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1 JOHDANTO 

Tässä raportissa esitellään Janakkalan kunnassa sijaitsevaan Viralan kylään 

tehty Kestävä kylä -toimintasuunnitelma, jonka tarkoituksena on lisätä Vi-

ralassa kestävän kehityksen mukaista toimintaa.  

 

Toimintasuunnitelman laativat kevään ja kesän 2014 aikana Hämeen am-

mattikorkeakoulun (HAMK) kestävän kehityksen opiskelijat ja Viralan ky-

län asukkaat. 

 

Kestävä kylä – toimintasuunnitelman teko aloitettiin tutustumiskäynnillä ja 

taustatietojen keräämisellä. Tutustumispalaveri kylän yhteyshenkilöiden 

kanssa pidettiin 30.1.2014. Tutustumisen jälkeen järjestettiin 20.2.2014 Vi-

ralan koululla ensimmäinen kyläilta (muistio liitteenä 2). Illan aikana esi-

teltiin kyläläisille HUE-hanke ja kestävä kylä -selvitystyön tavoitteet, ker-

rottiin kestävän kylän idea esimerkkien avulla sekä kerättiin kylän asukkai-

den mielipiteitä kylän kehittämisestä Kestävä kylä -suunnittelukorttien 

avulla.  

 

Kyläillan jälkeen HAMK:n opiskelijat laativat kyselyn jaettavaksi kylän 

asukkaille. Kyselyllä selvitettiin kylän nykytilaa kestävän kehityksen näkö-

kulmasta sekä kartoitettiin lisää kehityskohteita. Kyselyn tulokset löytyvät 

tämän raportin liitteestä 1. Kyselyn tulokset ja niiden perusteella laadittu 

toimintasuunnitelman luonnos esiteltiin kyläläisille toisessa kyläillassa 

22.5.2014 (muistio liitteenä 3). Tässä raportissa esitetyssä toimintasuunni-

telmassa on huomioitu kyselyn tulosten lisäksi kyläiltojen palaute. 

 

Kestävä kylä -toimintasuunnitelman tavoitteena on nostaa esiin kylän asuk-

kaiden toiveita ja ehdotuksia asuinympäristönsä parantamiseksi. Suunnitel-

maan on lisäksi listattu nettisivuja, joiden avulla löytyy tietoa ja esimerk-

kejä vastaavista muualla toteutetuista toimenpiteistä. Toimintasuunnitel-

maan on pyritty löytämään helposti jokapäiväisessä arjessa toteutettavia toi-

menpiteitä ja suurempia investointeja vaativia pitkän tähtäimen tavoitteita. 

Tämä raportti jää kylän asukkaiden käyttöön ja suunnitelmassa esitetyt toi-

menpiteet toimivat lähtökohtana kylän kehittämiselle tulevaisuudessa. Toi-

menpiteiden priorisointi ja valittujen hankkeiden edistäminen ovat seuraava 

askel kohti kestävää kylää. 

 

Viralan kestävä kylä -toimintasuunnitelma on laadittu osana Hämeen uusiu-

tuvan energian tulevaisuus (HUE) -hankkeessa tehtävää Kestävä kylä -sel-

vitystyötä. HUE-hanketta rahoittaa pääosin Euroopan maaseudun kehittä-

misen maatalousrahasto ja sen toteuttajia ovat ProAgria Etelä-Suomi, Suo-

men Metsäkeskus, Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy ja Hämeen ammat-

tikorkeakoulu (HAMK).2 

 

Virala oli toisena pilottikylänä Kestävä kylä -selvitystyössä. Toisena pilot-

tikylänä oli Tammelan Letku. Selvitystyön tavoitteena oli laatia toiminta-

malli, jolla kyliä voidaan kehittää ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti 

ja kulttuurisesti kestävällä tavalla. Syksyllä 2014 valmistuva toimintamalli 

perustuu Viralan ja Letkun pilottikylistä saatuihin kokemuksiin sekä muissa 
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kylien kehittämishankkeissa löydettyihin ratkaisuihin. Kestävän kehityksen 

kylissä tärkeässä roolissa ovat energiatehokkuus ja uusiutuvan energian tar-

joamat mahdollisuudet niin kotitalouksille kuin yrityksille. 

 

Kestävä kylä selvitystyössä Viralan Kestävä kylä -toimintasuunnitelman to-

teutuksesta vastasivat kestävän kehityksen opiskelijat Sami Antikainen, 

Anja Hausen, Heta Koskue ja Mira-Susanna Vilamaa. HAMKista toteutusta 

ohjasivat Petra Korkiakoski ja Ilpo Pölönen. Viralan kylän yhteyshenki-

löinä olivat Jyri Vienonen, Auvo Taponen, Arto Heinonen, Susanna Heini 

ja Marjo Koskinen. Yhteyshenkilöt olivat mukana kyläiltojen järjestelyissä 

sekä kyselylomakkeen ja toimintasuunnitelman teossa. 

 

Kestävä kylä -selvitystyön yhteistyökumppaneita ovat Viralan kyläyhdistys 

ry, Letkun kylätoimikunta, HAMK, HUE-hanke, Hämeen kylät ry, Tamme-

lan ja Janakkalan kunnat sekä Kehittämiskeskus Oy Hämeen Luontoinno-

vaatiot-hanke.1 

1.1 Kestävä kehitys kylissä 

Kestävä kehitys tarkoittaa maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti 

tapahtuvaa ohjattua yhteiskunnallista muutosta, jonka tavoitteena on turvata 

nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet.3 Kestävä 

kehitys jaotellaan usein neljään osaan: ekologiseen, taloudelliseen, sosiaa-

liseen sekä kulttuuriseen kestävyyteen. Kylien kestävää kehitystä havain-

nollistaa oheinen kuvio 1. Kuviossa on asioita, joita edistämällä kestävän 

kehityksen eri osa-alueita voidaan kylätasolla parantaa. 

 

 

Kuvio 1. Kestävä kehitys kylissä. Kuvio: Petra Korkiakoski (HAMK) 

Kestävän kehityksen edistäminen kylissä on tärkeää muun muassa kylien 

elinvoimaisuuden säilyttämiseksi ja kylän asukkaiden hyvinvoinnin lisää-

miseksi. Kestävä kehitys kylissä voi tarkoittaa esimerkiksi järkeviä ratkai-

suja energiantuotannossa, lähipalveluiden säilyttämistä ja kehittämistä, kes-

tävää arkea ja yhteisöllisyyttä, kylän historian tallentamista, lähiruokaa sekä 
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ekologisesti kestävää asumista. Myös uusiutuvan energian lisääminen pa-

rantaa kylien kestävyyttä esimerkiksi lämpöyrittäjyyden ja energiaomava-

raisuuden muodossa.1 

2 VIRALAN KYLÄ PÄHKINÄNKUORESSA 

Tässä raportissa tutustutaan Janakkalan kunnan alueella olevaan Viralan ky-

lään, joka on muodostunut Viralan kartanon ja muinaisen myllykylän ym-

pärille. Ensimmäinen maininta Viralan kylästä löytyy asiakirjoista vuodelta 

1435. 4 Viralan kartano on valtakunnallisesti arvokasta rakennusperintöä.5 

 

Virala sijaitsee Hämeenlinna-Helsinki -moottoritien läheisyydessä (kuviot 

1 ja 2). Kylältä on matkaa Turenkiin 7 km, Hämeenlinnaan 12 km, Terva-

koskelle 16 km, Riihimäelle 26 km ja Hyvinkäälle 42 km. Virala kuuluu 

Kanta-Hämeen laajimpaan ja merkittävimpään maisema-alueeseen, Vana-

javeden laaksoon.5 

 

 

 

Kuvio 2. Viralan kylän sijainti. Karttapohja © Maanmittauslaitos 2014. 
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Kuvio 3. Viralan kylän rajat, piirretty kartalle 20.2.2014 kyläillan perusteella. Kartta-

pohja: © Maanmittauslaitos 2014, kylän rajat: Petra Korkiakoski, HAMK. 

 

Viralan kylä on pinta-alaltaan laaja ja kyläläisten itse määrittelemä alue on 

laajempi kuin Viralan rekisterikylä. Kylässä on noin 400 asukasta 130 ko-

titaloudessa, joista puolet on lapsiperheitä.4 Lähes kolmasosa asukkaista on 

alle 18-vuotiaita ja vain 10 prosenttia yli 65-vuotiaita.5 

 

Viralan koululla toimivat luokat 1.-6., joilla on yhteensä 28 oppilasta. Li-

säksi koulussa toimii esikoulu, jossa on 14 lasta lukuvuonna 2013–2014. 

Koulussa opettaa kaksi opettajaa.6 Kyläläisillä on vahva tahto säilyttää 

koulu. Koulu on perustettu vuonna 1909.6 Sen laajennus ja peruskorjaus val-

mistuivat vuonna 2005. Koulun painotusalueet ovat liikuntakasvatus, ym-

päristökasvatus sekä tietotekniikka.4 Koululla on käytössä öljylämmitys. 

Muut kunnalliset palvelut löytyvät Turengista.5 

 

Linja-autot liikennöivät koulupäivisin aamulla sekä alkuiltapäivällä ja vuo-

roja käyttävät pääasiassa yläkoululaiset. Vuorot eivät hyödytä työssäkäyviä 

aikaisen paluuvuoron takia.4 Kylässä ei ole kevyen liikenteen väyliä.7 

 

Kylän omia lähipalveluita ovat muun muassa sähköurakointi, parturi- ja 

kampaamopalvelut, LVI-asennus, hinauspalvelu sekä perhepäivähoitaja. 

Kylän nettisivuilla (www.linnaseutu.fi/virala) on lista kylän palveluista ja 

yrityksistä.4 Viralanjärven rannalla sijaitsee Virala Campingin leirintäalue, 

joka tarjoaa palveluita matkailijoiden lisäksi myös kyläläisille. Leirintäalu-

eella toimii kesäaikaan ravintola ja Campingin uimaranta on kyläläisten 

käytössä. 4 

 

Suurin osa, jopa 90 %, viralalaisista työskentelee kylän ulkopuolella. Eniten 

työntekijöitä käy töissä Hämeenlinnassa (33 % työssäkävijöistä) ja Turen-

gissa (19 % työssäkävijöistä). Kylän alueella on noin 40 työpaikkaa, joista 

http://www.linnaseutu.fi/virala
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suurin osa on liikenteen ja rakentamisen toimialoilla. Maatalous työllistää 

10 kyläläistä. Viralan työttömyysaste on pieni, vain 5 % ja kylän huolto-

suhde (työelämän ulkopuolella olevien suhde työssäkäyviin) on hyvä. 5 

 

Kylässä toimii Viralan kyläyhdistys ry, joka on perustettu 1980-luvun lo-

pulla. Kylässä on ennen ilmestynyt kylälehti muutaman kerran vuodessa, 

mutta viimeisin numero on ilmestynyt helmikuussa 2011.4 Kyläyhdistys on 

alun perin keskittynyt koulun säilyttämiseen, mutta vuosien varrella se on 

järjestänyt monenlaista kylän viihtyisyyttä lisäävää toimintaa, kuten vuotui-

set latotanssit. Kyläyhdistys on myös rakennuttanut kyläläisten käyttöön 

tarkoitetun laavun ja remontoinut koulun ulkorakennukseen tilat yhdistyk-

selle.8 

 

Kylässä toimii myös muita yhdistyksiä: Viralan Erä on paikallinen metsäs-

tysseura, Viralan osakaskunta myy kalastuslupia ja pyydysmerkkejä, Vira-

lan Wauhti on kylän liikuntayhdistys ja Viralan seudun vesiensuojeluyhdis-

tys seuraa aktiivisesti vesistöjen tilaa.4 

2.1 Kylän kehittäminen 

Kyläyhdistys on laatinut Viralan kyläsuunnitelman 2000-luvun alkupuo-

lella ja päivittänyt sen lokakuussa 2013. Vuonna 2012 on laadittu maankäy-

töllinen selvitys Kehittämiskeskus Oy Hämeen kyläkaavahankkeessa. Vira-

lan kyläkaava -selvitykseen on kerätty kattava tietopaketti asutuksesta, pal-

veluista ja maankäytöstä 5.  

 

Koulun säilyminen on kyläläisille tärkeää ja se on tullut esiin kaikissa kylää 

koskevissa selvityksissä. Suunnitelmissa toistuvat toiveet myös muun mu-

assa katuvalaistuksesta ja kevyen liikenteen väylästä. Myös pikavuoropy-

säkki Viralan moottoritieliittymään koetaan tärkeäksi.5, 7, 9 

 

Vuonna 2013 laadittuun taulukkomuotoiseen kyläsuunnitelmaan kyläläiset 

ovat koonneet Viralan tärkeimmät kehittämisteemat: koulun säilyttäminen, 

uusien asukkaiden saaminen kylään, kylän yrittäjien tukeminen, tiedottami-

sen parantaminen, kulkemisen helpottaminen, luonnonläheisyys ja turvalli-

suus.9 

 

Janakkalan kunnan Läntinen rantayleiskaava kattaa Viralanjärven, Suojär-

ven, Lähdelammin, Kuuslammin, Jokelanjoen ja Koskenjoen ranta-alueet 

300 m etäisyydelle rannasta. Moottoritien itäpuolista aluetta koskee Turen-

gin-Viralan osayleiskaava vuodelta 1993 ja se on ohjeellinen, koska kaavaa 

ei ole vahvistettu. Kylän muita osia ei ole kaavoitettu, joten rakennuslupaa 

haetaan suoraan kunnan rakennustarkastajalta ja rakennuspaikkaan sovelle-

taan Janakkalan kunnan rakennusjärjestyksen vaatimuksia.5 
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2.2 Kestävän kehityksen nykytila 

Viralan kylästä löytyy jo paljon kestävän kehityksen mukaista toimintaa. 

Sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä edustavat muun muassa vilkas yhdis-

tystoiminta, harrastusmahdollisuudet koululla, kyläyhdistyksen rakentama 

laavu ja yhdistyksen kokoontumistilat koulun ulkorakennuksessa. Lisäksi 

kylän historiaa on kerätty kahteen kyläkirjaan ja kylällä järjestetään vuosit-

tain yhteisiä tapahtumia.  

  

Taloudellista kestävyyttä edustaa esimerkiksi kylän yritystoiminta. Kylältä 

löytyy monenlaisia palveluita tuottavia yrityksiä. Virala sijaitsee myös hy-

vien liikenneyhteyksien varressa, joten työssäkäynti kylän ulkopuolella on 

helppoa.  

 

Ekologista kestävyyttä Viralassa edustaa esimerkiksi kierrätyspiste kou-

lulla, vesiensuojeluyhdistys sekä kimppakyytien käyttö lasten harrastuksiin.  

 

Kehitettävää kuitenkin vielä löytyy. Seuraavassa luvussa esitetään toimen-

piteitä, joiden avulla Viralan kyläläiset voivat kehittää kyläänsä kestävän 

kehityksen periaatteiden mukaisesti entistäkin paremmaksi. Osa ehdote-

tuista toimenpiteistä on yksinkertaisia ja helppoja toteuttaa kyläläisten omin 

voimin. Osa toimenpide-ehdotuksista on pitkän aikavälin tavoitteita, jotka 

edellyttävät investointeja ja yksityiskohtaista suunnittelua sekä yhteistyötä 

kunnan ja muiden toimijoiden kanssa. 

 

3 KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 

Toimintasuunnitelmaan on kerätty ensimmäisen kyläillan ja Kestävä 

kylä -kyselyn perusteella esiin nousseita kehityskohteita. Kyselyn tulosten 

yhteenveto on tämän raportin liitteenä 1.  

 

Kestävä kylä selvityksen ensimmäisessä kyläillassa 20.2.2014 Viralan ky-

län kehittämisteemoiksi nousivat paikalliset palvelut, nuukailu, yhteisölli-

syys, viisas liikkuminen sekä kylärakenteen kehittäminen. Toimenpide-eh-

dotukset on jaoteltu näiden teemojen mukaisesti. 

3.1 Paikalliset palvelut 

Kyläiltojen ja kyselyn perusteella kylän ainoan kunnallisen palvelun, kou-

lun säilyminen on kylän asukkaille tärkeää. Lisäksi kylällä on tarvetta lasten 

hoitopaikoille. Kylällä on yksi perhepäivähoitaja, mutta kysyntää olisi 

enemmän kuin hoitopaikkoja on tarjolla. Kyselyn vastausten perusteella 

myös kylän palveluista kaivataan lisää tietoa. 

 

Toiminta: Koulun ja kylän yhteistyön kehittäminen 
- Koulun ja kylän yhteistyötä voi parantaa esimerkiksi yhdessä järjes-

tettävillä tapahtumilla. 

- Koulun liikuntasalia käytetään jo nykyisin myös kyläläisten liikun-

tapaikkana. 
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- Viralan koululle voidaan harkita Vihreä lippu -ohjelmaan liitty-

mistä. Esimerkiksi vanhempainyhdistys voi neuvotella koulun 

kanssa ohjelmaan liittymisestä. Vihreä lippu on päiväkotien, koulu-

jen, oppilaitosten sekä lasten ja nuorten vapaa-ajan toimijoiden kes-

tävän kehityksen ohjelma. Lisäksi Vihreä lippu on kansainvälinen 

kasvatusalan ympäristömerkki. Ohjelman kriteerit täyttävä osallis-

tuja saa ohjelman tunnuksena toimivan vihreän lipun käyttöoikeu-

den. 

Lisätietoa antavia tahoja: 

Lisätietoa Vihreä lippu -ohjelmasta ja sen kriteereistä: 

http://www.vihrealippu.fi/  

Vihreä lippu -ohjelmaan liittymisohjeet ja hinta: 

http://www.vihrealippu.fi/vl/mukaan 

 

Toiminta: Lasten päivähoitopaikkojen lisääminen 
- Selvitetään mahdollisuudet rakennuttaa koulun tontille päiväkoti. 

Päiväkoti voisi olla esimerkiksi osakeyhtiömuotoinen. Uuden päi-

väkodin suunnittelussa ja toteutuksessa voidaan hyödyntää uusiutu-

van energian mahdollisuuksia ja energiatehokasta rakentamista. Ky-

selyn vastauksissa ehdotettiin myös vanhusten palveluasuntojen ra-

kentamista päiväkodin yhteyteen. 

- Kylällä on yksi perhepäivähoitaja, mutta kysyntää olisi enemmän 

kuin hoitopaikkoja on tarjolla. Uusien perhepäivähoitajien saaminen 

kylällä helpottaisi myös hoitopaikkojen tarvetta. 

Vastaavia toteutettuja projekteja: Maalämpöä hyödyntävä puurakenteinen 

päiväkoti Kouvolassa: http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/ympa-

risto/ilmastonmuutos/ilmastoteko/Sivut/..%5CSivut%5Cilmasto-

teos.aspx?t=116.  

Hirsirakenteinen Pikku-Paavalin päiväkoti Pudasjärvellä: http://www.pu-

dasjarvi.fi/lisaa-ajankohtaisia/318-uutiset/hyvinvointi-ja-sivistystoi-

minta/1069-pikku-paavalin-paivakodissa-vietettiin-avoimien-ovien-ilta-

paivaa  

Yksityinen päiväkoti entisen Alpuan kyläkoulun tiloissa: http://www.al-

puanseutu.fi/index.php/palvelut/paeivaekoti  

 

Toiminta: Kylän palveluiden käyttö ja tiedotus 

- Kyläläiset voivat tukea paikallista yritystoimintaa käyttämällä oman 

kylän palveluita.  

- Kylän nettisivuille on kerätty lista kylän palveluista. Tämän listan 

ylläpitäminen ja päivittäminen on tärkeää, jotta palveluiden tarjoajat 

löytyvät helposti yhdestä paikasta. 

Lisätietoa: Viralan yritysten ja palveluiden listaus kylän nettisivuilla: 

www.linnaseutu.fi/virala/yritykset.htm  

3.2 Nuukailu 

Ensimmäisessä kyläillassa tärkeäksi teemaksi nousi nuukailu, jolla tarkoi-

tettiin muun muassa energian säästämistä ja uusiutuvan energian lisäämistä 

sekä kestävien ja ympäristöä säästävien elämäntapojen suosimista. Tämän 

otsikon alle on listattu monenlaista toimintaa energian säästöstä kirpputorin 

järjestämiseen. 

http://www.vihrealippu.fi/
http://www.vihrealippu.fi/vl/mukaan
http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/ymparisto/ilmastonmuutos/ilmastoteko/Sivut/..%5CSivut%5Cilmastoteos.aspx?t=116
http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/ymparisto/ilmastonmuutos/ilmastoteko/Sivut/..%5CSivut%5Cilmastoteos.aspx?t=116
http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/ymparisto/ilmastonmuutos/ilmastoteko/Sivut/..%5CSivut%5Cilmastoteos.aspx?t=116
http://www.pudasjarvi.fi/lisaa-ajankohtaisia/318-uutiset/hyvinvointi-ja-sivistystoiminta/1069-pikku-paavalin-paivakodissa-vietettiin-avoimien-ovien-iltapaivaa
http://www.pudasjarvi.fi/lisaa-ajankohtaisia/318-uutiset/hyvinvointi-ja-sivistystoiminta/1069-pikku-paavalin-paivakodissa-vietettiin-avoimien-ovien-iltapaivaa
http://www.pudasjarvi.fi/lisaa-ajankohtaisia/318-uutiset/hyvinvointi-ja-sivistystoiminta/1069-pikku-paavalin-paivakodissa-vietettiin-avoimien-ovien-iltapaivaa
http://www.pudasjarvi.fi/lisaa-ajankohtaisia/318-uutiset/hyvinvointi-ja-sivistystoiminta/1069-pikku-paavalin-paivakodissa-vietettiin-avoimien-ovien-iltapaivaa
http://www.alpuanseutu.fi/index.php/palvelut/paeivaekoti
http://www.alpuanseutu.fi/index.php/palvelut/paeivaekoti
http://www.linnaseutu.fi/virala/yritykset.htm
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Toiminta: Energiaillan järjestäminen 

- Järjestetään kylän energiailta, johon tulee puhumaan eri energia-

muotojen, kuten aurinko- ja bioenergian sekä lämpöpumppujen asi-

antuntijoita. Energiaillassa kyläläiset saavat kuulla eri järjestelmien 

ja laitteiden perustiedoista, hinnoista, kannattavuudesta ja takaisin-

maksuajoista. Myös maatilojen energiaratkaisut on otettava huomi-

oon, esimerkiksi hakelaitos viljakuivurin yhteyteen. 

- Energiaillan jälkeen voidaan selvittää kiinnostus esimerkiksi lämpö-

pumppujen tai aurinkokeräimien yhteishankintaan. Energiailta voi-

daan järjestää syksyllä 2014 Viralan kyläyhdistyksen ja HUE-

hankkeen yhteistyönä. 

Lisätietoja antavia tahoja: 

Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) -hanke 

www.proagria.fi/hue 

Vastaavia toteutettuja projekteja: 

21 eteläkarjalaista taloutta teki aurinkopaneelien yhteishankinnan ilman 

kaupallisia välikäsiä:  

http://www.lut.fi/documents/10633/29979/Iiro_Gronberg_Aurinkoener-

giaV2_web.pdf/abb0c9f6-1a29-4313-9337-6295ac6e3d27 

Suomen suurin aurinkopaneelien yhteistilaus: 

http://www.syke.fi/fi-

FI/Tutkimus__kehittaminen/Kulutus_tuotanto_ja_luonnonvarat/Suomen_s

uurin_aurinkopaneelien_yhteistil(28234) 

 

Toiminta: Energian säästäminen 

- Lisätään kylän energiatehokkuutta säästämällä energiaa eri tavoin ko-

deissa ja yhteisissä tiloissa. Kyläyhdistyksen kotisivuille voidaan lisätä 

hyödyllisiä linkkejä. 

Hyödyllisiä linkkejä ja luettavaa: 

Energiansäästövinkkejä: 

http://www.voimatori.fi/energiatietoa/Energiansaasto_kotilalou-

dessa/fi_FI/Energiansaasto_kotitaludessa/ 

http://www2.kuluttajavirasto.fi/fi-FI/eko-ostaja/energia-ja-vesi/asumisen-

energiansaasto/ 

http://www.energiansaastoviikko.fi/ 

 

Toiminta: Viralan koulun hyötyjätepisteen jäteastioiden lisäämismah-

dollisuuksien selvittäminen  

- Paperinkeräys Oy:ltä, joka tuottajayhteisönä vastaa paperin ja pahvin 

keräämisestä, ei mitä todennäköisimmin saa pahvinkeräysastiaa Viralan 

koululle.  

- Kiertokapula Oy esittää vaihtoehtoisia toimenpiteitä pahvinkeräykselle: 

o keräystempaus: kotiin kerätty pahvi kerätään tiettyyn aikaan yh-

teen ja viedään kierrätykseen. Vastaanotettavasta pahvista peri-

tään todennäköisesti maksu. 

o pahvinkeräysastia: esimerkiksi kyläyhdistys voi hankkia omalla 

kustannuksella oman jäteastian, sopia sen sijoituksesta hyötyjä-

tepisteelle Kiertokapulan kanssa ja neuvotella sille tyhjennyksen 

kuljetusyhtiön kanssa. 

http://www.proagria.fi/hue
http://www.lut.fi/documents/10633/29979/Iiro_Gronberg_AurinkoenergiaV2_web.pdf/abb0c9f6-1a29-4313-9337-6295ac6e3d27
http://www.lut.fi/documents/10633/29979/Iiro_Gronberg_AurinkoenergiaV2_web.pdf/abb0c9f6-1a29-4313-9337-6295ac6e3d27
http://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Kulutus_tuotanto_ja_luonnonvarat/Suomen_suurin_aurinkopaneelien_yhteistil(28234)
http://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Kulutus_tuotanto_ja_luonnonvarat/Suomen_suurin_aurinkopaneelien_yhteistil(28234)
http://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Kulutus_tuotanto_ja_luonnonvarat/Suomen_suurin_aurinkopaneelien_yhteistil(28234)
http://www.voimatori.fi/energiatietoa/Energiansaasto_kotilaloudessa/fi_FI/Energiansaasto_kotitaludessa/
http://www.voimatori.fi/energiatietoa/Energiansaasto_kotilaloudessa/fi_FI/Energiansaasto_kotitaludessa/
http://www2.kuluttajavirasto.fi/fi-FI/eko-ostaja/energia-ja-vesi/asumisen-energiansaasto/
http://www2.kuluttajavirasto.fi/fi-FI/eko-ostaja/energia-ja-vesi/asumisen-energiansaasto/
http://www.energiansaastoviikko.fi/
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Lisätietoja antavia tahoja: 

Kiertokapula: 

http://www.kiertokapula.fi/ 

Hyödyllisiä linkkejä ja luettavaa: 

Lisätietoa Janakkalan kunnan sivuilla: 

http://www.janakkala.fi/fi/asuminen_ja_ymparisto/ymparistonsuojelu/jate-

huolto/?id=3451 

 

Toiminta: Keräyskierroksista tiedottaminen 

- Tiedotetaan vaarallisen jätteen sekä muiden jätteiden keräyksistä 

kyläläisille esimerkiksi kyläyhdistyksen kotisivujen, Facebook-si-

vun, sähköpostin, kylätiedotteen ja kylän ilmoitustaulun avulla. 

Lisätietoja antavia tahoja: 

Kiertokapula: 

http://www.kiertokapula.fi/ 

Hyödyllisiä linkkejä/luettavaa: 

Kiertokapulan vaarallisen jätteen keräyskierrokset: 

http://www.kiertokapula.fi/palvelut/jatteiden-vastaanotto/kerayskierrokset/ 

 

Toiminta: Tavaroiden lainaamisen lisääminen 

- Lisätään esimerkiksi kylän kotisivuille tavaroiden lainaussivu tai 

perustetaan Facebookiin lainausryhmä. Netissä toimiva sivu on aina 

ajantasainen ja saatavilla. Lainaamiselle ei tarvitse välttämättä pe-

rustaa edes uutta alustaa, jos kyläläisiä rohkaistaan kysymään tarvit-

semiaan tavaroita lainaan tai vuokralle esimerkiksi naapureilta ja 

tuttavilta tai ilmoitustaulun tai Facebookin välityksellä. 

- Tavaroista voi tietysti myös halutessaan periä vuokraa. Olemassa 

olevan lainaaminen tai vuokraaminen on joka tapauksessa edulli-

sempaa ja ympäristöystävällisempää kuin uuden tavaran hankkimi-

nen joka talouteen. 

Hyödyllisiä linkkejä ja luettavaa: 

Lisätietoa ja lainauspalveluiden linkkejä: 

http://yle.fi/aihe/artikkeli/2012/03/15/aina-ei-ole-pakko-ostaa-usein-voi-

lainata-netista 

Vastaavia toteutettuja projekteja: 

Esimerkkinä HOAS:n lainattavien tavaroiden sivu: 

http://asukkaat.hoas.fi/ralssintie/tavarat.php 

 

Toiminta: Kylän yhteisen kirpputorin järjestäminen 

- Selvitetään kirpputorin järjestämisestä kiinnostuneet henkilöt esi-

merkiksi kylätiedotteen, sähköpostin, tekstiviestin tai Facebookin 

avulla. Päätetään, millä periaatteella kirpputori toimii (perinteisellä 

voitot myyjälle -tavalla, koulun tai kylän hyväksi, vai ilman rahan-

vaihtoa). Kirpputori voidaan järjestää esimerkiksi koulun pihalla pe-

räkonttikirppiksenä tai koulun liikuntasalissa. 

Hyödyllisiä linkkejä ja luettavaa: 

Kirpputoritapahtuman voi ilmoittaa mukaan esimerkiksi Rompetori-sivus-

tolle (kerää yhteen kaikki vanhan tavaran tapahtumat) tai Siivouspäivä-ta-

pahtumaan (järjestetään kerran vuodessa). Kumpikin ilmoittautuminen lisää 

tietoisuutta tapahtumasta ja tuo lisää asiakkaita ja vierailijoita kylään. 

Rompetori: http://rompetori.info/ 

http://www.kiertokapula.fi/
http://www.janakkala.fi/fi/asuminen_ja_ymparisto/ymparistonsuojelu/jatehuolto/?id=3451
http://www.janakkala.fi/fi/asuminen_ja_ymparisto/ymparistonsuojelu/jatehuolto/?id=3451
http://www.kiertokapula.fi/
http://www.kiertokapula.fi/palvelut/jatteiden-vastaanotto/kerayskierrokset/
http://yle.fi/aihe/artikkeli/2012/03/15/aina-ei-ole-pakko-ostaa-usein-voi-lainata-netista
http://yle.fi/aihe/artikkeli/2012/03/15/aina-ei-ole-pakko-ostaa-usein-voi-lainata-netista
http://asukkaat.hoas.fi/ralssintie/tavarat.php
http://rompetori.info/
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Siivouspäivä: http://siivouspaiva.com/fi_FI/ 

Vastaavia toteutettuja projekteja: 

Myös pysyviä kyläkirppiksiä on perustettu: 

Keravan kyläkirppis: http://www.kylakirppis.fi/ 

Kartanon kyläkirppis: http://kartanonkylakirppis.omasivu.fi/ 

Vihtijärven kyläkirppis: 

http://www.vihtijarvi.fi/fi/ajankohtaista/kylauutiset/554-kylakirpputori-au-

keaa-taas-toukokuun-lopussa 

3.3 Yhteisöllisyys 

Kyläilloissa ja kyselyn vastauksissa tuli selvästi esiin kyläläisten toiveet yh-

teisöllisyyden ja yhdessä tekemisen lisäämisestä. Kylän asioista tiedotta-

mista pidettiin tärkeänä ja siihen toivottiin parannusta. Haasteeksi koettiin 

myös se, miten saada kyläläiset osallistumaan yhteisiin tapahtumiin ja nii-

den järjestämiseen. 

 

Toiminta: Kylän asioista tiedottamisen parantaminen 

- Parannetaan ja lisätään tiedotusta eri kanavissa. Kyläyhdistyksen 

kotisivuille olisi hyvä kerätä myös muuta kyläläisille tarpeellista tie-

toa, ei pelkästään kylään tiukasti liittyvää tietoa. Näin kyläläiset löy-

tävät tiedon helposti yhdestä paikasta. 

- Postilaatikkoon jaettava kylälehti tai -tiedote tavoittaisi tehokkaasti 

myös ne kyläläiset, jotka eivät käytä nettiä säännöllisesti. Kylätie-

dote voisi olla helpompi laatia kuin kokonainen kylälehti: tiedote 

voisi olla vain yksi A4-tuloste ja siten julkaistavissa vähemmällä 

vaivalla. Kylän uusista asukkaista voisi tehdä esittelyhaastattelut 

esimerkiksi kyläyhdistyksen kotisivuille tai kylätiedotteeseen. Se 

helpottaisi tutustumista puolin ja toisin. 

- Tiedotetaan ahkerasti kyläläisille erilaisista tapahtumista, palve-

luista, liikuntavuoroista ja muista koko kylää koskettavista asioista. 

Tiedonkulun parantumisen myötä osallistumisaktiivisuuskin var-

masti paranee. 

Lisätietoja antavia tahoja: 

Viralan kylän nettisivut: http://www.linnaseutu.fi/virala  

Viralan kylän nettisivut: https://fi-fi.facebook.com/viralankyla  

Vastaavia toteutettuja projekteja:  

Esimerkki aktiivisesta kylätiedotuksesta: Letkun kylän kotisivut: 

http://www.letkunkyla.net/  

 

Toiminta: Harrastustoiminnan lisääminen 

- Järjestetään koululla koko perheen harrastusmessut, jossa eri harras-

tusten esittelijät voivat kertoa eri harrastusmuodoista ja -lajeista. 

- Kylän yhdistykset voisivat kaikki yhdessä järjestää erilaisia tapah-

tumia lapsille, nuorille ja aikuisille, esimerkiksi erilaisia kisoja. 

- Lisätään tiedotusta nykyisistä harrastusmahdollisuuksista, kuten 

Vanajaveden opiston jumpista Viralan koululla, kyläyhdistyksen 

kodasta ja sen käyttömahdollisuuksista, kahvakuulaharjoituksista 

Viralan Campingin alueella ja eri seurojen toiminnasta. 

- Vanajaveden opistolle voi ehdottaa kursseja: kerätään riittävän 

suuri porukka (opintoryhmään tulee osallistua säännöllisesti 7-10 

http://siivouspaiva.com/fi_FI/
http://www.kylakirppis.fi/
http://kartanonkylakirppis.omasivu.fi/
http://www.vihtijarvi.fi/fi/ajankohtaista/kylauutiset/554-kylakirpputori-aukeaa-taas-toukokuun-lopussa
http://www.vihtijarvi.fi/fi/ajankohtaista/kylauutiset/554-kylakirpputori-aukeaa-taas-toukokuun-lopussa
http://www.linnaseutu.fi/virala
https://fi-fi.facebook.com/viralankyla
http://www.letkunkyla.net/
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opiskelijaa) ja ehdotetaan opistolle, että haluttu kurssi järjestettäi-

siin Viralan koululla.  

Lisätietoja antavia tahoja: 

Vanajaveden opiston kurssia voi ehdottaa tämän lomakkeen kautta: 

http://vop.fi/lomake.php?p=kurssiehdotus 

Linnanseutu ry:n myöntämän Leader-rahoituksen mahdollisuutta kannattaa 

selvittää. Rahoitusta saattaa saada liikuntavälineiden hankintaan. 

http://www.linnaseutu.fi/  

 

Toiminta: Ekokävelyn järjestäminen 

- Tutustutaan kylällä toteutettuihin ekologisiin ratkaisuihin, esimer-

kiksi erilaisiin lämmitys- ja sähköntuotantotapoihin ja jätevesien kä-

sittelyjärjestelmiin.  

- Vierailuilla saadaan jaettua tietoa ja käyttökokemuksia esimerkiksi 

erilaisten uusiutuvan energian ratkaisujen tai jätevesijärjestelmien 

toimivuudesta.  

Hyödyllisiä linkkejä ja luettavaa: 

Green open homes -sivusto: 

http://www.greenopenhomes.net/ 

Vastaavia toteutettuja projekteja: 

Energiakävely Porissa: 

http://www.pori.fi/uutiset/2013/10/energiakavely16.10..html 

Energiakävely Mynämäellä: 

http://www.valonia.fi/public/down-

load.aspx?ID=194800&GUID=%7B15CCF702-4181-46CC-8D64-

7C523A166967%7D  

 

Toiminta: Siivoustalkoiden järjestäminen 

- Organisoidaan kylän siivouspäivä. Tapahtuman voi yhdistää esi-

merkiksi Janakkalan kunnan Kui siistii! -kampanjaan. Päätetään 

yhdessä mitä ja milloin siivotaan. Paras ajankohta tapahtuman jär-

jestämiseen on viikonloppu, jotta mahdollisimman monet ehtivät 

osallistua. 

- Tiedotetaan kyläläisille hyvissä ajoin ja mahdollisimman laajasti 

tulevasta siivouspäivästä esimerkiksi kylätiedotteen, sähköpostin, 

tekstiviestin, ilmoitustaulun tai Facebookin välityksellä. 

- Siivoukseen tarvitaan erilaisia välineitä riippuen siivouksen koh-

teesta. Kyselyssä ilmi tulleita kohteita ovat esimerkiksi Viralantien 

ja moottoritien ympäristö, pihat sekä vesistöt ja rannat. Tienpien-

narten siivoukseen tarvitaan haravoita, käsineitä, jätesäkkejä ja 

muita tarvikkeita, joita voidaan joko hankkia yhteisesti tai tuoda 

kotoa mukana. Pihoilla siivotaan omilla ja tarvittaessa esimerkiksi 

naapurin välineillä. Vesistöjen ja rantojen siivoukseen tarvitaan li-

säksi erilaisia työkoneita, joita kyläläisillä voi olla itsellään val-

miina ja joita voidaan lainata. 

- Talkoiden yhteydessä voidaan järjestää muutakin toimintaa, joka 

luo yhteisöllisyyttä ja viihtyvyyttä, esimerkiksi ruokailu talkoolai-

sille tai siistityn uimarannan avajaiset. 

- Siivouspäivästä voidaan tehdä vuotuinen perinne. 

Lisätietoja antavia tahoja: 

Janakkalan kunnan Kui siistii! -kampanja: 

http://vop.fi/lomake.php?p=kurssiehdotus
http://www.linnaseutu.fi/
http://www.greenopenhomes.net/
http://www.pori.fi/uutiset/2013/10/energiakavely16.10..html
http://www.valonia.fi/public/download.aspx?ID=194800&GUID=%7B15CCF702-4181-46CC-8D64-7C523A166967%7D
http://www.valonia.fi/public/download.aspx?ID=194800&GUID=%7B15CCF702-4181-46CC-8D64-7C523A166967%7D
http://www.valonia.fi/public/download.aspx?ID=194800&GUID=%7B15CCF702-4181-46CC-8D64-7C523A166967%7D
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http://www.janakkala.fi/kui_siistii/etusivu/?id=807 

Vastaavia toteutettuja projekteja: 

Esimerkkinä Revonlahden siivouspäivän ilmoitus: 

http://www.revonlahti.com/Tiedotteet/siivouspaeivae1952010 

3.4 Viisas liikkuminen 

Toiminta: Kimppakyytisivuston perustaminen 

- Perustetaan Facebookiin kimppakyytiryhmä. Facebook-ryhmä on 

kätevä, koska sinne voi kuka tahansa lisätä yksittäisiä, satunnaisia-

kin matkoja muille tiedoksi reaaliaikaisesti. Facebookiin voi luoda 

myös sivun, jonka pääsee näkemään ilman sisäänkirjautumistakin. 

- Lisätään kyläyhdistyksen kotisivuille linkki sekä ikkuna, josta nä-

kee Facebook-sivun viimeisimmät päivitykset. 

- Tiedotetaan kimppakyytisivusta muille kyläläisille esimerkiksi ky-

lätiedotteen, sähköpostin, tekstiviestin, ilmoitustaulun tai Facebook-

kutsun avulla. Varmistetaan, että tieto leviää monessa eri kanavassa 

ja saavuttaa mahdollisimman monta kyläläistä. 

Hyödyllisiä linkkejä ja luettavaa: 

Lisätietoa ja kimppakyytisivustojen linkkejä: 

http://www.motiva.fi/liikenne/viisaan_liikkujan_valinnat/kimppakyyti 

Vastaavia toteutettuja projekteja: 

Esimerkkinä Forssan seudun kimppakyytisivusto Facebookissa: 

https://www.facebook.com/groups/282742208436208/?fref=ts 

 

Toiminta: Julkisesta liikenteestä tiedottaminen 

- Lisätään kyläyhdistyksen kotisivuille Janakkalan kunnan Tassubus-

sin aikataulu ja tiedotetaan sen liikennöinnistä esimerkiksi kylän il-

moitustaululla, kyläyhdistyksen kotisivuilla, sähköpostilla tai Face-

bookissa. 

Lisätietoja antavia tahoja: 

Tassubussin aikataulut: 

http://www.janakkala.fi/filebank/12472-Palveluliikenne_Tassun_aikatau-

lut_ja_reititA5_netti.pdf 

 

Toiminta: Selvityksen teettäminen kevyen liikenteen väylän toteutus-

vaihtoehdoista 

- Lähes kaikki kyselyyn vastanneet kyläläiset pitävät kevyen liiken-

teen väylää Viralantien varteen tarpeellisena. Kunnan tai valtion 

puolesta väylää ei tulla rakentamaan ainakaan lähivuosina, vaan jos 

sellainen halutaan kylälle, toimeen on tartuttava itse. Suomessa on 

toteutettu muutamia kevyenliikenteen väylä -hankkeita osittain tal-

kootyönä. Väylien suunnittelu ja toteutus on hoidettu ELY-

keskuksen valvonnassa, jotta ne täyttävät tienpidon vaatimukset, 

mutta rahoituksessa on käytetty talkootyötä. 

- Kevyen liikenteen väylän toteutusvaihtoehtojen selvittäminen voisi 

mahdollisesti olla opinnäytetyön aihe. Kyläyhdistys voisi tilata sel-

vityksen mahdollisista toimintatavoista opinnäytetyönä esimerkiksi 

HAMK:n liikenteen koulutusohjelmasta.  

Vastaavia toteutettuja projekteja: 

Niinimäen kylässä Kouvolassa toteutettu kevyen liikenteen väylä: 

http://www.janakkala.fi/kui_siistii/etusivu/?id=807
http://www.revonlahti.com/Tiedotteet/siivouspaeivae1952010
http://www.motiva.fi/liikenne/viisaan_liikkujan_valinnat/kimppakyyti
https://www.facebook.com/groups/282742208436208/?fref=ts
http://www.janakkala.fi/filebank/12472-Palveluliikenne_Tassun_aikataulut_ja_reititA5_netti.pdf
http://www.janakkala.fi/filebank/12472-Palveluliikenne_Tassun_aikataulut_ja_reititA5_netti.pdf
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http://www.kymenkylat.fi/niinimaki/kevyen-liikenteen-vaylahanke 

Uutinen Karvian Kantin kylän osin talkootyönä tehdystä kevyen liikenteen 

väylästä: 

http://www.kuntatekniikka.fi/ajankohtaista/uutiset/2011/Sivut/Karviaan-

kevytliikennevayla-talkoilla.aspx 

Kevyen liikenteen väyliä on toteutettu osin talkoilla muun muassa Kinnulan 

Kangaskylässä: http://www.kinnula.fi/index.php?id=117 

Iitin Vuolenkoskella: http://www.vuolenkoski.com/ 

Vesilahden Koskenkylässä: http://www.vesilahti.fi/kuntainfo/kylat/kos-

kenkyla/ 

sekä Vihannin Läntisrannalla: http://lantisranta.ppkylat.fi/in-

dex.php?page=raahentien-kevyen-liikenteen-vaeylaen-hankekuvaus 

 

Toiminta:  Yhteisliikunnan järjestäminen 

- Suunnitellaan ja organisoidaan yhteisiä kävely- tai pyöräretkiä 

luontoon ja paikallisiin kohteisiin. Retkillä olisi mukana paikal-

lisopas kertomassa esimerkiksi kylän historiasta. 

- Tiedotetaan kyläläisille hyvissä ajoin ja mahdollisimman laajasti 

tulevasta retkestä esimerkiksi kylätiedotteen, sähköpostin, teksti-

viestin, ilmoitustaulun tai Facebookin välityksellä. 

- Lisätään tiedotusta olemassa olevasta liikuntatarjonnasta. 

 

Toiminta: Tiestön kunnosta ilmoittaminen 

- Lisätään kyläyhdistyksen kotisivuille linkki ja puhelinnumero Lii-

kenneviraston Tienkäyttäjän linjalle: linjalle voi ilmoittaa maantei-

den kunnosta ja liikenteen ongelmista soittamalla numeroon 0200 

2100 (24 h/vuorokaudessa).  

- Tienkäyttäjän linjalle kuuluvia ilmoituksia ovat esim. maanteiden 

päällystevauriot (kuopat, reiät), tiellä oleva vesi, tielle kaatunut 

puu, pölyävä soratie ja liukas tie. Tieliikennekeskuksen päivystäjä 

välittää ilmoitukset alueurakoitsijalle, joka päättää tarvittavista toi-

menpiteistä tielle asetettujen laatuvaatimusten perusteella. Ilmoitus 

ei ole työtilaus.  

Lisätietoja antavia tahoja: 

ELY-keskus, Liikenteen asiakaspalvelu: http://www.ely-kes-

kus.fi/web/ely/liikenteen-asiakaspalvelu1 

3.5 Kylärakenne sekä vesi- ja jätehuolto 

Viralan kylä on rakenteeltaan hajakylä, jonka asutus on levittäytynyt laa-

jalle alueelle. Myös Helsinki-Tampere moottoritie jakaa kylän itä- ja länsi-

osaan. Koulun oppilasmäärien ja kylän elinvoimaisuuden turvaamiseksi ky-

lälle toivotaan uusia asukkaita. Myytävistä tonteista on kuitenkin pulaa, 

vaikka hyvän sijaintinsa ansiosta Virala houkuttelisi nuoria perheitä. Janak-

kalan kunnan omistaman, koulun lähellä olevan maa-alueen saaminen asuin 

käyttöön tuli esiin sekä kyläilloissa että kyselyn vastauksissa. Alueen si-

jainti mahdollistaisi esimerkiksi energiaomavaraisen ekokylän perustami-

sen. 

 

Kylällä ei ole kunnallista tai osuuskunnan ylläpitämää vesihuoltoverkostoa. 

Viemäriverkoston ulkopuolella olevan kiinteistön jätevesijärjestelmän on 

http://www.kymenkylat.fi/niinimaki/kevyen-liikenteen-vaylahanke
http://www.kuntatekniikka.fi/ajankohtaista/uutiset/2011/Sivut/Karviaan-kevytliikennevayla-talkoilla.aspx
http://www.kuntatekniikka.fi/ajankohtaista/uutiset/2011/Sivut/Karviaan-kevytliikennevayla-talkoilla.aspx
http://www.kinnula.fi/index.php?id=117
http://www.vuolenkoski.com/
http://www.vesilahti.fi/kuntainfo/kylat/koskenkyla/
http://www.vesilahti.fi/kuntainfo/kylat/koskenkyla/
http://lantisranta.ppkylat.fi/index.php?page=raahentien-kevyen-liikenteen-vaeylaen-hankekuvaus
http://lantisranta.ppkylat.fi/index.php?page=raahentien-kevyen-liikenteen-vaeylaen-hankekuvaus
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/liikenteen-asiakaspalvelu1
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/liikenteen-asiakaspalvelu1
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täytettävä puhdistustehosta asetetut vaatimukset 15.3.2016 mennessä ta-

lousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla anne-

tun asetuksen mukaisesti10. Viralan kestävä kylä -kyselyyn vastanneista 14 

halusi saada lisätietoa haja-asutusalueiden jätevesien käsittelystä ja hajajä-

tevesiasetuksesta. Yhteensä 13 vastaajaa halusi lisätietoa tai oli kiinnostu-

nut liittymään kunnan tai vesiosuuskunnan järjestämään vesihuoltoverkos-

toon. Vuonna 2013 valmistuneessa Janakkalan kunnan Vesihuollon kehit-

tämissuunnitelmassa on tarkasteltu myös Viralan vesihuollon kehittämis-

mahdollisuuksia.  

 

Janakkalassa on käytössä sopimusperusteinen jätteenkuljetuksen malli, eli 

kiinteistön haltija kilpailuttaa jätteenkuljetuksen. Koska kiinteistöjen omis-

tajat voivat vapaasti valita jätteen kuljettajan, saattaa saman tien varressa 

kulkea useita keräysautoja. Kiinteistöllä voi olla myös yhteinen jäteastia 

naapureiden kanssa. Kimppa-astia on hyvä vaihtoehto kiinteistöille, joilla 

jätettä syntyy vähän.  

 

Toiminta: Esiselvitys ekokylän perustamisesta kunnan omistamalle 

maalle 

- Toteutetaan Viralan ekokylän esiselvitys, mahdollisesti yhteistyössä 

HUE-hankkeen kanssa.  

- Janakkalan kunta omistaa Viralassa koulun läheisyydestä noin 23 ha 

maa-alueen ja lisäksi koulun kiinteistön (noin 2 ha). Kunnan omis-

tama maa-alue rajautuu Koskenjokeen ja Viralanjärven rantaan, 

missä sijaitseen Virala Campingin leirintäalue (vuokrattu yrittä-

jälle). Kunnalla ei tällä hetkellä ole suunnitelmia alueen maankäy-

tölle. 

- Esiselvityksessä selvitetään mahdollisuudet ekokylän perustami-

seen kyseiselle alueelle. Ekokylässä painotetaan esimerkiksi raken-

nusten energiatehokkuutta, uusiutuvan energian hyödyntämistä, 

vesi- ja jätehuoltoratkaisuja sekä yhteisöllisyyttä. Ekokylän yhtey-

dessä voisi selvittää myös mahdollisuudet päiväkodin rakentami-

seen sekä sähkön ja lämmön tuotantoon kylän yhteisellä, bioenergi-

aan perustuvalla CHP-laitoksella. 

- Ekokylä edistää kestävän kehityksen mukaista kylärakentamista ja 

uusiutuvan energian käyttöä. Lisäksi se tuottaa hyötyä Viralan ky-

lälle ja Janakkalan kunnalle mm. houkuttelemalla kylälle uusia 

asukkaita sekä luomalla positiivista imagoa ekologisten ratkaisujen 

edelläkävijänä. 

Lisätietoa antavia tahoja: 

Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) -hanke 

www.proagria.fi/hue 

Vastaavia toteutettuja projekteja: 

Kempeleen ekokylä, 10 omakotitaloa irti valtakunnan verkosta: 

http://www.kaleva.fi/uutiset/oulu/kempeleen-itsenainen-ekokyla-sai-ra-

kennusalan-palkinnon/187961/ ja http://www.kunnat.net/fi/tietopankit/ta-

pahtumat/aineisto/2010/viides-ilmastokonferenssi/Documents/2_Sal-

mela_Kempeleen_ekokortteli.pdf  

Oulun Hiukkavaara: uusiutuvan energian pilottialue: http://www.res-

caoulu.fi/pilottialue/  

 

http://www.proagria.fi/hue
http://www.kaleva.fi/uutiset/oulu/kempeleen-itsenainen-ekokyla-sai-rakennusalan-palkinnon/187961/
http://www.kaleva.fi/uutiset/oulu/kempeleen-itsenainen-ekokyla-sai-rakennusalan-palkinnon/187961/
http://www.kunnat.net/fi/tietopankit/tapahtumat/aineisto/2010/viides-ilmastokonferenssi/Documents/2_Salmela_Kempeleen_ekokortteli.pdf
http://www.kunnat.net/fi/tietopankit/tapahtumat/aineisto/2010/viides-ilmastokonferenssi/Documents/2_Salmela_Kempeleen_ekokortteli.pdf
http://www.kunnat.net/fi/tietopankit/tapahtumat/aineisto/2010/viides-ilmastokonferenssi/Documents/2_Salmela_Kempeleen_ekokortteli.pdf
http://www.rescaoulu.fi/pilottialue/
http://www.rescaoulu.fi/pilottialue/
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Toiminta: Jätevesi-info 

- Kerätään kyläyhdistyksen kotisivuille linkkejä, joista halukkaat löy-

tävät tarvittaessa helposti tietoa esimerkiksi jätevesiasetuksesta. Esi-

merkiksi Janakkalan kunnan sivuilta löytyy hyvin tietoa jätevesien 

käsittelystä. 

- Janakkalan kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma on valmistu-

nut vuonna 2013 (kunnan valtuusto hyväksynyt 28.5.2013). Siinä on 

selvitetty myös mahdollisuutta Viralan vesihuoltoverkoston raken-

tamiseen. 11 

Hyödyllisiä linkkejä ja luettavaa: 

Janakkalan kunta, Jätevesien käsittely: http://www.janakkala.fi/asumi-

nen_ja_ymparisto/ymparistonsuojelu/jatevesien_kasittely  

Lisätietoa jätevesien käsittelystä haja-asutusalueella: 

http://www.kvvy.fi/tietosivu.php?sivu=ohjeet_esitteet&kieli=fi 

http://www.ymparisto.fi/hajajatevesi 

 

Toiminta: Jätteenkuljetuksien yhtenäistäminen ja kilpailuttaminen 

- Kyläläiset voivat vapaasta tahdostaan perustaa ryhmän, esimerkiksi 

saman tien varren asukkaiden kesken, ja yhdessä kilpailuttaa jät-

teenkuljetuksensa.  

- Koko kylän tai kunnan kattavasta kilpailutuksesta ei ole kyse. Sel-

vitetään kilpailutuksesta kiinnostuneet eri viestintäkanavia käyttä-

mällä ja kilpailutetaan jätteenkuljetus yhteisesti. 

- Kimppa-astia on hyvä vaihtoehto kiinteistöille, joilla jätettä syntyy 

vähän. Yhteisastiasta tulee tehdä ilmoitus kunnan ympäristösuojelu-

yksikköön. 

Lisätietoa antavia tahoja: 

Janakkalan kunta, jätehuolto: http://www.janakkala.fi/asuminen_ja_ympa-

risto/ymparistonsuojelu/jatehuolto  

Vastaavia toteutettuja projekteja: 

Oravalan kylä Kauhavalta kilpailutti jätteenkuljetukset: 

http://yle.fi/uutiset/kylaseura_paatti_kilpailuttaa_jatekuljetukset/6374748  

 

  

http://www.janakkala.fi/asuminen_ja_ymparisto/ymparistonsuojelu/jatevesien_kasittely
http://www.janakkala.fi/asuminen_ja_ymparisto/ymparistonsuojelu/jatevesien_kasittely
http://www.kvvy.fi/tietosivu.php?sivu=ohjeet_esitteet&kieli=fi
http://www.ymparisto.fi/hajajatevesi
http://www.janakkala.fi/asuminen_ja_ymparisto/ymparistonsuojelu/jatehuolto
http://www.janakkala.fi/asuminen_ja_ymparisto/ymparistonsuojelu/jatehuolto
http://yle.fi/uutiset/kylaseura_paatti_kilpailuttaa_jatekuljetukset/6374748
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VIRALAN KESTÄVÄ KYLÄ -KYSELYN TULOKSET 

 

Kestävä kylä -kyselyn teko aloitettiin alkuvuodesta 2014. Kyselyn pohjana 

käytettiin kylätapaamisessa kertyneitä ajatuksia. Kyselyn toteutuksesta vas-

tasivat Hämeen ammattikorkeakoulun kestävän kehityksen opiskelijat. 21.–

24. maaliskuuta Viralan kyläyhdistyksen hallituksen jäsenet jakoivat kylälle 

150 kyselylomaketta, joista palautui 47 (vastausprosentti 31,3 %). Kyselyn 

palauttaneissa talouksissa asuu yhteensä 140 henkilöä. 

 

Kyselyssä pyrittiin löytämään sellaisia Viralan kylän kestävän kehityksen 

edistykseen liittyviä kehitystarpeita ja -toiveita, jotka kylän asukkaat tunte-

vat tarpeellisiksi. 

 

Osa vastaajista ei vastannut kaikkiin kysymyksiin, minkä takia jokaisen ky-

symyksen kohdalla on kerrottu juuri siihen annettujen vastausten määrä. 

Määrä ilmoitetaan kuvatekstissä näin: n = 43, mikä tarkoittaa, että kysy-

mykseen on tullut 43 vastausta. Jos kysymyksessä ei ole kuvaajaa, määrä 

ilmoitetaan normaalisti tekstissä. Kuvioihin on myös merkitty eri vaihtoeh-

dot valinneiden määrä joko lukumääränä (pelkkä luku ilman prosenttimerk-

kiä) tai prosentteina (luku ja prosenttimerkki). 

1 Taustatiedot 

Suurin osa, 61 % vastanneissa talouksissa asuvista henkilöistä on työikäisiä. 

Viralassa on myös melko paljon lapsia, sillä kyselyyn vastanneissa talouk-

sissa oli yhteensä 43 alle 18-vuotiasta asukasta (kuva 1). Kyselyyn vastan-

neista lähes kaikki, 96 % asuivat kylällä vakituisesti (n = 46). 

 

 

Kuva 1. Viralan kylän ikäjakauma. n = 47 
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Suurin osa vastaajista, 55 %, on asunut kylässä yli 20 vuotta. 3–10 vuotta 

sekä 11–20 vuotta kylässä asuneita perheitä on kumpiakin kymmenen kap-

paletta (kuva 2). 

 

 

Kuva 2. Asumisaika Viralan kylässä. n = 47 

2 Energian käyttö kotitalouksissa 

Käytössä olevista sähkösopimuksista yleisin on yleissähkö, joka on puolella 

kyselyyn vastanneista talouksista. Yö- ja päiväsähkön erillishinnoitteluun 

perustuva sopimus on 18 taloudella eli 39 % kyselyyn vastanneista. Uusiu-

tuvalla energialla tuotettua sähköä tulee neljään eli 9 % kyselyyn vastan-

neista talouksista. Kausisähköä käyttää yksi talous (kuva 3). 

 

 

Kuva 3. Käytössä oleva sähkösopimus. n = 43 
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Kylällä on kiinnostusta erityisesti aurinkosähkön tuottamiseen omaan käyt-

töön. Muutama vastaaja tahtoisi lisäksi tietoa sähkön tuottamisesta tuulivoi-

malla tai muilla vaihtoehdoilla. Tällä hetkellä kenelläkään vastanneista ei 

ole käytössä aurinko- tai tuulisähköä tuottavaa järjestelmää (kuva 4). 

 

 

Kuva 4. Sähkön tuotanto omaan tarpeeseen. n = 38 

14 vastaajaa olisi kiinnostunut toteuttamaan joitain hankintoja yhteishan-

kintana (kuva 5). Tällaisella järjestelyllä voidaan toteuttaa hankinta yhdessä 

kilpailuttaen kerralla kaikkien kiinnostuneiden laitteistot ja asennustyöt. 

 

 

Kuva 5. Kiinnostus yhteishankintoihin. n = 40 
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prosentin osuuksillaan. Moni vastaaja valitsi useamman päälämmitysmuo-

don (kuva 6). 

 

 

Kuva 6. Päälämmitysmuoto kotitalouksissa. n = 47 

Lähes puolella kyselyyn vastanneista tukilämmitysmuotona toimii tulisija. 

Tämä takaa mahdollisuuden talon lämmitykselle riippumatta sähköverkon 

toimivuudesta. Ilmalämpöpumppu löytyy 18 % kyselyyn vastanneista ta-

louksista. Ilmalämpöpumpulla voidaan parantaa rakennuksen energiatehok-

kuutta. Moni vastaaja valitsi useamman tukilämmitysmuodon (kuva 7). 

 

 

Kuva 7. Tukilämmitysmuoto kotitalouksissa. n = 41 
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Vastaajien erityinen mielenkiinto kohdistuu aurinkokeräimiin. Aurinkoke-

räimistä tahdotaan lisätietoa, jotta pystytään arvioimaan niiden soveltu-

vuutta oman talouden tarpeisiin. Kiinnostusta on myös erilaisiin lämpö-

pumppuihin. Moni vastaaja oli kiinnostunut useammasta vaihtoehdosta 

(kuva 8). 

 

 

Kuva 8. Kiinnostus lisätietoon. n = 8 

3 Energian käyttö yrityksissä ja maatiloilla 

Öljy- ja klapikeskuslämmitys ovat käytetyimmät lämmitysmuodot yrityk-

sissä ja maatiloilla. Moni vastaaja valitsi useamman päälämmitysmuodon 

(kuva 9). 

 

 

Kuva 9. Päälämmitysmuoto yrityksissä ja maatiloilla. n = 8 
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Kuva 10. Tukilämmitysmuoto yrityksissä ja maatiloilla. n = 7 

Yksi vastaaja on kiinnostunut aurinkokeräimien käyttömahdollisuudesta 

yrityksessään tai maatilallaan (n = 1). 

 

Kaksi vastaajaa eli 8 % vastaajista kiinnostaa biopolttoaineiden myynti (n 

= 24). Niin ikään kahta vastaajaa eli 9 % vastaajista kiinnostaa lämpöyrittä-

jyys (n = 22). Yhdellekään maatilalle ei ole tehty maatilan energiasuunni-

telmaa (n = 13). 

4 Öljysäiliöt 

24 vastaajalla eli 71 % vastaajista ei ole maanpäällistä säiliötä. Kahdeksalla 

vastaajalla on käytössä oleva säiliö. Yhdellä vastaajalla on tarpeeton läm-

mitysöljysäiliö ja yhdellä asianmukaisesti käytöstä poistettu säiliö (kuva 

11). 

 

 

Kuva 11. Maanpäällinen lämmitysöljysäiliö. n = 34 
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18 vastaajalla eli 82 % vastaajista ei ole maanalaista lämmitysöljysäiliötä. 

Yhdellä vastaajalla on tarpeeton säiliö ja kolmella asianmukaisesti käytöstä 

poistettu säiliö (kuva 12). 

 

 

Kuva 12. Maanalainen lämmitysöljysäiliö. n = 22 

17 vastaajalla eli 74 % vastaajista ei ole farmarisäiliötä. Neljällä vastaajalla 

on käytössä oleva farmarisäiliö, yhdellä tarpeeton ja yhdellä asianmukai-

sesti käytöstä poistettu säiliö (kuva 13). 

 

 

Kuva 13. Farmarisäiliö. n = 23 
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5 Liikkuminen 

Suurimmassa osassa talouksista, 23 taloudella eli 49 prosentilla vastan-

neista talouksista, on käytössä kaksi autoa. Toiseksi eniten, 15 taloutta eli 

32 %, on yhden auton talouksia. Kolme autoa tai enemmän on yhdeksällä 

eli 19 % talouksista (kuva 14). 

 

 

Kuva 14. Autojen lukumäärä kotitalouksissa. n = 47 

Selvästi suurin osa, 41 vastaajaa eli 87 % vastaajista, käyttää autoa päivit-

täin. Viisi vastaajaa käyttää autoa muutaman kerran viikossa ja vain yksi 

vastaaja tätä harvemmin (kuva 15). 

 

 

Kuva 15. Autolla liikkuminen. n = 47 

Suurin osa, 33 vastaajaa eli 73 % vastaajista, käy työssä kodin ulkopuolella. 

Seitsemän vastaajaa työskentelee kotona tai on mahdollisesti eläkkeellä. 
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Viidessä taloudessa osa työssäkävijöistä työskentelee kodin ulkopuolella ja 

osa kotona (kuva 16). 

 

 

Kuva 16. Kodin ulkopuolella työskenteleminen. n = 45 

Suurin osa vastaajista käy töissä Hämeenlinnassa (18 vastaajaa eli 38 %), 

toiseksi eniten Janakkalassa (12 vastaajaa eli 25 %) ja kolmanneksi eniten 

Riihimäellä (kuusi vastaajaa eli 13 %). Hyvinkäällä työssä käyviä on kolme 

ja Espoossa kaksi. Loput kunnista olivat yhden vastaajan työssäkäyntikun-

tia. Monet vastaajista ilmoittivat useamman työssäkäyntikunnan useamman 

työssäkävijän tai liikkuvan työn vuoksi (kuva 17). 

 

 

Kuva 17. Työssäkäyntikunnat. n = 37 

Suurimmalle osalle eli 25 vastaajalle etätöiden tekeminen ei ole mahdollista 

työn luonteen vuoksi. 12 vastaajaa tekee etätöitä viikoittain tai satunnai-

sesti. Kolmelle vastaajalle etätöiden tekeminen olisi mahdollista, mutta he 
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eivät tee etätöitä. Kukaan vastaajista ei ole kiinnostunut kylälle perustetta-

vasta etätyöpisteestä, joten sellaisen perustamiselle ei ole perusteita (kuva 

18). 

 

 

Kuva 18. Etätöiden tekeminen. n = 40 

33 vastaajaa eli 80 % vastaajista ei ole kiinnostunut kimppakyydeistä. Viisi 

vastaajaa ilmoitti voivansa tarjota kyytiä ja kaksi ilmoitti tarvitsevansa kyy-

tiä. Nettipalvelusta kyytien sopimiseen oli kiinnostunut neljä ja muusta ta-

vasta yksi vastaaja (kuva 19). 

 

 

Kuva 19. Kiinnostus kimppakyyteihin. n = 41 

Eräs vastaaja kommentoi, että jos esimerkiksi oma auto on joskus huollossa 

tai rikki, tarvitaan tilapäisesti kimppakyytiä. Silloin olisi hyvä, jos esimer-

kiksi Viralan kotisivuilla olisi sivu, jonne voisi jättää yhteystietonsa kyytien 
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sopimista varten. Toinen vastaaja ehdotti, että yhteystiedot listattaisiin net-

tiin, Facebookiin tai ilmoitustaululle. 

 

Kimppakyytien käyttäminen vähentäisi yksityisautoilua. Samalle paikka-

kunnalle töihin menevät voisivat mennä yhdellä autolla, samoin esimerkiksi 

harrastuksiin mentäessä voitaisiin käyttää kimppakyytejä. Osallistumiskyn-

nys on matala, kun kyytien sopimisesta tehdään helppoa esimerkiksi netin 

avulla. 

 

Päivittäin julkista liikennettä käyttää vain yksi vastaaja, samoin muutaman 

kerran viikossa. Muutaman kerran kuukaudessa julkista liikennettä käyttää 

neljä vastaajaa. Selvästi suurin osa, 38 vastaajaa eli 86 % vastaajista, käyttää 

julkista liikennettä harvemmin kuin muutaman kerran kuussa tai ei ollen-

kaan (kuva 20). 

 

 

Kuva 20. Julkisen liikenteen käyttö. n = 44 

Vastaajista 59 % käyttäisi enemmän julkista liikennettä, jos se olisi parem-

min saatavilla. 41 % taas ei käyttäisi, vaikka saatavuus paranisikin (n = 46). 

 

Selvästi suurin syy julkisen liikenteen käytön vähyyteen on vuorojen vä-

hyys. Julkisen liikenteen käyttö on myös melko kallista verrattuna yksityis-

autoiluun, koska omalla autolla kulkeminen on suositumpaa. 

 

Vastaajat toivoivatkin saatavuuden paranevan vuorojen määrän lisäämi-

sellä. Etenkin Turenkiin ja Hämeenlinnaan sekä takaisin kulkevia busseja 

toivottiin enemmän. Omaa pikavuoropysäkkiä Viralan moottoritieliitty-

mään toivottiin myös. Pysäkeillä voisi lisäksi olla paremmin informaatiota 

kulkevista vuoroista. 

 

Kevyen liikenteen väylä 

Kevyen liikenteen väylän näki tarpeelliseksi 41 vastaajaa, eli 87 % vastaa-

jista. Kuusi vastaajaa, eli 13 % vastaajista piti väylää tarpeettomana (kuva 
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21). Tarpeellisuutta perusteltiin muun muassa sillä, että nyt lapset kulkevat 

kapeaa piennarta pitkin kouluun tiellä, jolla liikkuu kovavauhtisia autoja ja 

raskasta liikennettä. 

 

 

Kuva 21. Kevyen liikenteen väylän tarpeellisuus. (n = 47) 

Kevyen liikenteen väylän rakentamiseen talkoilla suhtauduttiin eriävästi. 

Tasan puolet, 23 vastaajaa, kannatti talkoita, ja loput 23 vastaajaa ei kan-

nattanut. Yhteensä kysymykseen vastasi 46 taloutta. 

 

Talkoisiin osallistuttaisiin muun muassa töistä saatavalla kuorma-autolla, 

järjestämällä ruokahuoltoa, lainaamalla traktoria ja muita työkoneita sekä 

tarttumalla itse lapioon. 

 

Perusteluita sille, että väylän toteutusta osittain talkoilla ei kannatettu, oli 

muun muassa valtion ja kunnan vastuu tieverkon hoidosta. Toinen vastaaja 

ehdotti, että Viralantietä levennettäisiin ja mutkat oikaistaisiin ja näky-

vyyttä parannettaisiin penkkojen puuston siistimisellä. Tämä palvelisi sekä 

kevyttä liikennettä että autoilijoita. 

6 Vesihuolto 

Talousveden rengaskaivosta saa 26 taloutta eli 58 % kyselyyn vastanneista, 

ja porakaivosta talousvetensä saa 19 taloutta eli 42 % kyselyyn vastanneista 

talouksista (kuva 22). 
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Kuva 22. Talousveden tuotanto. n = 45 

Viralan kylällä ollaan 100 % tyytyväisiä talousveden laatuun kyselyyn vas-

tanneiden keskuudessa. Kysymykseen vastanneista 45 taloudesta jokaisessa 

ollaan tyytyväisiä talousveden laatuun. 

 

Kyselyyn vastanneista talouksista 16:ssa eli 34 % kaikki jätevedet käsitel-

lään saostussäiliön ja imeytyskentän yhdistelmällä (yhdistelmä 1). Kymme-

nessä taloudessa kaikki jätevedet menevät saostussäiliöön ja yhdeksässä 

imeytyskenttään. Viidessä taloudessa mustat eli WC:n vedet menevät um-

pisäiliöön ja harmaat eli pesuvedet menevät saostussäiliöön, imeytyskent-

tään, maasuodattamoon ja/tai pienpuhdistamoon (yhdistelmä 2). Kolme ta-

loutta käsittelee kaikki jätevedet maasuodattamossa ja niin ikään kolme ta-

loutta pienpuhdistamossa. Umpisäiliö kaikille jätevesille on käytössä kah-

dessa taloudessa. Yhdessä taloudessa mustat vedet menevät saostussäiliöön 

ja harmaat vedet imeytyskenttään (yhdistelmä 3). Vesivessan lisäksi vii-

dessä taloudessa on kuivakäymälä lähinnä kesäkäytössä (kuva 23). 
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Kuva 23. Jätevesien käsittely. n = 47 

Niukasti suurin osa jätevesijärjestelmistä on 11–20 vuotta vanhoja: 13 ta-

louden vastaukset sijoittuvat tälle välille. 0–10 vuotta vanhoja järjestelmiä 

on 11, 21–30 vuotta vanhoja niin ikään 11, 31–40 vuotta vanhoja kaksi ja 

yli 40 vuotta vanhoja kolme kappaletta. Yksi vastaaja ei tiedä järjestelmänsä 

ikää (kuva 24). 

 

 

Kuva 24. Jätevesijärjestelmän ikä. n = 40 

Omaan käyttökokemukseen perustuvan arvion perusteella kyselyyn vastan-

neista talouksista 28 eli 61 % pitää jätevesijärjestelmänsä kuntoa hyvänä. 

16 taloutta eli 35 % vastanneista näkee käytössä olevan jätevesijärjestel-

mänsä kunnon kohtalaisena. Kukaan vastanneista ei pidä järjestelmän kun-

toa heikkona, mutta kaksi vastaajaa ei osaa sanoa, missä kunnossa järjes-

telmä on (kuva 25). 

 

16

10
9

5

3

3
2 1

Jätevesien käsittely

Yhdistelmä 1

Saostussäiliö

Imeytyskenttä

Yhdistelmä 2

Maasuodattamo

Pienpuhdistamo

Umpisäiliö

Yhdistelmä 3

11

13

11

2
3

1

0

2

4

6

8

10

12

14

0-10 vuotta 11-20 vuotta 21-30 vuotta 31-40 vuotta yli 40 vuotta ei tietoa

Jätevesijärjestelmän ikä



Virala - kestävä kylä, Toimintasuunnitelma   Liite 1 

 

Kestävä kylä –kyselyn tulokset     

 

 

15 

 

Kuva 25. Arvio jätevesijärjestelmän kunnosta. n = 46 

Suurin osa vastaajista tahtoo toteuttaa jätevesien käsittelyn omalla tontillaan 

itsenäisesti. Kunnan järjestämä vesihuoltoverkosto kiinnostaa yhdeksää 

vastaajaa, puolestaan viisi vastaajaa tahtoisi toteuttaa vesihuoltoverkoston 

mieluummin osuuskuntatyyppisesti. Uudesta jätevesiasetuksesta tahdotaan 

myös lisätietoa kyselyn perusteella (kuva 26). 

 

 

Kuva 26. Kiinnostus jätevesien käsittelyyn. n = 44 

 

28

16

2

Arvio jätevesijärjestelmän kunnosta

Hyvä

Kohtalainen

Heikko

En tiedä



Virala - kestävä kylä, Toimintasuunnitelma   Liite 1 

 

Kestävä kylä –kyselyn tulokset     

 

 

16 

7 Internetyhteys 

Valokuituverkkoon liittymisestä on kiinnostunut 12 vastaajaa eli 25 % ky-

selyyn vastanneista. Seitsemän vastaajaa eli 15 % tahtoisi lisätietoa. 28 vas-

taajaa eli 60 % vastaajista ei ole kiinnostunut liittymään valokuituverkkoon 

(kuva 27). Vapaa sana -osioon tulleiden vastausten perusteella suurimmaksi 

esteeksi nousee liittymän hinta. 

 

 

Kuva 27. Kiinnostus valokuituverkkoon liittymiseen. n = 46 

8 Jätehuolto ja kierrätys 

Jätteitä lajitellaan Viralassa ahkerasti (kuva 28). Viralan koululla sijaitse-

valle hyötyjätepisteelle toivotaan nykyisten keräysastioiden lisäksi erityi-

sesti pahvinkeräystä (11 vastaajaa). Myös paristot (viisi vastaajaa) ja muovit 

(neljä vastaajaa) mainitaan useamman kerran. Hajaääniä saivat jäteöljyt, 

tekstiilit, sähkö- ja elektroniikkaromu sekä energiajäte. Ongelmajäteke-

räystä muutaman kerran vuodessa ehdotettiin myös. Muutama vastaaja oli 

sitä mieltä, että nykyiset keräysastiat riittävät. 
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Kuva 28. Jätteiden lajittelu. n = 45 

Juuri yli puolet, 21 vastaajaa, haluaisi kilpailuttaa ja yhtenäistää Viralan ky-

län jätteenkuljetukset. Hieman alle puolet, 20 vastaajaa ei ole kiinnostunut 

yhtenäistämisestä (kuva 29). 

 

 

Kuva 29. Kiinnostus jätehuollon kilpailutukseen. n = 41 
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9 Kylän palvelut 

Kyselyn perusteella kylällä hyödynnetään hyvin paikallista osaamista, ja 

etenkin parturi-kampaamo-palveluita käytetään paljon. Myös Viralan Cam-

ping, Rakennusliike Tähtinen, Janatrans, maankuljetus, kuljetusliike, kirjas-

toauto, koulun hyötyjätepiste, Saviniemen asennuspalvelut, kansalaisopis-

ton jumppa, hinauspalvelu, LVI-työt, rakennustyöt, vyöhyketerapia, huna-

jan myynti, sirkkelisahaus, kylälehti ja kauneuspalvelut Elliinan studiossa 

ovat käytettyjä palveluita. Luonnollisesti kyläläiset käyttävät myös koulun 

palveluita. Neljä vastaajaa ilmoitti, ettei käytä mitään kylän palveluita. 

 

Toivottuja palveluita ovat kioski ja kauppa (4 vastaajaa), lastenhoito (3 vas-

taajaa) ja koulun tilojen käyttö Vanajaveden opiston kursseilla. 

 

7 % vastaajista ilmoitti, ettei tarvitse lisätietoa kylän palveluista ja yrityk-

sistä. Muiden vastaajien vastauksissa eri tiedotuskanavat keräsivät tasaisesti 

suosiota ja monet valitsivat useamman vaihtoehdon. Suosituin kanava on 

kylälehti tai -tiedote 31 % kannatuksella. Toiseksi suosituin on kylän netti-

sivut 30 % kannatuksella. Myös kyläläisten oma sähköpostilista (18 % kan-

natus) ja kylän Facebook-sivu (17 % kannatus) ovat suosittuja vastauksia. 

Tietoa kylän asioista esitteellä haluaa saada vain 3 % ja suoramainonnalla 

1 % vastaajista (kuva 30). 

 

 

Kuva 30. Kylän palveluista ja yrityksistä tiedottamisen kanavat. n = 44 

10 Kylän toiminta 

 

Kyläläiset ovat osallistuneet monenlaisiin tapahtumiin kylällä: latotanssei-

hin, Viralan kyläyhdistyksen toimintaan ja talkoisiin, metsästysseuran tal-

koisiin, tapahtumiin ja kilpailuihin, Viralan naisten iltaan, kylän kehittä-
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misiltaan, Viralan vesiensuojeluyhdistyksen toimintaan, koululla järjestet-

tyyn toimintaan, Viralan Wauhdin toimintaan, koulun johtokuntaan, naisten 

ompeluseuraan, katuvaloverkoston rahoittamiseen ja rakentamiseen sekä 

Facebook-ryhmän perustamiseen. 

 

Lisää toivotaan tapahtumia lapsille, tapahtumia joissa uudet asukkaat pää-

sisivät tutustumaan muihin kyläläisiin, Vanajaveden opiston kursseja, kon-

sertteja, liikuntaa, enemmän harrastustoimintaa nuorille ja harrastustoimien 

esittelyä esimerkiksi koululla, yhteisiä iltamia joissa suunnitellaan tulevia 

tapahtumia, kyläyhdistyksen aktiivista toimintaa kylän kehittämiseksi, jota-

kin toimintaa uusien asukkaiden houkuttelemiseksi Viralaan, lasten yleisur-

heilukisoja, latotansseja, tapahtumaa karavaanirantaan sekä juhannusjuhlia. 

 

Kyselyyn vastanneet voisivat olla mukana järjestämässä uuden vuoden sekä 

juhannusjuhlia, radioamatööritoimintaa sekä poniajelua eri tapahtumissa. 

Muutama vastaaja ilmoitti olevansa jo mukana toiminnan järjestämisessä. 

 

80 % vastaajista on sitä mieltä, että tiedotusta kylän asioista tulisi lisätä. 20 

% on sitä mieltä, että tiedotusta ei tarvitse lisätä (kuva 31). 

 

 

Kuva 31. Tiedotuksen lisäys kylän asioista. n = 45 

Kylän asioista tiedottamista halutaan parantaa samansuuntaisten kanavien 

kautta kuin palveluista tiedottamistakin. Suurimman kannatuksen saa kylän 

nettisivut 28 äänellä. Toiseksi suosituin keino parantaa kylän asioista tie-

dottamista on postilaatikoihin jaettavat kylätiedotteet (25 ääntä). Sosiaali-

sen median (esimerkiksi Facebookin) hyödyntäminen ja sähköpostilla jaet-

tavat kylätiedotteet saavat 18 ääntä kumpikin. Tiedotus kylän ilmoitustau-

lulla saa 15 ääntä. Tässäkin kysymyksessä moni vastaaja valitsi useamman 

vaihtoehdon (kuva 32). 
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Kuva 32. Kylän asioista tiedottamisen kanava. n = 44 

Monilla eri viestintäkanavilla viestiminen takaa sen, että suurempi osa ky-

läläisistä saa tiedon. Toisaalta netissä ei välttämättä ole järkevää päivittää 

kolmea eri kanavaa samanaikaisesti, vaan valita nettisivuista, Facebook-

ryhmästä ja sähköpostilistasta kätevin ja tarkoituksenmukaisin kanava, jota 

käyttää aktiivisesti. Kylälehti tai -tiedote tavoittaa nekin kyläläiset, joilla ei 

ole tietokonetta ja nettiyhteyttä kotona. 

 

Suurin osa, 69 % vastaajista, ei ole kiinnostunut tavaroiden lainaamisesta. 

Tavaroita lainalle tarjoaa viisi vastaajaa (10 % vastaajista) ja lainata haluaa 

kymmenen vastaajaa (21 % vastaajista). Osa vastaajista halusi sekä lainata 

että tarjota tavaroita lainaan (kuva 33). Pari vastaajaa ilmoitti jo lainaile-

vansa tavaroita esimerkiksi naapureidensa kanssa. 

 

 

Kuva 33. Kiinnostus tavaroiden lainaamiseen. n = 43 
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Lainaksi tarvittavia tavaroita olivat ainakin auton peräkärry, polttopuiden 

käsittelyyn tarvittavat laitteet kuten sirkkeli, sekä betonimylly. Lainaksi tar-

jotaan tai tarvitaan peräkärryä, rakennustyökaluja, klapikonetta, moottori-

sahaa ynnä muita kotitarvikkeita sekä halkaisukonetta. 

 

Lainaksi tarvittavat tavarat ovat suuria hankintoja, joita ei kuitenkaan tarvita 

usein - juuri silloin lainaaminen on hyvä ratkaisu, jotta joka talouden ei tar-

vitse hankkia omaa kallista konetta tai tavaraa seisomaan suurimman osan 

ajasta tarpeettomana. Uusia tavaroita ja koneita voidaan myös hankkia yh-

dessä yhteiseen käyttöön, jolloin kustannukset taloutta kohti pienenevät. 

 

25 vastaajaa eli 58 % vastaajista on kiinnostunut kylän yhteisestä kirpputo-

rista jossakin muodossa. Loput 42 % ei ole kiinnostunut kirpputorista. Mo-

net kirpputorista kiinnostuneet esittivät useamman vaihtoehdon siitä, 

kuinka kirpputorin tulisi toimia. Suosituin vaihtoehto oli perinteisellä ta-

valla toimiva kirpputori, se sai 46 % kannatuksen. Heti sen kannoilla seuraa 

koulun tai kylän hyväksi toimiva kirpputori 43 % kannatuksella. Muutama 

vastaaja kannatti myös ilman rahanvaihtoa toimivaa kirpputoria (kuva 34). 

 

 

Kuva 34. Kiinnostus kylän yhteiseen kirpputoriin. n = 43 

11 Ympäristö ja viihtyisyys 

Selvästi suurin osa, 65 % vastaajista, pitää kylää melko viihtyisänä. 31 % 

vastaajista pitää kylää viihtyisänä ja 4 % melko epäviihtyisänä. Kukaan vas-

taajista ei vastannut “täysin eri mieltä” (kuva 35). 

 

Suurin osa (58 % vastaajista) pitää kylää melko idyllisenä. 33 % pitää kylää 

idyllisenä. 7 % vastaajista vastasi olevansa melko eri mieltä väittämän 

kanssa ja 2 % on täysin eri mieltä (kuva 35). 
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Suurin osa, 54 %, pitää kylää melko siistinä. Toiseksi eniten, 35 % vastaa-

jista, ilmoitti olevansa melko eri mieltä väittämän kanssa. 11 % on täysin 

samaa mieltä. Kukaan vastaajista ei ole täysin eri mieltä (kuva 35). 

 

Suurin osa eli 65 % vastaajista on sitä mieltä, että kylän rakennukset ovat 

melko kauniita. 18 % on täysin samaa mieltä väittämän kanssa ja 17 % 

melko eri mieltä. Kukaan vastaajista ei ole täysin eri mieltä (kuva 35). 

 

Niukasti suurin osa, 46 % vastaajista, on väittämän kanssa melko samaa 

mieltä. Toiseksi eniten, 43 % vastaajista, on täysin samaa mieltä. 9 % on 

melko eri mieltä ja 2 % täysin eri mieltä (kuva 35). 

 

Selvästi suurin osa, 60 % vastaajista, on täysin samaa mieltä väittämän 

kanssa. Myös melko samaa mieltä olevia on suuri osuus, 38 %. Melko eri 

mieltä on vain 2 % eli yksi vastaaja. Kukaan vastaajista ei ole täysin eri 

mieltä (kuva 35). 

 

Kukaan vastaajista ei ole täysin samaa mieltä väittämän kanssa. Suurin osa, 

54 %, on melko eri mieltä. Täysin eri mieltä on 35 % vastaajista. Melko 

samaa mieltä on 11 % vastaajista (kuva 35). 

 

Suurin osa pitää kylän retkeily- ja ulkoilumahdollisuuksia melko hyvinä. 31 

% mielestä ne ovat hyvät. 17 % vastaajista ilmoitti olevansa melko eri 

mieltä ja 4 % täysin eri mieltä väittämän kanssa (kuva 35). 

 

Suurimman osan mielestä (52 % vastaajista) lähivesistöjen virkistyskäyttö-

mahdollisuudet ovat melko hyvät. Toiseksi eniten vastattiin “täysin samaa 

mieltä” (26 % vastauksista). Melko eri mieltä väittämän kanssa ilmoitti ole-

vansa 15 % vastaajista ja täysin eri mieltä 7 % (kuva 35). 

 

Yleisesti kylän viihtyisyyttä pidetään melko hyvänä. Ainoastaan tiestön 

kunto herätti suurimmassa osassa vastaajia negatiivisia mielipiteitä (kuva 

35). 
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Kuva 35. Mielipiteet kylän ympäristöstä. Kysymyskohtaiset vastausmäärät näkyvät ku-

viossa. 
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Kyselyssä kysyttiin myös toimenpiteitä ympäristön tilan parantamiseksi. 

Selvästi suosituin vastaus oli ympäristön siistiminen. Siivota täytyisi kylä-

tien ympäristö, pihat, moottoritien ympäristö sekä rantapöheiköt ja kaisli-

kot. Ehdotettiin yhteisiä siivoustalkoita viikonloppuisin, jotta työssäkäyvät-

kin ehtivät osallistua. 

 

Muita ympäristön tilan parantamiseksi ehdotettuja toimenpiteitä olivat ym-

päristönhoidosta kertovien tilaisuuksien järjestäminen, tiestön kunnon pa-

rantaminen, kevyen liikenteen väylän rakentaminen, katuvalojen hankkimi-

nen sekä kunnollisen uimarannan ja luontopolun perustaminen. Myös vene- 

ja nuotiopaikkoja toivottiin lisää. 

12 Konkreettisia ehdotuksia kylän kehittämiseksi 

Kyselystä poimittuja konkreettisia ehdotuksia kylän kehittämiseksi ovat 

esimerkiksi rompepäivien järjestäminen koulun pihalla ja aitojen rakenta-

minen pihoille kylätien puolelle näkymän parantamiseksi. Myös kyläläisten 

osallistumisaktiivisuuden lisäämistä ehdotettiin. 

 

Eräs vastaaja toivoi, että koulun läheisyydessä oleva kunnan omistama alue 

pitäisi nopeasti saada asuntokäyttöön. Tiivis rakentaminen entiseen hämä-

läiseen kylänraittimalliin mahdollistaisi myös energiaomavaraisen ekoky-

län rakentamisen, mikä puolestaan varmistaisi koulun säilymisen ja kehit-

tymisen. 

 

Toinenkin vastaaja halusi kyseisen alueen mahdollisimman pian kaavoituk-

seen. Tontit olisivat varmasti kysyttyjä, koska koulu on vielä ja on toivotta-

vasti jatkossakin toiminnassa. Riittävän suuret tontit maalaismaisemassa 

ovat myös houkuttelevampia kuin pienet tontit Turengin laidalla. 

 

Moottoritien ramppiin toivotaan pikavuoropysäkkiä. 

 

Matkapuhelinyhteydet ovat heikentyneet huomattavasti parin viime vuoden 

aikana, ja ehdotettiin, jos kyläyhdistys voisi ottaa asian hoitaakseen. 
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KYLÄILLAN 20.2.2014 MUISTIO 

 

Kestävä kylä - Aloitustilaisuus Viralan kylässä 

Aika: 20.2.2014 klo 18:00 

Paikka: Viralan koulu, Viralantie 143 

 
Osallistujat: 

 

HAMK opiskelijat: 

Mira-Susanna Vilamaa 

Heta Koskue 

Anja Hausen 

Sami Antikainen 

Sanna Alaruikka 

Eija-Liisa Lehto 

 

HAMK:  

Petra Korkiakoski 

Ilpo Pölönen 

 

Hämeen kylät Ry: 

Elina Leppänen 

 

ProAgria Etelä-Suomi: 

Kaisa Halme  

 

Janakkalan kunta:  

Juha Prittinen 

 

Janakkalan sanomat:  

Ville Säteri  

 

Viralan kyläläiset:  

Tea Reijoma  

Merja Taponen 

Marjo Koskinen 

Jyri Vienonen 

Hanna Vienonen 

Annakaisa Virtanen 

Susanna Heini 

Miia Peltola  

Sinikka Elo  

Martti Puistola 

Eero Liljefors 

Arto Heinonen 

AuvoTaponen 

Matti Puistola 

  

Lapset:  

Aku, Samu, Väinö, Henri, 

Tuomas, Hilma, Milla, 

Laura, Katri, Vilho 

 

Auvo Taponen Viralan kylästä toivotti kyläläiset tervetulleiksi Kestävä kylä -selvityksen 

aloitustilaisuuteen. Illan tarkoituksena oli esitellä hanke ja sen toimijat kyläläisille sekä 

kuulla kyläläisten ajatuksia ja toiveita Viralan kylän kehittämiseksi. Taponen esitteli 

viime syksynä valmistuneen Viralan kyläsuunnitelmaluonnoksen (http://www.janak-

kala.fi/filebank/17048-Viralan_kylasuunnitelmaluonnos17_10_13.pdf), jonka keskeisinä 

tavoitteina on koulun säilyminen ja kylän elinvoimaisuus. Hän painotti elinympäristön ja 

elinkeinojen merkitystä kyläläisten viihtyvyyteen. Taponen kertoi kylän tiedotuksen pa-

rantuneen sosiaalisen median avulla, aktiiviset kyläläiset ovat avanneet Viralan kylälle 

omat Facebook-sivut (https://www.facebook.com/viralankyla?fref=ts). Kestävä kylä -toi-

mintasuunnitelman tavoitteena on jatkaa Viralan kylän kehittämistä asukkaiden ehdoilla. 

 

Petra Korkiakoski esitteli kestävä kylä -selvitystyön, joka toteutetaan vuoden 2014 aikana 

osana Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) -hanketta. Virala on valittu selvi-

tystyön toiseksi pilottikyläksi. Tavoitteena on saada aikaan toimintamalli siitä, miten ole-

massa olevia kyliä voidaan kehittää ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävällä 

tavalla. 

 

HUE-hankkeen projektipäällikkö Kaisa Halme esitteli hankkeen lyhyesti. HUE-

hankkeen tavoitteena on edistää uusiutuvan energian käyttöä ja tuotantoa Kanta- ja Päijät-

Hämeessä. Se on jatkoa Hämeessä toteutetuille puu- ja bioenergiahankkeille. HUE-hanke 

tarjoaa puolueetonta neuvontaa ja koulutusta uusiutuvasta energiasta. Hanketoimijoita 

ovat ProAgria Etelä-Suomi, Suomen metsäkeskus, HAMK sekä Lahden Seudun Kehitys 

(LADEC).  

 

HAMK:n kestävän kehityksen opiskelijat esittelivät itsensä. Kestävän kehityksen koulu-

tusvastaava Ilpo Pölönen kertoi lyhyesti opiskelijoiden roolista kestävä kylä -hankkeessa 
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sekä tulevista ympäristösuunnittelijoista kestävän kehityksen edistäjinä. Elina Leppänen 

kertoi Hämeen kylissä suunnitteilla olevasta kestävien kylien verkostomallista.  

 

HAMK:n opiskelijat Mira-Susanna Vilamaa, Heta Koskue, Anja Hausen sekä Sami An-

tikainen kertoivat kestävän kehityksen osa-alueista: ekologinen, taloudellinen, sosiaali-

nen ja kulttuurinen. He havainnollistivat käsitettä käytännön esimerkkien avulla. Esimer-

keistä kyläläiset voisivat saada ideoita oman kylän kehittämiseen. 

 

Elina Leppänen esitteli ryhmätyön, joka toteutettiin kestävä kylä -pelikorteilla. Kortti-

pakka jaettiin kolmen pöytäseurueen kesken siten, että jokainen sai saman määrän kort-

teja. Ryhmän jäsenet lukivat kortit ja miettivät tykönään kaksi aihetta, jotka nousivat kiin-

nostaviksi. Kortin tekstin kanssa ei tarvinnut olla samaa mieltä, korttien sisältöä sai jo-

kainen soveltaa oman mielensä mukaan. Voi tuoda esille asioita, joita haluaa säilyttää tai 

voisi alkaa kehittää tai halutessaan vaikka luopua jostakin. Pienen tuumailun jälkeen jo-

kainen vuorollaan esitti omat kaksi korttiaan ja ajatuksia siitä. Niistä kerättiin ryhmän 

yhteinen tuotos. Opiskelijat toimivat kyläläisten kirjureina. Syntyi iloinen porina ryh-

missä, myös lapset osallistuivat keskusteluun.  

 

Noin puolen tunnin kuluttua alettiin purkaa ryhmätöitä. Jokainen ryhmä oli kirjoittanut 

tarralapulle omat teemansa Viralan kylälle tärkeiksi koetuista asioista. Tarralaput kiinni-

tettiin seinään ja jokainen ryhmä esitteli näkökantoja tärkeistä asioista. 

 

Ryhmätöiden purkamisen jälkeen käytiin keskustelua esiin nousseista aiheista. Kaisa 

Halme tiedusteli muun muassa, minkälaiset uusiutuvat energiamuodot kiinnostaisivat ky-

läläisiä tällä hetkellä. Esimerkiksi tutustumisretki voitaisiin järjestää kiinnostaviin koh-

teisiin. Ilmalämpöpumput ja maalämpö nousivat päällimmäisiksi kiinnostuksen aiheiksi. 

 

Tilaisuuden päätteeksi muodostettiin kyläläisistä tiimi, joka tarkastaa ja kommentoi 

HAMK:n opiskelijoiden tekemän toimintasuunnitelman luonnoksen ennen kuin se esite-

tään kaikille kyläläisille toukokuussa pidettävässä toisessa kyläillassa. Toisin sanoen, kun 

kyselyn tuloksista on saatu yhteenveto, pidetään huhtikuussa palaveri kyläläisten tiimin 

kanssa. Palaverissa mietitään yhdessä toimintasuunnitelmassa esitettäviä toimenpiteitä 

kyselyn tulosten pohjalta. 

 

Viralassa kylän yhteyshenkilöiksi lupautuivat: 

- Arto Heinonen, arto.heinonen@armas.fi 

- Marjo Koskinen, marjo.koskinen6@gmail.com 

- Jyri Vienonen, jylppy.81@hotmail.com 

- Susanna Heini, sheini@live.fi 

- Auvo Taponen, auvo.taponen@pp.armas.fi 

 

Palautelomake tilaisuudesta sekä esitykset lähetetään sähköpostilla jälkikäteen. 

 

Kokous päätettiin klo 20:45 

 

Muistion vakuudeksi,  

Eija-Liisa Lehto, 24.2.2014 
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Ryhmätöiden antia 20.2.2014 

 
Paikalliset palvelut 

• koulun säilyminen tärkeää 

• koulun tontilla tilaa 

• samalle tontille voisi rakentaa vanhusten hoitoyksikön ja/tai päiväkodin 

• esim. osakeyhtiömuotoinen päivähoitopaikka Pudasjärvellä esimerkiksi on hirsirakenteinen rat-

kaisu 

 

Nuukailu 

• energia-asiat 

- energian säästö 

- uusiutuvan energian lisääminen  

- HUE-hanke voisi järjestää energiaillan, jossa saisi tietoa eri uusiutuvan energian vaihto-

ehdoista 

• kierrätys ja kompostointi 

• aurinkoenergiaa, keräimet koulun katolle käyttöveden lämmittämiseksi?  

• kierrätysastioita koulun pihalle (nykyisten lisäksi) 

• tavaroiden lainaamisen lisääminen, kuten auton peräkärryt 

• kirpputorin järjestäminen 

- viimeksi kylällä ollut kirpputori noin 20 vuotta sitten 

• lähiruoka 

- marjastus, sienestys 

 

Yhteisöllisyys 

• maaseutukulttuurin ylläpitäminen 

- esim. vanhojen traktoreiden näyttely jonnekin pellonlaidalle 

• aktiivisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen 

- miten saadaan ihmiset liikkeelle? 

• tiedotuksen lisääminen 

- kylälehti 

- kotisivujen päivitys 

- tiedotteiden jako postilaatikoihin 

• Viralan kyläyhdistys 

- jokainen Viralan kyläläinen on kyläyhdistyksen jäsen 

- kyläyhdistykseen toivotaan uusia aktiivisia toimijoita 

- kyläyhdistyksen kokous viikolla 12  valitaan uusi hallitus 

• yksilön vastuu omasta, naapurin ja koko kylän hyvinvoinnista 

 

Viisas liikkuminen 

• kimppakyydit 

• uusi tienpinta Viralantielle 

• yhteisöllinen liikunta edistää terveyttä 

- esim. kylän yhteisten pyöräily-, melonta- ja kävelyretkien järjestäminen 

• koulun jalkapallokenttä on tärkeä 

 

Kylärakenne 

• uusia asukkaita kaivataan kylälle (koulun oppilasmäärän turvaaminen) 

• tontteja pitäisi saada myyntiin koulun läheltä 

• kylän keskustan tulisi tiivistyä 

• kunnan omistamalle maa-alueelle uusi, kestävästi suunniteltu asuinalue (vesihuolto, energiarat-

kaisut, jätehuolto ym.), uudet innovaatiot, kestävän asumisen mallialue 

• vesi- ja jätevesihuolto: liittymishalukkuuden selvittäminen 
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Kaikki osallistuivat innokkaasti ryhmätyön tekoon 

 

Eija-Liisa Lehto 

Kaisa Halme 
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Ryhmätyöskentelyä, korttipakka ja ryhmän tuotoksia 

 
Ryhmätöiden purkua 

 

 

Kaisa Halme 

Kaisa Halme 
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Viralan kylän lapset jaksoivat odottaa esitysvuoroaan ja toivat esille heille tärkeitä asioita 

 

 
Ryhmätöiden tulokset 

Eija-Liisa Lehto 
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KYLÄILLAN 22.5.2014 MUISTIO 

 

Aika: 22.5. klo 18–19.30 

Paikka: Viralan koulu 

 

Paikalla: Viralan kylä: Auvo Taponen, Jyri Vienonen, Arto Heinonen, Marjo Koskinen, 

Jarno Aronen, Lisbeth Heinonen, Annakaisa Virtanen, Timo Martola, HAMK: Petra Kor-

kiakoski, Ilpo Pölönen, Anja Hausen, Heta Koskue, Satu Pirttilä, Eija-Liisa Lehto, Sanna 

Alaruikka, Hämeen kylät ry: Elina Leppänen, ProAgria Etelä-Suomi: Kaisa Halme 

 

Kyläillassa käytiin läpi Viralan kestävä kylä -kyselyn tuloksia ja niiden pohjalta tehtyä 

toimintasuunnitelmaa ja saatiin siihen kommentteja kyläläisiltä. 

 

Kyselyyn vastanneiden kesken arvottiin kolme Yhtaikaa! sano Viralan pojat -kirjaa sekä 

neljä Kanta-Hämeen kestävistä luonnonvaroista lähienergiaa -kirjaa. Kirjat voittivat 

Auvo Taponen, Niko Lempiäinen, Elina Kinnunen, Tarja ja Jukka Korpela, Arto Mylly, 

Varpu Miikkulainen sekä Anu Vainio ja Akseli Lind. 

 

ENERGIA 

Toimenpide: Uusiutuvan energian lisääminen 

• järjestetään energiailta Viralan koululla 

• HAMKin opiskelijat (uusiutuvat energiamuodot -sivuaine) voisivat osallistua energiail-

lan järjestämiseen 

- luennoitsijoiden/esittelijöiden hankkiminen 

- markkinointi 

• HUE-hanke mukana 

- luennoitsijoita, esittelijöitä ja asiantuntijoita mukana olevista organisaatioista 

- ohjelman kokoaminen kyselyn kiinnostuksen perusteella (esim. suurin kiinnostus 

kohdistuu aurinkokeräimiin ja -sähköön) 

- myös laitteita hankkineita kotitalouksia kertomaan kokemuksistaan 

- ennen energiailtaa kyläläiset voivat esittää kiinnostuksenkohteita ja toiveita siitä, 

mitä energiaillassa olisi esillä 

• ajankohta: alustavasti lokakuun 2014 loppupuoli 

• kellonaika: iltatapahtuma viikolla 

• paikka: mieluiten Viralan koululla 

• myös muut Janakkalan kylät mukaan (kyläyhdistys ottaa yhteyttä kyläkoordinaattorin 

kautta) 

 

LIIKKUMINEN 

Toimenpide: Kimppakyytisivuston perustaminen 

• yhteiskyydit harrastuksiin sovitaan jo sujuvasti, työmatkakimppakyydit saattavat olla 

haastavampia 

Toimenpide: Julkisesta liikenteestä tiedottaminen 

• Tassubussin liikennöinnistä pitäisi lisätä tietoa 

• kylän nettisivuille, Facebookiin linkki aikatauluun, ilmoitustaululle lappu Tassubussista 

Toimenpide: Kevyen liikenteen väylän rakentaminen 
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• Heta selvittää muualla toteutettujen projektien kulkua 

• kyläyhdistys on suoraan yhteydessä esimerkiksi HAMKiin väylän selvitystyö-opinnäy-

tetyön osalta 

 

VESIHUOLTO 

Toimenpide: Jätevesi-info 

• kyläyhdistyksen sivuille Ympäristö-osio, jonka alle linkit hyviin lähteisiin (esimerkiksi 

linkki jo valmiiksi olemassa olevaan linkkipankkiin) 

 

JÄTEHUOLTO 

Toimenpide: Jäteastioiden hankkiminen Viralan koulun hyötyjätepisteelle 

• pahvinkeräysastian hankkimisen sekä kannattavuuden selvittäminen 

- Tervakoskellekaan ei saa pahvinkeräysastiaa, voiko Viralaan saada? 

- tuleeko pahvia tarpeeksi vai poltetaanko siitä liian suuri osa? 

Toimenpide: Jätteenkuljetuksesta tiedottaminen 

• esimerkiksi vaarallisen jätteen kuljetuksista ei ole kylässä tietoa 

 

PALVELUT 

• ei tarpeeksi hoitopaikkoja lapsille: päiväkodin rakentaminen koulun yhteyteen? 

 

TOIMINTA 

Toimenpide: Kylän yhteisen kirpputorin järjestäminen 

• esimerkiksi koko kylä pitää samana päivänä koti-/pihakirppiksiä 

- yhdistäminen valtakunnalliseen Siivouspäivään? (linkki: http://siivous-

paiva.com/) 

- esimerkki: Kurhila-Hillilän Avoimet pihat, aittojen aarteet: http://files.kotisivu-

kone.com/pata1.kotisivukone.com/kirppiskartta_2013.pdf  

- asiakkaat pääasiassa kylän ulkopuolelta  kylän markkinoiminen samalla 

- muuta toimintaa samana päivänä? 

Toimenpide: Kylän asioista tiedottamisen parantaminen 

• olisiko postilaatikkoihin jaettavalle kylätiedotteelle (esimerkiksi A4-tuloste) tekijää? 

Olisi helpompi kuin kokonainen kylälehti, mutta tavoittaisi nekin, joilla ei ole nettiä käy-

tössä tai jotka eivät sitä aktiivisesti seuraa 

• uusista asukkaista voisi tehdä haastattelut/esittelyt esimerkiksi tähän tiedotteeseen tai 

kotisivuille, jotta puolin ja toisin olisi helpompi tutustua 

 

YMPÄRISTÖ JA VIIHTYISYYS 

• yleisesti hyvä tyytyväisyys ympäristöön ja viihtyisyyteen: markkinointivaltti sekä ky-

läidentiteetin vahvistaja 

Toimenpide: Siivoustalkoot 

• siivoustalkoiden yhdistäminen Janakkalan kunnan Kui siistii! –kampanjaan 

Toimenpide: Tiestön kunnosta ilmoittaminen 

• linkki Tienkäyttäjän linjalle kyläyhdistyksen sivuille, jotta oikea numero löytyy helposti 

• on vaikutusta että monet soittavat! 

 

MUUTA 

Koulu 

• koulun säilyminen edelleen tärkein juttu toimintasuunnitelmassa 

• koulu vaarassa jäädä pieneksi, jos asukkaita saadaan lisää > pitäisi saada kolmas opettaja 
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Palvelut 

• koulun tontille haluttaisiin rakennuttaa päiväkoti 

Kunnan omistama maa-alue 

• haluttaisiin kaavoittaa 

• uusi ekologinen asuinalue? 

Raportti 

• otsikot helmikuun kyläillan jäsentelystä 

 

Heta Koskue 23.5.2014 


