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Mikä Rautajärvi
- Kaakkois-Pirkanmaa, Sydän-Häme, 

Pälkäne, entinen Luopioinen
- Noin 350 asukasta
- Ei enää taajama
- Palvelukeskus: rauta- ja 

sekatavarakaupat, 
ravintola/baari/kioski/posti/kampa
amo jne. palvelukeskus, kyläkoulu

- 2. asujien/mökkiläisten enemmistö



 Taustalla kyläkaava
- 4 taajaman Luopioinen; jäljellä 3 

palvelukylää 350 – 700 as.

- Kaavasta sovittu 2006, suunnittelu 
alkoi 2011, kaava valmistui 2016, 
rakentaminen alkaa 2020

- Viimeksi vuokrataloja yli 30v sitten
- Uudisrakentaminen hiljaista – 2. 

kotien tonteista pula





Pilottialueen sijainti



Rautajärven kyläyhdistys
- 1979 perustettu toimikuntana
- Perinteinen, aktiivinen 

kyläyhdistys
- Pyörittää kuntosalia, 

pakettiautomaattia, talkoilee 
liikuntapaikat, 2 isot markkinat 
vuodessa 

- Ajoittain projekteja

- 2019 perustettu
- Osakkuus 50€/kpl, 

yleishyödyllinen & osingoton
- 76 osakasta, 5 hallituksessa
- 1 työntekijä
- 1 kylän rivitaloista remontoitu, 

nyt torppakylän lanseeraus

Rautajärven seudun kylät oy



Idean synty
- Talojen kartoitus 2009, uudelleen 2018
- 10 vuotta kyläkoulun lakkautuspuuhia
- Kehittämisyritys 1/2019
- Hankkeen ilmastoiltapäivä 10/2019
- Hallituslaisista ⅖ rakennusammattilaisia, 

omat hirsitalon siirrot ja totaaliset 
peruskorjaukset kylällä tehty hiljattain

- Luhtajärven ja Pentin kohtalot 
arveluttaneet hallituslaisia aiemmin

- Luopioislainen tapa vetää itse 
rakennusprojekteja

- Idean aihio täyttää vuoden



Pirkanmaan upein koti (Aamulehti) 9/2020



Rahoitus
- 9000€ Luopioisten 

säästöpankkisäätiöltä 7/2020: 
opinnäytetyön “osto”

- Oma pääoma
- Talkootyötä tuhansia tunteja
- Rautajärven torppakylä 

-hanke 3/2020 - 8/2021 Pirkan 
Helmeltä 60 000€ rahoitus

- Rakennuttajat itse



Pentinmäki noin 1906

Pentinmäki 2020

Uudesti rakennettu Pentinmäki 2022







Ekologiset ratkaisut torppakylässä (pilottitalo)
- Hirsien lisäksi ikkunat, ovet, vuorilaudat, lattialankut ja ehkä kattopaneloinnit 

uusiokäyttöön
- Biohiili kasvimaahan ja puutarhaan
- Pilariperustus lekaharkoista, yhtenäinen antura ja routaeristys lekasoralla
- Ilmavesilämpöpumppu, uunit/liedet ja  vesikiertopatterilämmitys, joka mahdollistaa 

keskuslämmitykseen siirtymisen
- Ulkonäkö toimintavarmuuden mukaan: painuva hirsi, joten kuisti lappeen alle
- Painovoimainen ilmanvaihto
- Märkätilat erilliseen rakennukseen
- Eristys selluvillalla
- Maltilliset neliöt
- Itse tehty, merkityksellinen kulutustuote; sielukas koti 

joka kestää sukupolvelta toiselle







Työvaihe nyt
- Suunnitelma valmis ensimmäiselle 5 talolle
- 2 taloa purettu ja hirret odottamassa
- 1. päärakennuksen purku purujen tyhjennys vaiheessa
- 1. päärakennuksen LVI-suunnitelma ja rakennesuunnitelmat työpöydällä
- 1. päärakennuksen kaivuu alkaa parin viikon päästä 
- 3 muuta rakennuttajaa neuvotteluissa
- 2 mottia biohiiltä suursäkeissä, satsi imeytyskokeissa
- Noin 20 talkoolaista, 360 talkootyötuntia syksyltä enimmäkseen 

hiiletyksissä ja puruissa



Kylän yhdistävä tarina eli brändi

- Ennen keskiössä metsä- ja 
maatalousperinne, 
mopokulttuuri ja sahti

- Nyt metsä- ja 
pientilakulttuurin uusi 
tuleminen: vanhat talot, 
puuveneet, lähiruoka ja 
valokuitu

- Vahvasti alueen historiaan 
pohjautuva, kestävä 
elämäntapa



Tulevaisuuden haaveita Rautajärvellä
- Öljylämmitteiset talot hake- tai 

biokaasulämmitteisiksi
- Oma lämpökeskus torppakylän taloille ja 

naapureille?

- Biokaasun tankkausmahdollisuus
- Kylän 500 lypsynautaa hyödyksi muuta kuin 

             nurmien syöjinä

- Kylän ravintola toimii kesäisin pääasiassa
   auringolla

- Sähköauton latauspaikka 
- Katollinen paneeleja + virtuaaliakku 

          = sähkölaskuton elämä



Tulossa 2021
- Biohiiltä myyntiin kierrätetystä 

rakennusmateriaalista 
- Yhteiskasvimaa torppakylää vastapäätä
- Kyynärönjoen laskeutusallas ja joen 

pohjapadot 
- Rautajärven ratkaisujen esittely 

valtakunnan tasolla toimiville poliitikoille
- Smart solution -esittely tästä ja muista 

seudun rakennusprojekteista (Smart 
village agademy)



Kiitos!

Seuraa meitä 
torppakyla.yhdistysavain.fi


