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Uutta asumista kyläidylleihin, jotta elinvoima ja kyläkoulut vahvistuvat 

Hämeessä on viehättäviä kyliä, joissa on kyläkoulut, monipuolisia palveluja ja toimintaa. Kylämme ovat 
useimmat myös arvokkaita kulttuuriympäristöjä, idyllejä, joita maalle muuttajat hakevat. Mutta mihin 
muuttaa, kun ei ole taloja, eikä rakennuspaikkoja myynnissä, saati sitten mahdollisuuksia asua vuokralla.   

Hämeen Kylät herättelee kiinteistönomistajia, kuntia ja rakennusalan toimijoita vastaamaan tähän 
kiinnostukseen ja kysyntään. Kyläyhteisöt toivottavat puolestaan muuttajat tervetulleeksi. 

Hämeen Kylät – maakunnallinen kyläyhdistys järjestää 17.11. klo 17.30 webinaarin kyläasumisesta.  

Maalla on paljon tyhjillään tai vajaakäytöllä olevia rakennuksia, jotka kaipaavat huolenpitoa ja uutta 
elämää. Myös houkuttelevia rakennuspaikkoja tarvitaan kylistä. Uutta asumista hämäläisiin kyläidylleihin 
webinaarissa esitellään kyläasumisen mahdollisuuksia ja kerrotaan käytännön toimista, mitä kylien eteen 
voidaan tehdä. 

Tilaisuuden juontajina toimivat Hämeen Kylät ry:n kyläasiamies Elina Leppänen ja Suomen Kylät ry:n maalle 
muuton asiantuntija Johanna Niilivuo.  He esittelevät aluksi viiden pilottikylän kanssa koottuja 
kumppanuusehdotuksia.  

Kyläidylleissä on potentiaalia monipuoliseen asumiseen. Mitä muuta se voi olla kuin perinteisiä 
omakotitaloja ja miten se saadaan käyttöön? Arkkitehti Kalle Rautavuori, FCG esittelee Hämeen liiton 
teettämää selvitystä Kanta-Hämeen asumispotentiaalista erityisesti kylien kannalta. 

Janakkalan kunta on toiminut esimerkillisesti kyläasumisen edistämiseksi kyläyhdistysten kanssa. Kunta 
nostaa omassa asumisen markkinoinnissaan esille myös yksityisten tontti- ja talokohteita maaseutualueilta. 
Janakkalan kampanjoista ja niiden tuloksista kertovat maankäyttöpäällikkö Pia Tuokko, viestintäpäällikkö 
Leena Joutsenniemi ja maaseutuasiamies Jenni Kuotola Janakkalan kunnasta. 

Tukea vanhojen rakennusten kunnostamiseen on saatavilla. Rakennusperinnön hoitoavustuksia voi hakea 
marraskuun loppuun saakka. Alueelliset vastuumuseot kannustavat välttämään ylikorjaamista ja antavat 
myös maksutonta neuvontaa. Anssi Malinen Lahden museot /Päijät-Hämeen alueellisesta vastuumuseosta 
kertoo tästä. 

Miten tyhjään taloon löytyvät uudet ja luotettavat asukkaat? Talo maalta -palvelu avataan ensi vuonna. Se 
tulee yhdistämään maaseudulla tyhjillään olevat kiinteistöt ja maalle muutosta haaveilevat ihmiset. Palvelu 
tulee tarjoamaan myös oppaan sekä sopimusluonnoksia kiinteistöjen käyttöoikeuteen liittyen. MTK:n 
kehittämästä Talo maalta -palvelusta kertoo Janne Tyynismaa. 

Hämeen Kylät kutsuu webinaariin niin maanomistajia, päättäjiä, rakennuspuolen ammattilaisia ja kylien 
ystäviä kuulemaan ja pohtimaan, miten kyliin saadaan koteja muuttajille. 

 
Koulut, kyläasumisen vahvistaminen ja elinvoima kulkevat käsikädessä 

Suomen Kylät ry on julkaissut Kyläkoulujen pelastuspaketin. Se luovutetaan opetusministeri Li Anderssonille 
23.11. Lue tästä Suomen Kylien tiedotteesta. https://suomenkylat.fi/kylakoulujenpelastuspaketti/ 

Kanta-Hämeessä on koulut seuraavilla kylillä, niiden vaikutusalue on laajempi. 

https://suomenkylat.fi/kylakoulujenpelastuspaketti/


FORSSA: Koijärvi 

HATTULA: Lepaa, Nihattula, Pekola 

HAUSJÄRVI: Ryttylä, Monni, Hikiä 

HÄMEENLINNA: Alvettula, Eteläinen, Hauho, Iittala, Tuulos, Lammi, Renko 

JANAKKALA: Heinäjoki, Leppäkoski, Tanttala, Tarinmaa, Tervakoski, Virala, Vähikkälä 

LOPPI: Joentaka, Kormu, Launonen, Läyliäinen, Topeno, Pilpala 

TAMMELA: Myllykylä, Porras, Riihivalkama, Teuro 

Tämän lisäksi on kouluja kaupunkialueilla ja kuntakeskuksissa. 

 

LISÄTIETOA 17.11.klo 17.30 webinaari Uutta asumista kyläidylleihin 

https://www.hameenkylat.fi/17-11-uutta-asumista-kylaidylleihin-webinaari/ 

 

Tässä linkki Hämeen Kylien kokoaman kyläasumisen kumppanuuspöydän esitykseen. Toimenpide-

ehdotukset löytyvä dioista 3-5. 
https://hameenkylat-

my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kylaasiamies_hameenkylat_onmicrosoft_com/EX_hJzwnW2BApCbjXSJb5oIB1fBChDolg2iLiTO64

x9wJw?e=LCSDqa 

VALOKUVIA pilottikyliltä 
https://hameenkylat-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kylaasiamies_hameenkylat_onmicrosoft_com/EoDQsGu5VktKjhZc8vlBIuYB7UXbTP6R-

Vbh699hgtbXKg?e=HSJeuK 

 

Hämeen Kylät ry / Uusia asumisratkaisuja kyliin /  

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

Suomen Kylät ry / maallemuuttoasiamies Johanna Niilivuo / johanna.niilivuo@suomenkylat.fi /  

045 3410 384 

Pilottikylät Uusia asumisratkaisuja kyliin 

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 
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