




Mitä sinulle tarkoittaa KYLÄIDYLLI? 
Mikä seuraavista kuvista vastaa parhaiten ajatustasi?

KUVAT: Laura Karhu ja Hämeen Kylät lokakuulta 2022 Kylä vierailijan silmin –
kurssin opiskelijoiden kyläretkeltä /LAB-ammattikorkeakoulu
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Hämeessä on runsaasti viehättäviä kyliä, 
arvokkaita kulttuuriympäristöjä, idyllejä, 
joita maalle muuttajat hakevat. 

Miten koteja muuttajille?



Kyliin tarvitaan monipuolisia ja erikokoisia kohteita sekä 
helppohoitoisia että vaativia niin yksinasuville, perheellisille 
kuin yhteisöasumisesta kiinnostuneille. 

Kylien, niiden kohteiden ja vetovoimatekijöiden 
markkinointiin ja näkyväksi tekemiseen on panostettava.

Tämä onnistuu yhdessä tekemällä. Nyt on hämäläisten 
kuntien, kylien ja kiinteistönomistajien hetki vastata 
maallemuutto kysyntään. Muita asiantuntijoita kannattaa 
ottaa myös kumppaneiksi.

Tämä on kumppanuuspöydän esitys. Uusia asumisratkaisuja kyliin –
hankkeen järjestämään Kyläasumisen kumppanuuspöytään osallistui 
76 ihmistä, joista 30 osallistui 2-4 kertaa. Osallistujista 17 oli kuntien, 
oppilaitosten ja muiden julkisten organisaatioiden asiantuntijoita. 
Suurin osa osallistujista oli pilottikylien vapaaehtoisia kylätoimijoita. 
Kumppanuuspöytätyöskentelyyn osallistui myös muutamia 
maallemuuttoa suunnittelevia. 



Taloja ja 
rakennuspaikkoja 

on tarjolla

KYLIIN MONIPUOLISIA JA ERIKOKOISIA KOHTEITA 
helppohoitoisia, vaativia, eläintenpitoon, 

yksinasuvista ja perheistä yhteisöllisiin ratkaisuihin

✓Kunnan & kylän yhteistyöllä saadaan rakennuspaikkoja ja 
taloja tarjolle  

✓Kyläkeskustan tarkastelua mahdollistavalle rakentamiselle 
maiseman ja kylärakenteen ehdoilla

✓Kylän osayleiskaava yhteissuunnittelun otteella ja 
kyläsuunnitelma sen rinnalle

✓Rakennusjärjestyksessä huomioidaan kylät

✓Kohteiden paketointia

✓Vuokraamista maaseudulla helpotetaan

✓Korjausrakentamiseen opastusta ja esimerkkejä 

✓Edullisuusvyöhyketarkastelut helpottamaan  lupakäsittelyä

✓Maanvaihtoja

✓Asuntopoliittiset strategiat ja asunto-ohjelmat



Markkinointi 
kuntoon

✓Markkinointitoimien perusta ja työnjako kuntoon 
On sovittava, missä, miten ja kuka markkinoi. 

✓Kylän vahvuuksia, veto- ja pitovoimatekijöiden 
kehittämistä ja esille tuomista 

✓Asumiskokeiluja ja kausiasumista

✓Treffit  Kiinteistöjen omistajien ja kylästä 
kiinnostuneiden muuttajien tutustumiset

✓Tapahtumat ympäri vuoden ja niissä tutustumista

✓Kyläkummit maalle muuttajien tueksi 

✓Kyläyhteisö asumisen arjessa

✓Monipaikkaisen arjen ratkaisuja pilotoimalla ja 
kokeilemalla

✓Markkinointikampanjat

Maalle muuttajalle 
kynnys matalaksi

KYLÄN, sen kohteiden ja vetovoiman 
markkinointia ja näkyväksi tekemistä



Hämeen Kylät ry / Uusia asumisratkaisuja kyliin / 

Elina Leppänen /0400 944 868 / kylaasiamies@hameenkylat.fi

ALVETTULA Hämeenlinna / Alvettulan kyläyhdistys ry/ 

Reijo Saastamoinen / 050 5262240 

/ Alvettulan koulun tuki ry / Pekka Verho / 040 8490 456 

KALKKINEN Asikkala / Kalkkisten seudun kyläyhdistys ry / 

Minna Koskinen / 050 5054025

LEPAA – TYRVÄNNÖNNIEMI / Lepaan koulun vanhempainyhdistys ry / 

Mari Monto / 040 7587096

PILPALA Loppi / Pilpalan kylät ry / 

Anu Kosonen / 040 3639287

VÄHIKKÄLÄ Janakkala / Vähikkälän Väljämä ry / 

Erika Mantere / 050 5371181

Lisätietoa https://www.hameenkylat.fi/uusia-asumisratkaisuja-kyliin/

https://www.hameenkylat.fi/uusia-asumisratkaisuja-kyliin/

