lähiruu-
an, uusiutuvan energian, maaseutumatkailun, maisemanhoidon ja greenca-
ren kehittämisessä. Voisiko tulevaisuudessa näiden organisaatioiden asian-
tuntemus kohdistua entistäkin vahvemmin yhteisöihin? Verkoston kautta löy-
tyisi varmasti myös monenlaisia harjoittelukohteita ja opinnäytetyöaiheita eri 
alojen opiskelijoille. Paikallisten Leader-ryhmien rahoitus voi mahdollistaa 
kylien haastavampien toimenpiteiden toteuttamisen. 

verkostohankkeella alkuun?

Friisinmaalla toiminnan taustalta löytyy kehittämishanke, johon on palkat-
tuna kaksi henkilöä, toinen maakunnallisen verkoston ja asiantuntijoiden ko-
koaja ja innostaja, toisella on hallussaan valtakunnallinen nettisivusto, alus-
ta, johon kylät rekisteröityvät ja jossa jakavat kokemuksiaan. Sivuston kaut-
ta myös tarjotaan mahdollisuuksia osallistua työpajoihin, seminaareihin ja 
kampanjoihin. 

Lahdessa järjestetyn työpajan kokemusten perusteella Etelä-Suomessa on ha-
lua lähteä käytännön toimin pilotoimaan Kestävien kylien verkostoa. Hämä-
läisten kylätoimijoiden lisäksi Pirkanmaalla, Satakunnassa ja Varsinais-Suo-
messa on kiinnostusta verkoston pilotointiin. Jokainen maaseudun asukas 
asuu kylässä. Kylätoiminnan kautta saadaan mukaan ihan tavallisia kyläläi-
siä ja perheitä. Moni kestävä teko tuo myös kustannussäästöjä. Esimerkik-
si Janakkalan Viralassa järjestetty uusiutuvan energian ilta herätti laajasti 
kiinnostusta. Kestävien kylien verkosto toisi esille kyliä ja maaseutuasumis-
ta sekä sitä, että eläminen maalla on jo nyt kestävällä mallilla.
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7. yhteenveto

Kanta- ja Päijät-Hämeen alueella on runsaasti maaseutua ja kyliä yhteensä 
yli 200. Kylien kehittäminen on tärkeää maaseudun elinvoimaisuuden säilyt-
tämiseksi. Viralan ja Letkun Kestävä kylä -toimintasuunnitelmien laadinnan 
yhteydessä todettiin, että kylissä on jo paljon kestävän kehityksen mukais-
ta toimintaa. Suunnitteluprosessin aikana kylien kestävää toimintaa saatiin 
tuotua konkreettisesti näkyviin ja kehittämistarpeet saatiin kerättyä yhteen. 
Opintomatkalla Oulun seudun ekokyliin päästiin tutustumaan pienimuotoi-
seen yhdistettyyn sähkön ja lämmöntuotantoon. Kempeleen ja Alpuan esi-
merkit osoittivat, että pienen mittakaavan sähkön- ja lämmöntuotanto voi 
olla kannattavaa. Innovatiiviset esimerkit energiantuotannossa ja energiate-
hokuudessa luovat positiivista imagoa koko maakunnan alueelle. 

Vuonna 2013 tehdyssä Siivet ja juuret – Laajan metropolialueen tulevaisuus-
tarkastelussa luotiin Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Uudenmaan maakun-
tien yhteinen tulevaisuuden visio. Sen mukaan vuonna 2040 laajan metropo-
lialueen arki on kestävää ja alue on kansainvälisesti kilpailukykyinen. Kan-
ta- ja Päijät-Hämeen maakuntaohjelmissa tavoitteina ovat luonnonvarojen 
kestävä hyödyntäminen ja kestävä elämäntapa maaseudulla ja kaupungeissa. 

Kylissä maakuntaohjelmien tavoitteita voidaan toteuttaa monipuolisesti esi-
merkiksi hyödyntämällä paikallista uusiutuvaa energiaa, parantamalla ra-
kennusten energiatehokkuutta, lisäämällä etätyömahdollisuuksia, tehosta-
malla kierrätystä, huolehtimalla kylän yhteisten alueiden siisteydestä ja tu-
kemalla kylän palveluita. Hyvien käytäntöjen ja ideoiden levittämiseksi ja ky-
lien kehittämisen tukemiseksi tarvitaan kuitenkin eri alojen asiantuntijoiden 
tukea. HUE-hankkeessa laadittu Kestävä kylä -toimintamalli voisi jatkossa 
toimia työkaluna kylien kehittämisessä. Alankomaiden mallin kaltainen kes-
tävien kylien verkosto voisi olla tarpeellinen myös Suomessa. Esimerkin voi-
ma hyvien käytäntöjen edistämisessä on suuri, joten Hämeeseen olisi hyvä 
saada energiatehokkuutta ja uusiutuvaa energiaa havainnollistava energia-
omavarainen asuinalue.
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