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Uusia asumisratkaisuja kyliin – pilottikylät valittu Kanta- ja Päijät-Hämeestä! 

Hämeessä on runsaasti viehättäviä kyliä, arvokkaita kulttuuriympäristöjä, idyllejä, joita maalle muuttajat 

hakevat. Onko kylissä kuitenkaan tarjolla koteja muuttajille? Hämeen Kylät ry:n hankkeessa lähdetään nyt 

ideoimaan ja etsimään viidelle pilottikylälle uusia asumismahdollisuuksia. Asiantuntijoita kutsutaan ja on jo 

lupautunut kyläyhteisöjen avuksi.  

Koronavuosi ja etätyön yleistyminen ovat herättäneet suuren kiinnostuksen maaseutuasumista kohtaan. 

Hämeen edullinen sijainti on huomattu. Hämäläiset kylät haluavat vastata maallemuuttokiinnostukseen ja -

kysyntään, ja samalla lähteä purkamaan maaseutuasumisen esteitä. 

Hämeen Kylät ry toteutti elo-syyskuun vaihteessa avoimen kylähaun, jolla etsittiin pilottikyliä löytämään 

Uusia asumisratkaisuja kyliin. Elokuun infotilaisuudessa oli mukana kiinnostuneita kymmeneltä eri kylältä. 

Hakemuksia saatiin seitsemän. Kyläyhteisöjen hakemuksien kirjoittajina oli sekä kyläyhdistyksiä että koulujen 

vanhempainyhdistyksiä. Asiantuntijaryhmä on valinnut mukaan viisi pilottikylää. Pilottikyliksi valittiin: 

• Alvettulan seutu Hämeenlinnan Hauholta 

• Kalkkinen Asikkalasta 

• Lepaa ja Tyrvännön niemi Hattulasta 

• Pilpalan kylät Lopelta 

• Vähikkälä Janakkalasta 

Alun perin oli tarkoitus valita neljä kylää. Asiantuntijaryhmä päätti valita viisi pilottikylää, koska hakemuksia 

vertaillessa viisi kylää täyttivät arviointikriteerit ja kaikkien viiden hakemukset olivat erinomaisia.  

Viisi pilottikylää ovat kaikki elinvoimaisia kyliä, joissa on palveluja kuten toimiva kyläkoulu ja osassa myös 

päiväkoti, kertoo kyläasiamies Elina Leppänen Hämeen Kylät ry:stä. Kaikissa on aktiivinen kyläyhteisö ja 

tapaamispaikkoja kuten kylätalo, kahvilabaari tai kauppa sekä paikallista yritystoimintaa. Kylät ovat myös 

kaikki idyllisiä omalla tavallaan, jokaisesta löytyy arvokkaaksi luokiteltua vanhaa rakennettua 

kulttuuriympäristöä ja/tai maisema-aluetta. - Kylien hakemukset sisälsivät monenlaisia ideoita sekä myös 

esteitä, joita nyt pyrimme yhdessä ratkaisemaan, toteaa Leppänen. 

Valintaryhmässä oli mukana arkkitehdit Annu Tulonen Hämeen ELY-keskuksen alueidenkäytön asiantuntija ja 

yliopettaja Eeva Aarrevaara LAB-ammattikorkeakoulusta sekä kyläkoordinaattori Henna Pirkonen Päijät-

Hämeen kylistä ja kyläasiamies Elina Leppänen Hämeen Kylät ry:stä.  

Seuraavaksi järjestetään kullakin pilottikylällä kyläillat, joissa käydään läpi kylän lähtötilannetta ja ideoidaan 

uusia asumismahdollisuuksia asukkaiden kanssa. Leppänen ottaa lähipäivinä yhteyttä myös kuntiin. 

Asiantuntijoita toivotaan monialaisesti mukaan kylien tueksi löytämään ratkaisuja kylien asunto- ja 

tonttitarjontaan. 

Hämeen Kylät ry toteuttaa selvityshankkeen Uusia asumisratkaisuja hämäläisiin kyläidylleihin syksyn ja ensi 

talven aikana. Hanketta rahoittaa Hämeen ELY-keskus EU:n maaseutuohjelmasta. Selvityshanke toteutetaan 

Kanta- ja Päijät-Hämeen maakunnissa yhteistyössä Päijät-Hämeen kylien kanssa. Hankkeen työntekijänä 

toimii Hämeen Kylät ry:n kyläasiamies Elina Leppänen.  

Lisätietoja Hämeen Kylät ry, kyläasiamies Elina Leppänen, 0400 944 86 


