


Asuntojen kierrätys pelastaa
maaseudun

 – ja maailman 

Kirsi Oesch  - Pirkanmaan ilmastoviisas kyläverkosto -hanke 
Maalla asuminen on ympäristöteko -webinaari 7.12.2022



Vajaakäyttöisiä
asuntoja

erityisestä
harvaan
asutulla

maaseudulla



Asuntoja 11 240 
enemmän  kuin 

kotitalouksia
Pirkanmaan
maaseudulla

Joka kolmatta
kotitaloutta kohti

Suomessa on
mökki tai

vajaakäyttöinen
asunto



Vuokralla asuvien
kotitalouksien

osuus verrattua
Suomen

keskiarvoon 28%
kotitalouksista

Lähde: stat.fi Paavo-tilastotietokanta,
Asuinolot 2022



Väkeä pukkasi 2021 
1. kokonaisena 
korona-vuotena:

muuttovoittosia oli
liki kaikki 

Pirkanmaan kunnat

Lähde: stat.fi  Muuttoliike 2021



Hyvä tilanne 
muuttovoitoissa jo 
toissavuonna 2020

Väestönkasvu 
  keskittyy
   edelleen

   2020-2021

Lähde: stat.fi  Muuttoliike 2020 Lähde: stat.fi  Väestönmuutos 2020-2022



Lähde Tilastokeskus 7.10.2014

https://www.stat.fi/tietotrendit/artikkelit/2014/juhan-artikkeli/

Maaseudulla
on pienin

hiilijalanjälki
asukkaiden
kulutuksen

mukaan



Rintamamiestalot vuokralle
kylissä

Vanhan pientilan hankkiminen
sijoituskäyttöön tai peltojen/metsien

remontoitavaksi ja siitä vuokralle

Pientilan vanha päärakennus, AirBnB-käytössä
 

Vanha kauppa sijoitusasuntona
 



Kirkonkylien isojen talojen 
muokkaaminen huoneistoiksi

Kotitalo
perikunnalta

remontoitavaksi ja
kolmeksi asunnoksi

ja työtiloiksi
muuttaminen

Kauppiaan talo
 



Toiselle mökki, toiselle unelmakoti

Tilojen sivuasuntojen uudistaminen eri
tasoisiksi kodeiksi ja mökeiksi

Pehtoorin talo rak. noin 1900
 

Remonttisuunnitelma
miten säilyttää talo seuraavatkin 

100 vuotta



Kulttuurihistoriasta
ja elinympäristöistä  

 huolehtiminen

Tapaus Laukon
kartanokylä

Vuokra-asunnot 
Laukon pihapiirissa

Lähde Laukonkartano.fi
 

Laukko 1848    Lähde 
Maanmittaushallituksen

historiallinen kartta-arkisto
 



Lähde https://www.laukonkartano.fi/
laukko/asunnot/

 

https://yle.fi/a/3-11601645

Lähde Yle 24.10.2020
tekijä Jani Aarnio 

Tapaus 
Laukon 

kartanokylä

13 asuntoa
remonttiin ja  

vuokralle 
2013-2015



Tapaus 
EcoVillas 

Luopioinen 



Tapaus EcoVillas  Luopioinen ja Narva

Kaksi  8 kierrätetyn minitalon
eli 27 neliön erillistalon aluetta

Luopioisiin ja Narvaan
vuokralle



Tapaus EcoVillas 
Luopioinen ja Narva



Tapaus EcoVillas 
Luopioinen ja Narva

Lähde  https://www.op-

media.fi/asuminen/minitalossa-on-27-neliota/

Kuvat Riina Peuhu, teksti Helen Partti

Asukkaat sosiaali- ja
terveysalan ammattilaisi tai
yrittäjiä, etupäässä naisia



Tapaus Pöllökartano

Lähde  http://pollokartano.fi/

Alkuperäinen suunnitelma 1911

Remonttisuunnitelma 2014

Aution vanhan
mielisairaalan remontti 7

asunnoksi ja
yhteiskäyttötiloiksi

asumisen osuuskunnan
voimin



Tapaus PöllökartanoLähde  http://pollokartano.fi/

Hyvän elämän paikka yksin
asuville mutta

yhteisöllisyydestä
nauttiville +55 vuotiaille 



Tapaus Pöllökartano

Lähde  http://pollokartano.fi/

Kohtuulliset neliöt, kohtuullinen
vuokra, kohtuullinen vaiva 



Tapaus PöllökartanoSeura

ET-lehti

Viestiä muille, mitä kannattaa
tehdä hyvän asumisen eteen



Tapaus 
Torppakylä

Viiden
paikkakunnan

kierrätetyn
hirsirungon

rakentaminen
asuinalueeksi

kyläkaavan
alueelle



Tapaus 
Torppakylä

Kun hirsitalo ei voi
jäädä enää
paikalleen



Tapaus Torppakylä

Pilottitalo = 1 hirsirunko?
Ei, varaosia kolmesta

 talkoilla puretusta, loput
biohiileksi



Tapaus Torppakylä

Ja mediaan
kertomaan, että
tehkää muutkin



Tapaus Weberinpisteen rivitalon remontti kylän voimin

x2 =

Kylän julkisomisteisessa vanhusten rivitalossa oli tyhjää
perheasunnoksi talkoilla



Tapaus Weberinpisteen rivitaloasuntojen remontti kylän voimin



Tapaus MTK:n autiotalohanke
 

Talo Maalta -palvelu
aukeaa keväällä, 
laita seurantaan

https://www.facebook.co
m/profile.php?

id=100087165472093

Lähde  Jannne Tyynismaa /Autitalot ja hiljaiset kiinteistöt

hyötykäyttöön -hanke

esitys 2.11.2022 Kyläpäivät

https://www.facebook.com/profile.php?id=100087165472093


Väkiluku nousuun 
asuntokantaa tuottamalla

 ja uudistamalla

%

Vuokralla asuvien osuus
kotitalouksista

postinumeroalueella

Lähde: stat.fi Paavo-tilastotietokanta,

Asuinolot 2014-2022



Kun yksi rakentaa, toiset helpommin rakentaa myös
Uusien markkinoiden avaaminen
Kerran vuokralle tullut jää helpommin seudulle
Paikallisten palveluiden käyttö rakentamisessa €
Vuokratuotto €€
Paikallisten palveluiden käyttö uusien asukkaiden

Kiinteistökannan ylläpito ja kulttuurihistoriallisista
arvoista huolehtiminen
Pidetään hiilivarastoista kiinni ja pikku hiljaa
energiatehokkaammiksi

       myötä €€€



Kiitos!

Kirsi.oesch@pirkankylat.fi 


