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Kyläesite 2020



Kuntamamrkkinointi

#murtaudu
kehänulkopuolelle



Digikampanjat 2021 ja 2022

Muuta maalle 
sivu 1.11.2021-
16.11.2022
• Sivun katselut yhteensä 

15 852
• Keskimääräinen sivuilla 

käytetty aika 00:02:27
• Kyseisen ajanjakson 

suosituin sivu (etusivun 
jälkeen), johon on tultu 
somekanavien kautta



Minitontti & minitalo 2021-2022



Digikampanja 2022

• 65 relevanttia yhteydenottoa
• Osaa kiinnosti yksinomaan talo, 

jonnekin muualle kuin Janakkalaan
• Erityisesti kiinnostaa avaimet 

käteen- rakentaminen
• Yksikään talo ei ole vielä lähtenyt 

toteutumaan
• Kiinnostus sakkaa rakentamisen 

kustannuksiin, lisähaasteena: mitä 
pienempi talo sen korkeampi 
neliöhinta 



Ranta-asumisen 
maankäytölliset 
periaatteet ja 
edullisuusvyöhykekartta
hyväksyttiin valtuustossa 
7.2.2022



Kunnan tontit kylillä



Lisää asukkaita kyliin -kumppanuuspöytä
Tiedote 27.5.2021
Janakkalan ensimmäinen kumppanuuspöytä jalosti maallemuuttoideat toiminnaksi

Janakkalan kunnan ensimmäinen kumppanuuspöytä pohti kevään aikana, miten kyliin 
saadaan lisää asukkaita. Kunnan viranhaltijoista ja päättäjistä sekä kyläyhdistyksistä ja 
aiheesta kiinnostuneista vapaaehtoisista koostunut ryhmä kokoontui neljästi. Ensin 
kartoitettiin yhdessä nykytilaa ja sitten ideoitiin, mitä konkreettista Janakkalassa 
voitaisiin tehdä maallemuuton lisäämiseksi. Nyt ideat on muokattu käytännön 
ehdotuksiksi.

Maallemuutto kiinnostaa nyt monia, myös Janakkalassa, mutta tällä hetkellä tarjonta ei 
vastaa kysyntään. Muuttajia kiinnostavia vuokra- ja myyntikohteita on niukasti eikä 
rakentajille ole valmista tonttitarjontaa tällä hetkellä kylissä kuin Viralassa ja 
Leppäkoskella.
Kumppanuspöydän vilkas keskustelu kanavoitiin neljän otsikon alle: Muuttokohteet, 
Markkinointi, Uudenlainen asuminen ja Vapaa-ajanasuminen vakituiseksi.

Toimenpiteille määriteltiin aikataulut ja ehdotetaan toteuttajia. Osa toimenpiteistä on 
saatu heti liikkeelle. Kunnan kesäasukaskirjeen yhteydessä lähti kysely mökkiläisille, 
kiinnostaako vapaa-ajan asunnon muuttaminen vakituiseksi, vastauksia odotetaan 
viimeistään heinäkuussa. Kylät valmistautuvat Avoimet Kylät 12.6. -päivään, Leppäkoski 
tekemällä kylävideota ja Virala kutsuu tutustumaan myynnissä oleviin kunnan tontteihin 
ja samalla poikkeamaan kylän laavulla. Maallemuuttokohteita lähdetään etsimään 
joukolla. Syksyllä starttaa yhteinen kampanja muuttokohteiden löytämiseksi.



Janakkala.fi/muutamaalle



Yksityiset myytävät 
rakennuskohteet ja talot

• Myyjiin otettu yhteyttä syksyllä 2022 ja kartoitettu 
myytävien kohteiden tilannetta

• Yhteydenottoja on tullut runsaastikin osaan 
kohteista myynti-ilmoituksen julkaisun jälkeen. 

• Suurimmassa osassa kauppoja ei kuitenkaan ole 
toistaiseksi päästy vielä tekemään

Maanomistajille tarjolla 
myytävänä-kylttejä 

maastoon.



• Kylien maanomistajailta (Teams)

-> kylätaloilla tukikohtia Teams:n
seuraamiseen

-> linjoilla n. 30 asiasta 
kiinnostunutta

-> Keskustelua käytiin mm. 
rakennuspaikoista ja –luvista

• Mökkiläiskahvit

-> Järjestettiin kylien vapaa-
ajan asukkaille

-> Keskustelua, kuinka muuttaa 
mökki vakiasunnoksi

-> Järjestettiin kolmella kylällä, 
osallistujamäärät vaihtelivat

-> Yhteistyössä kyläyhdistysten 
kanssa

Kumppanuuspöydän
toimenpiteitä käytäntöön



• Leena.joutsenniemi@janakkala.fi

• Jenni.kuotola@janakkala.fi

• Piia.tuokko@janakkala.fi

Kiitos!
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