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Rakentaminen  
ja kylätalot

Ekorakentamisessa ympäristöä rasitetaan mahdollisimman vähän. 
Ympäristörasitetta arvioitaessa huomioidaan koko rakennuksen elinkaari 
rakennusmateriaalien valmistuksesta ja itse rakentamisesta rakennuksen 

käyttöön sekä purkamiseen. Rakennuksen pitkä käyttöikä 
vähentää suhteellista ympäristörasitetta.
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Rakentaminen  
ja kylätalot

Yhteistä taloa korjattaessa kannattaa vaalia talon ominaispiirteiden lisäksi myös yh-
teisöä. Monenlaiset yhdistykset ja yhteisöt korjaavat yhdessä esimerkiksi työväentalo-
ja, seurantaloja sekä paikallismuseoita. Erilaisia seurantaloja on eri puolilla Suomea noin 
2 500 ja paikallismuseoita vajaa tuhat, Keski-Suomessakin siis kymmeniä.

Kylä- ja seurantalojen lämmittämiseen ja käyttöön kuluu paljon energiaa. Tämä näkyy 
ylläpitokuluissa. Säästökohteita voi löytää kiinnittämällä huomiota kylätalon lämmön-, 
sähkön- ja vedenkulutukseen, eristysratkaisuihin, valaistukseen sekä talon käyttöön.

Maaseuturahoituksen esimerkkejä Keski-Suomesta:
�	Kärkkäälän nuorisoseurantalo, Hankasal-

mi: energiansäästöä tilojen kunnostami-
sella ja tiivistämisellä. 

�	Kumpulan kylätalo, Kyyjärvi: talon kun-
nostuksella lisättiin sen käytettävyyttä 
ja pienennettiin käyttökuluja. Asennet-
tiin lämpöpumput sekä kunnostettiin 
peltikatto ja ikkunat. 

�	Nisulan kylätalo, Toivakka: kylätalon 
ikkunoiden kunnostus vähentää lämpö-
hukkaa ja parantaa talon energiatehok-
kuutta. 

�	Huikon kylätalo, Toivakka: lämmitys-
muoto muutettiin maalämmöksi ja teh-
tiin ikkunaremontti. 

�	Nuorisoseurantalo Honkala, Hankaan 
Erätalo ja Joutsan Työväentalo, Joutsa: 
parannettiin rakennusten energiata-
loutta kattorakennelmien uusimisella, 
lisäeristämisellä sekä sähkölämmitys- ja 
ohjausjärjestelmiä uusimalla. 

�	Toimelan Tupa, Kertteen-Palsinan kylä, 
Kuorevesi, Jämsä: ikkunat vaihdettiin 
viihtyisyyden ja energiatehokkuuden 
parantamiseksi. 

�	Paavon Tupa, Saarijärvi: kierrätyskes-
kuksen yhteyteen rakennettiin kaiken 
kansan toimintatupa. Rakentamisessa 
käytettiin hyväksi mm. vanhaa har-
maantunutta koivulankkua. 

�	Vanhojen tilojen uusiokäyttö: kotieläin-
tila on muutettu mehuasemaksi Saa-
rijärvellä, ja entinen hoivakodin keittiö 
metsästysseuran lahtivajaksi Jyväskylän 
Keljossa. 

�	Multialainen urheiluseura rakensi kom-
postoivan käymälän lenkkipolun var-
teen. Samoin teki Lievestuoreen partio-
laiset Hyyppään partiomajalle. 

�	Energiaa säästäviä ilmalämpöpumppuja 
on hankittu mm. seuraaviin: Venekosken 
nuorisoseurantalo, Hankasalmi; Toivolan 
työväentalo, Laukaa; Saaren kylä, Kin-
nula; Elämäjärven kylätalo, Pihtipudas; 
Turkinkylätalo ja Partalan koulu, Jämsä. 

Tutustu: 

Suomen Ympäristökeskuksen Kylätalot energiapiheiksi -opas löytyy issuu.com -sivustolta.

https://issuu.com/suomenymparistokeskus/docs/kylatalot-energiapiheiksi_energiaop


6

Hallan tuvan peruskorjaus 

Kotiseututalo Hallan tupa Hankasalmella on tunnelmallinen 1600–1800-lukujen aikana 
rakennettu hirsirakennus, jonka pihapiirissä sijaitsee museokylä. Pihapiiri rakennuksineen 
kuvastaa hankasalmelaista talonpoikaistilaa samaisilla aikakausilla. Museokylän vieressä 
sijaitsee Suomen suurimpiin kuuluva puukirkko.

Lähes 300-neliöinen Hallan tupa peruskorjattiin perustuksista vesikattoon Leader-ra-
hoituksella ja talkootyöllä. Korjaus tehtiin vanhaa kunnioittaen, esteettömyys huomioi-
den ja energiatehokkuutta parantaen. Osa materiaaleista saatiin lahjoituksina paikallisil-
ta yrityksiltä. Kunnostushanke oli yhdistykselle valtava yhteisöllinen ponnistus, sillä tal-
kootunteja kertyi parivuotisen korjauksen aikana lähemmäksi 10 000.

Vuoden 2020 kotiseutuyhdistykseksi valittu Hankasalmen Kotiseutuyhdistys vuokraa 
Hallan tupaa erilaisiin tilaisuuksiin. 

www.hankasalmenkotiseutuyhdistys.fi

http://www.hankasalmenkotiseutuyhdistys.fi
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Rakennetaan puusta 

Puurakentamisella päästään lähemmäksi ekologista kestävyyttä, sillä käytössä on uusiu-
tuva luonnonvara, joka vähentää ympäristöhaittoja huomattavasti esimerkiksi betoniin 
ja teräkseen verrattuna. Puurakentamisen hiilidioksidipäästöt ovat myös huomattavasti 
pienemmät muihin materiaaleihin verrattuna. 

Puurakentaminen on pitkäikäistä, sillä kuluvia osia voidaan vaihtaa ja rakennus on 
mahdollista tehdä täysin myrkyttömästi. Elinkaarensa päähän tullessaan puurakennus 
on suurelta osin kierrätyskelpoinen. Puurakennuksen runkojärjestelmäksi on mahdollista 
valita eri vaihtoehtoja, joten jokaiseen käyttötarkoitukseen löytyy varmasti juuri oikean-
lainen ratkaisu. Asukkaat kiittävät usein puisia rakennuksia kodikkaiksi, viihtyisiksi, hyvän 
sisäilman omaaviksi, paloturvallisiksi ja äänieristäviksi.

Kaupunkisuunnittelulla, kaavoituksella ja eri viranomaisten yhteistyöllä voidaan edis-
tää puurakentamista. Puu soveltuu kaupunkirakentamiseen: esimerkiksi meluaitoihin, 
puisto- ja rantarakentamiseen, siltoihin ja laitureihin, puistokalusteisiin ja leikkipaikkoi-
hin, jopa parkkitaloihin. 

www.metsakeskus.fi/rakennetaan-puusta

Tutustu: 

Kulttuuriympäristö näkyväksi KYNÄ ja Onnellisia tarinoita -opas tuo esiin onnistuneita esi-
merkkejä vanhojen rakennusten ottamisesta uuteen tuottavaan käyttöön mm. Keski-Suo-
mesta. Opas tarjoaa tietoa myös rakennusperinnöstä, sen suojelusta ja kunnostamisesta. 
Opas neuvoo, mistä saa tietoa, asiantuntija-apua ja taloudellista tukea niin rakennuksen 
korjaamiseen kuin uuden yritystoiminnan käynnistämiseenkin. Yritystoimintaa vanhaan 
rakennukseen suunnittelevalle opas tarjoaa vinkkejä siitä, kuinka vanhan rakennuksen 
tarjoamia mahdollisuuksia voi parhaiten hyödyntää. Opas löytyy Maa- ja kotitalousnais-
ten verkkosivuilta. 

www.maajakotitalousnaiset.fi -> Onnellisia tarinoita -julkaisu

http://www.metsakeskus.fi/rakennetaan-puusta
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/sites/default/files/attachment/onnellisia_tarinoita_julkaisu_0.pdf
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Uusiutuva energia  
ja energiatehokkuus

Uusiutuvan energian tuotannossa hyödynnetään jatkuvia luonnollisia 
prosesseja, kuten auringonpaistetta, tuulta, virtaavaa vettä 

sekä ilman ja maan lämpöä tai biologisesti syntyviä varantoja, 
kuten puuta. Keski-Suomessa selvitellään erilaisin tutkimuksin 

uusiutuvan energian käyttöä ja sen liiketoimintamahdollisuuksia. 
Energiansäästöä saadaan monin tavoin, esimerkiksi 

käyttämällä vähemmän sähköä. Yhteisissä kokoontumistiloissa 
energiatehokkuuteen voi vaikuttaa järkevillä lämmitys- 

ja valaistusratkaisuilla.
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Uusiutuva energia  
ja energiatehokkuus

Maaseuturahoituksen esimerkkejä Keski-Suomesta:
�	Konneveden Häähnintuvalle hankittiin 

aurinkopaneelit retkeilykäytössä ole-
valle autiotuvalle ja näkötorniin. 

�	Jämsän Särkijärven kuntotaloa kun-
nostetaan energiatehokkaammaksi 
uusimalla valaistusta ja hankkimal-
la aurinkokennopuhaltimia. Myös 
saunan, avantopumpun ja lukituksen 
etäohjaus lisää energiatehokkuutta ja 
vähentää autolla liikkumista. 

�	Jämsän Runttimäen maastoliikunta-
keskuksessa saatiin energiansäästöä 
vaihtamalla valaistus LED-valoiksi. 

�	Lievestuoreen Lämpö Oy selvitti 
teknis-taloudellisia edellytyksiä bio-
kaasun tuottamiselle kaukolämmöksi 
ja liikennepolttoaineeksi. 

�	Oravasaaren kyläyhdistys Jyväskyläs-
sä selvitti paikallisen biokaasutuotan-
non mahdollisuuksia. 

�	JAMKin Biotalousinsituutin (BTI) Bio-
kaasuliiketoiminta - ja verkostot toi-
minnan tavoitteena oli tunnistaa Kes-
ki-Suomesta 4–6 kohdealuetta, jotka 
voisivat saavuttaa riittävän käyttöas-
teen biokaasuliiketoiminnan tuotteille 
kannattavan liiketoiminnan mahdollis-
tamiseksi. Selvitettiin biokaasulaitok-
sen hankinnassa ja tarjouspyynnössä 
huomioitavia asioita.

�	ProDeliver ja BTI, JAMK selvittivät 
hampun tuotannon ja käytön mah-
dollisuuksia kokoamalla tietoja alueen 
viljelijöiltä tuotantopotentiaalista. 
Hamppu sitoo puustoon verrattuna 
moninkertaisen määrän hiilidioksidia 
kasvatukseen käytettyä pinta-alaa 
kohden. Vuoroviljelyssä hampun viljely 
vähentää rikkakasvien määrää ja lisää 
kasvien taudin- ja kuivuudenkestä-
vyyttä vähentäen siten tarvetta tor-
junta-aineiden käytölle. 

�	Suomen Metsäkeskuksen Lähiener-
gialla omavaraisuuteen -hankkeella 
edistettiin maakunnan energiahuol-
tovarmuutta ja -omavaraisuutta 
paikallisia energianlähteitä hyödyn-
täen. Hankkeessa keskityttiin läm-
pöyrittäjien ja kuntien tuottamaan ja 
käyttämään energiaan. Pääasiallisena 
tarkastelukohteena olivat puuperäi-
set polttoaineet. Lisäksi demonstroi-
tiin aurinkoenergian hyödyntämistä 
lämmön tuotannossa ja puupoltto-
aineen kuivauksessa sekä selvitettiin 
pienten yhteisöjen mahdollisuuksia 
tuottaa lämmön lisäksi sähköä omaan 
käyttöön. 

Tutustu: 

Keski-Suomen metsäenergian ostaja- ja myyjäkalenterista löytyvät kunnittain energiapuun 
ostajat sekä energiapuun ja hakkeen myyjät. 

www.metsakeskus.fi/lahienergialla-omavaraisuuteen

http://www.metsakeskus.fi/lahienergialla-omavaraisuuteen
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Biokaasulla suuri potentiaali Keski-Suomessa

Keski-Suomen biokaasupotentiaalista on nykyisin käytössä korkeintaan kymmenen pro-
senttia. Varovaisten arvioiden mukaan biokaasupotentiaalin käyttöönoton ja siihen oleel-
lisesti liittyvän ravinnekierrätyksen ympärille voisi syntyä satoja työpaikkoja.

Suurin toistaiseksi lähes hyödyntämätön raaka-ainepotentiaali lymyää maataloudes-
sa. Raaka-aineita olisivat suojavyöhykenurmet ja muut nurmet, joita ei tarvita eläinten 
rehuksi sekä olki ja eläinten lanta. Käyttöönoton esteenä on mm. se, että biokaasun tuo-
tanto maatiloilla vaatisi suhteellisen suuria investointeja. Biokaasua voidaan käyttää niin 
sähkön kuin lämmön tuotantoon ja sillä voidaan korvata öljyä ja maa- tai nestekaasua 
teollisuudessa ja siitä voidaan jalostaa liikennepolttoainetta. Biokaasun voimalla tehdään 
jo kuljetuksia Keski-Suomessakin, mutta mukaan mahtuu vielä monta päästöttömästä lii-
kenteestä kiinnostunutta kuljetusyrittäjää ja muuta toimijaa. Mikä voisi olla ensimmäinen 
keskisuomalaisella biokaasulla tuotettu elintarvike tai muu tuote?

Lähde: Keski-Suomen liiton projektipäällikkö Outi Pakarisen blogi.
www.keskisuomi.fi/blogi/kirjoittajat/outipakarinen

Kuva: Keski-Suom
en liitto

https://www.keskisuomi.fi/blogi/posts/113/saisiko_olla_biokaasulla_kymmenesosa_maakuntaan_tuodusta_oljysta_pois_ja_500_uutta_tyopaikkaa
https://www.keskisuomi.fi/blogi/kirjoittajat/outipakarinen
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Muistiinpanot
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Älykkäät ratkaisut
Maaseudulla ja kylissä tehdyillä älykkäillä ratkaisuilla on usein ilmastoon 

ja ympäristöön myönteisiä vaikutuksia. Älykkäitä ratkaisuja voidaan 
kehittää esimerkiksi terveydenhuollon, hyvinvoinnin, koulutuksen, 

energiantuotannon, liikkuvuuden, vähittäismyynnin, harrastustoiminnan 
ja kulttuurin palveluihin. Älykäs kylä etsii aktiivisesti ja innovatiivisesti 

uusia toimivia ratkaisuja tai parantaa jo olemassa olevia sekä 
kehittyy ja kehittää aluetta omista lähtökohdistaan. Uusi teknologia ja 

digitaaliset ratkaisut mahdollistavat uusia toimintatapoja.

Maaseuturahoituksella tehtyjä älykkäitä ratkaisuja Keski-Suomessa:
�	JAMKin MataDigi -hankkeessa tehtiin maa-

talouden digitaalisia verkko-opetusaineisto-
ja yrittäjille sekä muun muassa virtuaalinen 
navettavierailu.  

�	Digisti kylässä -hankkeessa (JAMK ja Keski- 
Suomen Sydänpiiri) vahvistettiin kyläläisten 
digitaitoja erilaisten sähköisten palveluiden 
sekä laitteiden käyttämisessä järjestämällä 
esimerkiksi digiklinikoita ja digipalvelupäiviä. 
Paikkakunnille on koordinoitu myös digiver-
taistoimintaa ja perehdytetty digitutoreita. 

�	Paikalliset.fi -palveluhakemistosta yhdellä 
haulla löytyy yritysten palveluja Kinnulas-
ta, Pihtiputaalta, Kivijärveltä ja Viitasaarelta 
(ProWitas). 

�	Go Korpilahti Go -nettisivustolla tehdään  
Korpilahden yritysten ja yhteisöjen yhteis-
markkinointia ja tapahtumatoteutuksia.

�	Kirkkovuoren luontomatkailuun uusi käyttä-
jäkokemus mobiilisovelluksella Kirkkovuoren 
näkötornista ja Mörkö-maasta. (Lions Club 
Karstula). 

�	Tulevaisuuden tekijät -hankkeessa yrittä-
jät ja nuoret kokeilivat yhdessä teknologian 
mahdollistamia tulevaisuuden töitä virtuaa-
litodellisuus- eli VR-työpajoissa Kinnulassa ja 
Kyyjärvellä. 

�	4H-yhdistyksen TeknoLande tarjoaa tiedeker-
hoja ja -leirejä sekä robotiikan ohjelmointiop-
pia Uuraisten lapsille ja nuorille. 

�	Uuraisten MLL kehitti Aikuisten oikeesti  
-ruuhkavuosiaapisen kiireisille vanhemmille.
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Ainutlaatuinen etäkäyttöinen 
revontulien kuunteluasema 

Hankasalmen observatorioon Murtoisten 
kylälle rakennetaan maailman ensimmäi-
nen revontulien äänten tutkimiseen tar-
koitettu havaintoasema. Revontulitutki-
musta on tehty Hankasalmella eri laitteis-
toilla jo yli 40 vuotta. Revontulien aiheut-
tamien äänien olemassaoloa ei ole tähän 
päivään saakka pystytty kiistattomasti 
todentamaan, joten Hankasalmen kuun-
teluasema tulee olemaan tutkimuksen 
edelläkävijä. 

Hankasalmen observatorion yhteydes-
sä ovat jo revontulien havainnointiin tar-
koitettu magnetometri sekä revontulika-
mera. Nämä laitteistot yhdessä äänen ha-
vainnointiaseman kanssa muodostavat ai-
nutlaatuisen kokonaisuuden. Observatori-
olla on tehty maailmanlaajuisesti merkit-

täviä tähtitieteellisiä havaintoja. Havain-
tokohteina ovat olleet niin Kuu, Aurinko, 
planeetat ja komeetat kuin Aurinkokun-
nan ulkopuoliset tähdet, galaksit ja gam-
mapurkaukset. Havainnot tallennetaan 
säännöllisesti sekä kansainvälisiin että 
suomalaisiin tietokantoihin.

Yksittäisiä havaintoja on kertynyt sa-
tojatuhansia, ja ahkerat harrastajat ovat 
saaneet sekä valtakunnallista että kan-
sainvälistä tunnustusta. Tähtitiedeyhdis-
tys Siriuksen jäsenistön tekemiä havain-
toja on hyödynnetty sadoissa tieteellisis-
sä artikkeleissa. 

Murtoisten tähtikeskuksen havainto-
laitteiden etäyhteys mahdollistaa kan-
sainvälisen yhteistyön, kun tutkijat eri 
maista voivat käyttää laitteita sijainnis-
ta riippumatta. Etäyhteydellä säästetään 
turhia matkustuskuluja ja ympäristöä. 

murtoinen.jklsirius.fi/

Tutustu: Kyläsuunnitelma verkossa www.kylamme.fi 

Keski-Suomen Kylät ry ja JyväsRiihi ovat luoneet kyläsuunnitelman tekemiseen verkkosovel-
luksen kaikkien vapaaseen käyttöön. Tietopankista löydät tarvitsemasi tiedon laadukkaan 
kyläsuunnitelman toteuttamiseen ja kylän yhteisten suuntaviivojen luomiseen.

http://murtoinen.jklsirius.fi/
http://www.kylamme.fi
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Ympäristö ja liikenne
Ympäristön kunnostusta voidaan tehdä monilla tavoin, joko uusilla 

innovaatioilla tai vanhoihin ekologisiin perinteisiin perustuen. 
Julkisen liikenteen puutteiden vuoksi oma auto koetaan usein 

välttämättömyydeksi maaseudulla. Kimppakyyteihin tarvittaisiin 
toimiva järjestelmä. Etätyöskentely vähentää merkittävästi 

työmatkaliikennettä ja mahdollistaa maallemuuton,  
mutta vaatii toimivia verkkoyhteyksiä.
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Maaseuturahoituksen esimerkkejä Keski-Suomesta:
�	Länkipohjan valokuituhanke, Jämsä sekä 

Mulikan kyläverkkohanke, Saarijärvi: toi-
miva ja nopea valokuituverkko parantaa 
yritystoiminnan kasvuedellytyksiä, 
synnyttää uusia yrityksiä ja työpaikko-
ja, vahvistaa etätyömahdollisuuksia ja 
antaa mahdollisuuden kehittää uusia 
palvelumuotoja kylällä asuville ihmisille. 

�	Härkää sarvista, JAMK: säilytetään ja 
kohennetaan maatalousluonnon ja 
-maiseman monimuotoisuutta sekä 
monipuolistetaan karjatilojen toimintaa 
maatalouden muutoksessa. Laiduntavan 
karjan käyttöä tehostettiin luonnon mo-
nimuotoisuuden hoidossa osoittamalla 
alueita laidunnuskäyttöön. Arvokkaita 
maaseutuperintö-, maaseutumaisema- 
ja luonnonkohteita hoidettiin paikallis-
ten maatalousyrittäjien ja paikallisyh-
distysten avulla. 

�	Joutsan Retisenlampi kunnostettiin ja 
lammesta poistettiin rehevöittävää 
biomassaa lähes umpeenkasvaneesta 
vesistöstä ruoppaamalla ja kaislaa leik-
kaamalla.

�	Kaislalauttainnovaatio, Hankasalmi: 
Niemisjärven osakaskunnan kehitte-
lemä ja rakentama lauttainnovaatio 
kaislan poistoon umpeenkasvaneesta 
vesistöstä. 

�	Korpilahden ampumaradan maaperä on 
puhdistettu, ja jatkossa huolehditaan, 
etteivät haulit päädy maaperään.

�	Jämsän Arvenmäen Lampipuistoon on 
vuokrattu lampaat ympäristönhoitajiksi. 

�	Päijänne Brändiksi, JAMK: Päijän-
teen alueen toimijat ovat selvittäneet 
Unescon biosfäärialuestatuksen hake-
mista kestävän ja vastuullisen toimin-
nan yhteistyönä. 

�	Hankasalmelle rakennettiin kevyen 
liikenteen väylä pyöräilijöiden ja jalan-
kulkijoiden käyttöön valtatien 9:n ja 
kirkonkylän keskustan välille.

Tutustu: Oppaita ja hyödyllisiä linkkejä vesiosuuskuntien työhön. 

www.jamk.fi -> TKI-projektit -> Vesihuoltohanke

https://www.jamk.fi/fi/Tutkimus-ja-kehitys/projektit/Vesihuoltohanke1/Vesiosuuskunta-asiat/
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Omaa pyörää ei tarvitse omistaa

Kuhmoisten Nuorisoseura ja Konneveden 4H-yhdistys ovat kehittäneet paikkakunnilleen 
pyörälainaamot. Esimerkiksi Konneveden 4H-yhdistyksen pyörälainaamossa Konneveden 
kirkonkylällä on kolme polkupyörää ja kypärät. Lainaamo on sijoitettu Matkahuollon yh-
teyteen, jotta pyörien käyttö on kätevää esimerkiksi linja-autolla Konnevedelle saapuvil-
le matkailijoille.

Julkisilla kulkuvälineillä liikkuvat voivat käyttää pyöriä kirkonkylän alueella asioimiseen 
ilman, että omaa pyörää tarvitsee tuoda mukana. Mökkiläiset ovat varanneet pyöriä vii-
konloppuisin, jotta kulkupeliä ei tarvitse kuljettaa kotoa pitkiä matkoja.

Pyörälainaamot edistävät päästötöntä liikkumista. 
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Kierrätys ja viljely
Kiertotaloudessa yhden prosessin jäte on toisen prosessin 

raaka-aine. Kierrättämällä ja tuotteita uusiokäyttämällä 
vähennetään raaka-aineiden ja energian kulutusta.

Ekologisessa viljelyssä pyritään mahdollisimman pieneen 
ympäristörasitukseen esimerkiksi luonnonmukaisen 

tuholaistorjunnan, hyvän kompostoinnin ja vedenkäytön 
minimoinnin avulla. 
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Maaseuturahoituksen esimerkkejä Keski-Suomesta:
�	ProAgrian Luonnosta tuotteeksi 

-hankkeessa vahvistetaan luonnon-
tuotealan kasvua ja kehitystä Keski- 
Suomessa esimerkiksi kehittämällä 
uusia tuotteita ja digitaalisia välineitä. 
Hankkeessa keskitytään niin elintar-
vikkeisiin, kuten sieniin, marjoihin ja 
yrtteihin kuin ei-syötäviin luonnon-
tuotteisiin, kuten turpeeseen, ja näitä 
molempia hyödyntäviin palveluihin.

�	Viitasaarella hyödynnettiin ylijäämä-
graniittikiviä taajaman viihtyisyy-
den parantamisessa ja Torinrannan 
alueella.  

�	Kehittämisyhtiö Witaksen ravintei-
denkierrätyshankkeessa parikym-
mentä alueen viljelijää kiinnostui 
jätevedenpuhdistamon lietekompostin 
vastaanotosta. Puhdistamolietteen 
käyttöä kannattaa markkinoida  
tulevaisuudessa viljelijöille.

�	Luomuliiketoiminnan kehittäminen 
Keski-Suomessa, JAMK: Keskisuoma-
laisten luomuyrittäjien liiketoimintaa 
ja yhteistyötä kehitettiin koulutusten 
ja opintoretkien avulla.  Luomutilojen 
määrä on kasvussa ja tuotanto moni-
puolistuu. 

�	Luonnonvarakeskuksen Tyla -hank-
keessa luodaan mallia orgaanisten 
lannoitteiden tuotantoon typensitoja-
kasveista. Malli luodaan raaka-aineen-
tuotannon ja biokaasulaitoksen kan-
nattavuusarvioinneilla, tutustumalla 
Keski-Euroopassa toimiviin malleihin 
sekä tuottamalla uutta tietoa typen-
sitojakasvien mädätyksestä uuden-
tyyppisessä kuivamädätyslaitoksessa.

Tutustu: 

Ruokaviraston nettisivuilta löytyy verkkokurssiaineistoja ja erilaisia oppaita 
elintarvikealaan liittyen.  

www.ruokavirasto.fi

Tietoa luomutuotannosta ja -tuotteista voi lukea Luomuliiton sivuilta. 
www.luomuliitto.fi

https://www.ruokavirasto.fi
http://www.luomuliitto.fi
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Kuva: Heli Kallio-Kauppinen
, M

S
L

5E vähähiiliset kylät 

Maaseudun Sivistysliiton hankkeessa heräteltiin hiiliviisaita ajatuksia pohjoisen 
Keski-Suomen kolmessakymmenessä kylässä ja yhteisössä. Yhteisöihin haluttiin 
tuoda käytäntöjä ja näkökulmia. Konkreettiset ympäristöteot nostettiin kyläyh-
teisöjen vahvuudeksi ja vahvistettiin ympäristötietämystä arjessa.

Kyläilloissa kartoitettiin, millaista hiiliviisautta kylissä on. Asiantuntijat kertoi-
vat aurinkoenergiasta ja biokaasu- ja sähköautoilun eduista. Esimerkiksi biohii-
letysmenetelmä sopii hyvin kylän yhteiseksi talkoomuodoksi, kun halutaan teh-
dä vaikkapa raivausjätteestä hiiltä sitovaa maanparannusainetta. Permakult-
tuurikursseilla opeteltiin luonnonmukaista puutarhan suunnittelua ja hoitoa. Bo-
kashi-sisäkompostointi on hyvä menetelmä biojätteen kierrätykseen.

Kylillä on hoidettu maisemaa, käytetty uusiutuvaa energiaa, pidetty kierrätys-
päiviä, parannettu jätehuoltoa, tuunattu, säästetty ruokaa ja järjestetty kimppa-
kyytejä. Tapahtumia muunnettiin vähähiilisemmiksi muun muassa hävikkiruoan 
kautta. Lähiruokaa tehtiin tutuksi villiruoan ja yrttipoiminnan kautta. Opintomat-
koilta saatiin arvokasta tietoa: esimerkiksi Walesissa opittiin, miten sisustus- ja 
rakennusalan hukkamateriaaleista tehdään uutta. Toimintaa on hankkeen jälkeen 
jatkettu erilaisten tapahtumien ja yhteistyön muodossa.

msl.fi/kohtivahahiilisiakylia/kylat-keskisuomessa/

http://msl.fi/kohtivahahiilisiakylia/kylat-keskisuomessa/
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Lähiruoka
Lähiruokaa suosimalla tuetaan paikallista tuotantoa ja maaseudun 

elinvoimaisuutta. Ruoantuotanto ja -kulutus aiheuttavat reilun 
viidenneksen kulutuksen ilmastovaikutuksista eli hiilijalanjäljestä. 

Ruuankulutuksen ilmastovaikutuksia voi vähentää suosimalla 
mahdollisimman vähän kuormittavia ruokia ja minimoimalla 

ruokahävikkiä. Esimerkiksi lähialueiden pikkukalan syömisestä 
koituu hyvin pienet ympäristövaikutukset.
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Maaseuturahoituksen esimerkkejä Keski-Suomesta:
�	Keski-Suomen Marttojen ja 

Jyväskylän kestävä kehitys 
JAPA ry:n hankkeessa Kestä-
västi kyläkeittiössä järjestet-
tiin lapsiperheille suunnattu-
ja ruuanlaittohetkiä, lasten 
kerhoja sekä kylän yhteistä 
toimintaa. 

�	Tuoremehuasemat Jämsän 
Länkipohjassa sekä Saarijär-
vellä tarjoavat palveluja koti-
puutarhureille.

�	Hankasalmen 4H-yhdistys to-
teuttaa lapsille ruokakouluja 
lähiruoasta ja kierrätyksestä. 

�	Sisä-Suomen kalatalousryhmä 
on selvittänyt mm. järvikalan 
tehokkaampaa hyödyntämis-
tä ja tuomista markkinoille. 
Kotimaisen kalan kysyntää 

vastaamaan tarvitaan myös 
uusia ammattikalastajia, joten 
työpareiksi on saatettu alasta 
kiinnostuneet kisällit ja alalla 
työskentelevät mestarit.

�	JAMKin Matkalla kalaan 
-hankkeessa tuodaan esil-
le uusia, eri kohderyhmille 
suunnattuja ansaintamalleja 
matkailukalastuksessa sekä 
autetaan palveluntuottajia 
ja sidosryhmiä tunnistamaan 
matkailukalastuksen liiketoi-
mintapotentiaali. 

�	Maaseudun Sivistysliiton Seu-
dullista satoa -hanke esitteli 
keskisuomalaisen maaseudun 
osaamista ja paikallista kult-
tuuria erilaisten tapahtumien 
muodossa.

REKO-lähiruokapiirit tarjoavat kuluttajalle mahdollisuuden ostaa lähellä 
tuotettuja ja valmistettuja elintarvikkeita suoraan alkutuottajalta tai -val-
mistajalta. REKO-piirejä Keski-Suomessa on runsaasti! 
www.aitomaaseutu.fi/lahiruokaa/keski-suomen-reko-lahiruokapiirit

Osta tilalta! 

-päivänä juhlitaan ruoan tuottajia ja lähiruokaa ympäri Suomea ostamalla suoraan tilalta. 
Päivän aikana voi tutustua maatilojen toimintaan ja ruoantuottajiin sekä ostaa tilojen 
tuotteita. Moni tila antaa kävijöille myös mahdollisuuden tutustua tilan eläimiin, koneisiin ja 
pihapiiriin. Ruoan ja muiden maaseudun tuotteiden tuottajat, kotipuutarhurit, maaseudun 
matkailuyritykset ja kalastajat voivat ilmoittautua mukaan ostatilalta.fi -sivustolla.

http://www.aitomaaseutu.fi/lahiruokaa/keski-suomen-reko-lahiruokapiirit
http://ostatilalta.fi
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Keski-Suomen ruokaketju vahvistuu 

JAMKin Keski-Suomen ruokaketjun koordinaatio 2 -hanke kehittää keskisuomalaisen ruo-
kaketjun toimintaa ja maaseudun yrittäjyyttä tekemällä uudenlaisia kokeiluja ja avauksia 
ruokaketjun ja maaseudun toimijoiden aktivoimiseksi. Pääteemoja hankkeessa ovat kan-
sainvälistyminen ja ruokamatkailu.

Ruoka halutaan nostaa yhä vahvemmin osaksi matkailupalveluja sekä vahvistaa ruo-
kaketjun toimijoiden ymmärrystä toisistaan ja toimintatavoistaan. Aito maaseutu -si-
vustolla jaetaan Keski-Suomen maaseudun kehittämiseen liittyvää ajankohtaista tietoa.

www.aitomaaseutu.fi

Vastuullisuus on arkea Komppa-Seppälän tilalla Korpilahdella 

Komppa-Seppälän perhetilalla tuotetaan Voi Hyvin -hunajaa ja JärkiSärki-kalasäilykkeitä. 
Ekologinen ajattelu näkyy kaikessa tilan toiminnassa.

Tila on Suomen suurimpia mehiläisyrityksiä. Mehiläishoito edistää luonnon monimuo-
toisuutta, ja mehiläiset ovat tärkeitä pölyttäjiä maa- ja metsätaloustuotannossa.

JärkiSärki-kalasäilyke taistelee roskakalamainetta vastaan. Yritys hankkii kalaa rysä-
kalastamalla itse ja reilun kymmenen sopimuskalastajan voimin. Särkikalojen kalastami-
nen parantaa vesistöjen tilaa poistamalla niistä ravinteita ja vähentää vesistöjen sisäistä 
kuormitusta. Särkikalakannat ovat Suomessa vahvoja ja itsestään uudistuvia, ja siksi nii-
hin voi kohdistaa kestävää kalastusta. Ympäristönäkökulma on keskeinen osa tuotanto-
prosessia, joten tilan koneet ja laitteet toimivat uusiutuvalla energialla. Oma aurinkovoi-
mala varmistaa kesäisin omavaraisuuden sähkön tuotannossa. Ostosähkö on vihreää säh-
köä, ja tilan rakennuksia lämmitetään omista metsistä saaduilla polttopuilla.

www.voihyvinhunaja.fi ja www.jarkisarki.fi

http://www.aitomaaseutu.fi
http://www.voihyvinhunaja.fi
http://www.jarkisarki.fi
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Maatalous ja maatilat
Maatilat ja yritykset rakentavat älymaataloutta, mutta mitä 

se on? Osaaminen, innovaatiot ja tiedon fiksu hyödyntäminen 
ovat älymaatalouden perusta. Digitaalisuus, uusi teknologia 

ja tekoälyratkaisut ovat keskeisiä muutoksen työkaluja. 
Ilmastonmuutosta voidaan hillitä maatiloilla uusiutuvan energian 
käytöllä, maankäytön suunnittelulla sekä kiinnittämällä huomiota 

viljelykäytäntöihin ja niiden ajoitukseen, energiatehokkuuteen 
ja energian säästämismahdollisuuksiin. Uusiutuvaan energiaan 
perustuvat teknologiaratkaisut ja hiilinielujen lisääminen ovat 

maaseudun vahvuuksia ilmastonmuutoksen hillinnässä.
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Maaseuturahoituksen esimerkkejä Keski-Suomesta:
�	Tutkimus- ja kehittämiskeskus 

GeroCenter-säätiön IkäFarmi, Hy-
vinvointia maatilalta -hankkees-
sa kehitettiin ja testattiin uutta 
iäkkäiden päivätoimintamallia ja 
sen toimivuutta keskisuomalai-
silla maatiloilla. Maatilaympäris-
töjen uudenlaista käyttöä hyvin-
voinnissa ja terveydenhoidossa. 

�	JAMKin Menestyvä keskisuoma-
lainen nautakarjatila -hankkees-
sa vahvistettiin erityisesti mai-
don- ja naudanlihantuottajien 
verkostoitumista, osaamista ja 
tilojen välistä yhteistyötä. 

�	JAMKin LuoKse -hankkeessa kar-
toitettiin luontolähtöisiä Green 
Care -toimintoja ja vaatimuksia 
alan palveluntuottajien hyödyn-
nettäväksi. 

�	Päämäärätietoisesti uutta liike-
toimintaa Pohjoiseen Keski-Suo-
meen, JAMK: välitetään tietoa 
maaseudun erilaisista liiketoimin-
tamalleista ja -mahdollisuuksis-
ta. Järjestetään infotilaisuuksia 
ja työpajoja eläimiin liittyvistä 
palveluista, vapaiden tilojen 
hyödyntämisestä, erikoiskasvien 
viljelystä ja kiertotalouteen liit-
tyvistä mahdollisuuksista. 

�	Typensitojakasveista orgaanista 
lannoitetta, JAMK: tavoitteena 
oli edistää orgaanisten lannoit-
teiden ja biokaasun valmistusta 
peltobiomassoista.

Tutustu ilmase.fi 

– kattava nettisivusto ilmastonmuutokseen varautumisesta maataloudessa.

https://www.ilmase.fi
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Maatalousyrittäjien tiedontarve muuttunut – Digimylly -opas 

MataDigi – Maatalouden digitaaliset verkko-opetusaineistot yrittäjille -hank-
keessa (JAMK) kokeiltiin uusia verkkovälitteisiä tiedonjakamisen malleja.

Uusia tapoja toimia yhteisöllisesti digitaalisessa ympäristössä löydettiin mm. 
mobiilipalveluiden kautta. Live-vierailu navetassa mahdollisti todellisen kaltai-
sen tilakäynnin kotisohvalta. Fasilitoituja vuorovaikutteisia verkkotapaamisia. 
Videoiden kautta saatiin uusia mahdollisuuksia jakaa tietoa, kokemuksia ja osaa-
mista yhteisille keskusteluille.

Kokeilun tuloksista kootusta Digimylly-oppaasta löytyy Tee se itse -ohjeita, 
miten toteuttaa live-vierailu navetassa, kurkistaa chatin avulla pellolle tai jakaa 
verkossa vertaistietoa asiantuntijoiden ja muiden yrittäjien kanssa.

www.jamk.fi -> Digimylly-opas

https://www.jamk.fi/fi/Tutkimus-ja-kehitys/JAMKin-julkaisut/Julkaisuja/digimylly--jamkjulk281/
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Yritystoiminta
Ilmastonmuutos ja kestävät ratkaisut huomioidaan jo 

useimmissa yrityksissä tänä päivänä. Yrittäjillä on korkeatasoista 
ympäristöosaamista. Pienilläkin teoilla on arvo ja merkitys. 

Yhä useammin ilmastonmuutos nähdään uuden liiketoiminnan 
mahdollisuutena. Kuluttajia yritysten ympäristövastuu kiinnostaa yhä 

enemmän ja kulutusvalintoja tehdään myös ympäristösyistä.
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Maaseuturahoituksen esimerkkejä Keski-Suomesta:
�	Sisustuslevyjen valmistus, 

SkyBirch, Karstula: ekologinen 
sisustuspaneeli vanhoista koi-
vulaudoista. Tuotannossa kaikki 
materiaali hyödynnetään, pie-
nimmätkin laudanpätkät. Yli jää 
pelkästään saha- ja höylälastu, ja 
sekin käytetään verstaan lämmi-
tykseen. 

�	Nukula on Toivakan Oravasaa-
ressa sijaitseva hyvinvointi- ja 
majoituspalveluja tarjoava yritys, 
joka on saanut harvinaisen Green 
Key -ympäristösertifikaatin toi-
minnastaan. Hiilineutraalin Nu-
kulan metsiä hoidetaan jatkuvan 
kasvun periaatteella. Ekologisuus 
on matkailussa uusi erottautu-
misvaltti. 

�	Ruthon Group Oy, Kiertokasvu, 
Saarijärvi tuottaa ekologisia ja 
innovatiivisia ympäristöpalvelu-
ratkaisuja sekä kehittää kierrätys-
lannoitteita.

�	Ekologinen talviskootteri, eLyLy, 
Kannonkoski: yritys on kehittänyt 
sähköisen skootterin prototyypin, 
joka ei saastuta, eikä aiheuta ha-
jua tai juurikaan ääntä. 

�	NANA-kierrätystutti, Kribar,  
Karstula: maatilan arjessa kehi-
tetty ruokatutti, joka sopii kau-
poissa myynnissä oleviin erilaisiin 
kierteellisiin tetra pack -juomiin 
ja välipaloihin. Suunniteltu sääs-
tämään aikaa, tiskien pesua ja 
tavaran paljoutta. 

�	Tekpin Oy, Kuhmoinen: maalaus-
liiketoiminnan ympäristövaiku-
tuksia vähennettiin hankkimalla 
liuottimien tislauslaite ja maali-
pölyimuri. 

�	Pe-Me Ky, Petäjävesi: metalliyri-
tys investoi kohti ekologisempia 
käytäntöjä.

Hukat hyötykäyttöön, JAMK: 

yritykset hyötyvät kiertotaloudesta ja yrityksiä kannustetaan etsimään ratkaisuja ylijäämä-
resurssien käyttöön. Hanke on koonnut nettisivuille hyviä kiertotalouden yritysesimerkkejä. 
Löydät esimerkit osoitteesta www.jamk.fi → TKI-projektit → Hukat hyötykäyttöön

https://www.jamk.fi/fi/Tutkimus-ja-kehitys/projektit/hukat-hyotykayttoon/etusivu/yritysesimerkit/
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Keuruulla yritykset reagoivat ilmastonmuutokseen 
ja uusia liiketoimintamahdollisuuksiakin löytyy 

Maalämpöä, metsien istutusta, uusia tuotteita teollisuuden hukkapaloista, hiilineut-
raali apteekki, uusiutuvaa energiaa hyödyntävä koulun sähkö- ja lämpökeskus – muun 
muassa näitä ovat keuruulaisten yritysten toimet ilmastonmuutoksen hillintään.

Keuruun seudulla on noussut esiin vahvimmin neljä kestävän kehityksen teemaa, jois-
sa alueen yrityksillä on selkeästi liiketoiminnan mahdollisuuksia: 

- Uusiutuva energia, siihen liittyvä teknologia ja osaaminen,  
 sekä erityisesti paikallisen metsäenergian mahdollisuudet 
- Tekstiiliteollisuuden uusi tuleminen 
- Jakamistalouden mahdollisuudet lähimatkailussa 
- Etätyön sekä yrittämisen työn tekemisen uudet muodot.

Jatkossa Keuruun seudulla halutaan mm. vähentää turhaa ajoneuvoliikennettä ja lisätä 
yritysten ja ihmisten ilmastotietoisuutta. Yritysten kestävyys- ja laatuosaamista edis-
tetään ja kiertotaloutta sekä paikallista palvelutarjontaa kehitetään.

Ilman muuta, Ilmastonmuutos – Keuruun seutukunnan tulevaisuus, Kehittämisyhtiö 
Keulink Oy:n hanke. Lue juttu: www.keskisuomenmaaseutu.fi/tarinat

http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/ajankohtaista/keuruulla_yritykset_reagoivat_esimerkillisesti_ilmastonmuutok seen_ja_uusia_liiketoimintamahdollisuuksiakin_loytyy.6869.news
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Kulttuuri, lähiliikunta,  
tapahtumat

Suurten väkijoukkojen kokoontumisiin ja tapahtumiin liittyy monenlaista 
ruokahuoltoa, jätehuoltoa, liikennejärjestelyjä ja tarvikehankintoja. 
Hiiliviisas tapahtumajärjestäjä pohtii, miten tapahtumasta koituisi 
mahdollisimman vähän jätettä ja päästöjä. Tarjoilut voi järjestää 

paikallisesti tuotetulla lähiruoalla ja kertakäyttöastiat korvata laina-
astiastolla. Jätteiden lajittelu ja kierrätys kannattaa suunnitella 
tehokkaaksi, biojätteet voi kompostoida ja kuivakäymälät ottaa 

käyttöön. Energiaa voi tuottaa vaikkapa siirrettävillä aurinkopaneeleilla. 
Tapahtumapaikalle voi myös järjestää yhteiskuljetuksen.
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Maaseuturahoituksen esimerkkejä Keski-Suomesta:
�	Kyyjärven Elinvoimaestradi on lii-

kuteltava esiintymislava, joka laa-
jentaa tapahtumien toteuttamista 
myös sivukylillä. 

�	Karstulan Leijonapuistoon on 
hankittu ikäihmisille tarkoitettuja 
ulkoliikuntavälineitä ja -laittei-
ta. Leijonapuisto sijaitsee lasten 
leikkipaikan yhteydessä ja lisää 
eri-ikäisten kohtaamisia leikin ja 
lähiliikunnan merkeissä. 

�	Viitasaaren Tuulensuun veistos-
puisto on merkittävä kulttuurikoh-
de, jossa yhdistyvät veistotaide, 
pohjoisen Keski-Suomen luonto ja 
lähiliikunta.

�	Yhteisötaiteen aarrekartta –  
12 taideteosta pohjoisesta Kes-
ki-Suomesta: Taiteen Wirtapiirissä 
toteutettiin yhteisötaiteen keinoin 
useita ympäristö- ja tilataidete-
oksia sekä uudenlaisia viihtyvyy-
sympäristöjä, jotka toimivat myös 
pienten kuntien käyntikortteina. 

�	Tapahtumien kyläkauppa Lieves-
tuoreella: paikkakunnan tapahtu-
majärjestäjät tekevät yhteistyötä 
tapahtumien tunnettuuden, nä-
kyvyyden ja markkinoinnin lisää-
miseksi ja parantamiseksi yhteisen 
nettisivuston alla.

Tutustu: 

Maaseudun Sivistysliitto on koonnut käyttökelpoisia vinkkejä hiiliviisaiden yhteisöjen 
käyttöön. Sivustolla on vinkkejä niin energiatehokkuuteen, kierrätykseen, ruokaan kuin 
tapahtumiin. 

msl.fi/ilmastoviisaus/ilmastoteot/

http://msl.fi/ilmastoviisaus/ilmastoteot/
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Lähiliikunta puolestaan on useimmiten ympäristöteko itsessään, 
kun siihen ei yleensä liity paljon matkustelua ja auton käyttöä. 

Lähiliikuntapaikkoja voi kehittää ekologisemmiksi muun muassa 
valaistuksen ja huoltotoimenpiteiden kautta.

Liiku ja ulkoile Keski-Suomen maaseudulla -karttapalvelu

Keski-Suomessa vapaa-ajanmahdollisuudet ovat parantuneet, kun maaseudulle 
on kunnostettu ja rakennettu uusia liikunta- ja harrastuspaikkoja. Erinomaisista 
harrastuspaikoista hyötyvät asukkaat ja maaseudulla piipahtavat matkailijat, 
harrastajat ja vapaa-ajanasukkaat.

Eri puolille maakuntaa on syntynyt aktiivisten asukkaiden ansiosta liikunta-
halleja, luontopolkuja, laavuja, latuja, uimarantoja, kokoontumispaikkoja, leikki-
paikkoja ja kulttuurikohteita. Kaikille avoimiin kohteisiin on panostettu rahaa ja 
lukuisia talkootunteja. Lähiliikunta on helppo tapa tehdä ilmastoteko!

Kartan voi ladata osoitteesta:
www.keskisuomenmaaseutu.fi/amazingkeskisuomi

http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/amazingkeskisuomi
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Ympäristökasvatus,  
lapset ja nuoret

Nuoret ovat usein edelläkävijöitä etenkin ruokaan ja liikkumiseen 
liittyvissä kestävissä valinnoissa. Ekologisuus ja kasvisruoka ovat 

monille nuorille tärkeitä. Toisaalta ilmastomyönteisten asenteiden 
ja tekojen välillä saattaa olla kuilu, ja osa nuorista saattaa kokea 
ilmastoahdistusta. Keski-Suomen maaseudulla nuoret pääsevät 

tekemään ja suunnittelemaan toimenpiteitä itse.
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Ympäristökasvatus,  
lapset ja nuoret

Maaseuturahoituksen esimerkkejä Keski-Suomesta:
�	Tulevaisuuden tekijät on pohjoisen 

Keski-Suomen nuorten innostuk-
sen ja osaamisen kanava. Nuorten 
ideoimana hankkeessa on keskitytty 
ilmastoasioihin, kansainvälisyy-
teen sekä nuorten yrittäjyyteen. 
Esimerkiksi ”Maailman kestävin pik-
nik” innoitti Saarijärvellä tekemään 
Kestäviä tekoja -videosarjan, jossa 
perehdyttiin paikkakunnan osaami-
seen ja tekoihin kestävän kehityksen 
näkökulmasta. 

�	Karstula-Kyyjärven 4H-yhdistyk-
sen Vihreää kultaa -hankkeessa 
yhdistyvät nuorten työllistäminen ja 
luontokasvatus sekä liiketoiminnan 
osaaminen. Luontoyrittäjyydestä voi 
tulla nuoren elinkeino. 

�	Hankasalmen 4H-yhdistyksen Back 
to Basic -hankkeessa herätellään 
lasten, nuorten ja perheiden luon-
tosuhdetta erilaisilla toimenpiteillä. 
Edistetään lasten ja nuorten ym-
päristöherkkyyttä, luontoarvoja ja 
-tietoutta. 

�	Toivakan 4H-yhdistyksen Our planet 
-hankkeessa lasten ja nuorten ym-
päristövastuullisuutta lisätään tee-
mapäivien, tempauksien, luentojen 
ja kilpailujen avulla. 

�	Muurame Innola ry:n nuorten KeMu 
-projektitoiminnan kautta kehite-
tään muuramelainen malli kestäväs-
ti toimivan ihmisen profiilista ja toi-
mintatavoista Muuramen ja Säynät-
salon alueella. Kaikkien asukkaiden 
viihtyvyys paranee konkreettisten 
ympäristön hyväksi tehtyjen toimien 
ansiosta. 

�	Kivijärven Kirsikkapuisto tehtiin pai-
kallisten nuorten ja nuorisovaltuus-
ton aloitteesta. 

Tutustu: 

Kansainvälinen ReWiVisions -hanke, Japa ry ja Jyvässeudun 4H-yhdistys: nuorten yrittä-
jyyskasvatusta kiertotalouden näkökulmasta kansainvälisessä toimintaympäristössä muun 
muassa nuorisovaihdossa. 

www.japary.fi/rewivisions

http://www.japary.fi/rewivisions/
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Maakunnan 4H-yhdistykset tekevät ansiokkaasti 
ympäristökasvatustyötä lasten ja nuorten parissa. 
Tässä muutama esimerkki:

ILO – Innolla Luonnosta Osallistuen, Konneveden 4H-yhdistys: nuorten osallisuutta ja 
luontosuhdetta kehitetään innovatiivisin keinoin hyödyntämällä mahdollisuuksien mu-
kaan esim. virtuaalitodellisuusteknologiaa. Nuoret oppivat lähiruuasta, luontoliikunnas-
ta sekä teknologian yhdistämisestä luonnossa tapahtuvaan toimintaan.

Vau – vanhasta uutta -hanke, Jämsän 4H-yhdistys: lapset ja nuoret ideoivat kierrätys-
tempauksia sekä tuunaavat tavaroita. Kirpputorilla on myyty itselle tarpeetonta tavaraa. 
Koululuokkien kierrätys- ja ympäristöteemapäivien lisäksi on tehty metsäretkiä, pidetty 
turhakepäiviä, opeteltu jätteiden kierrättämistä ja mietitty, mitä kaikkea voisi uusiokäyt-
tää sekä askarreltu kierrätysmateriaaleista esimerkiksi keppihevosia.

Helmeksi hiottu, Suomenselän 4H-yhdistys: Tärkeimpänä teemana on lasten ja nuor-
ten yrittäjyyden ja työllistymisen edistäminen. Marja-aikaan nuoret pyörittävät marja-
bisnestä. Lisäksi kasvihuone- ja palstaviljelytoiminnan kautta lapset ja nuoret pääsevät 
konkreettisesti tutustumaan viljelyyn, markkinointiin, myyntiin, asiakaspalveluun ja lo-
gistiikkaan. Näin sukupolvet kohtaavat ja viljelyperinnetiedot sekä taidot siirtyvät pals-
tamummoilta ja -vaareilta seuraaville sukupolville.
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Keski-Suomen Leader-ryhmät ja ELY-keskus haluavat 
olla mukana kehittämässä ja uudistamassa maaseutua 

kestävällä tavalla. Keski-Suomessa on tehty jo lukuisia tekoja 
esimerkiksi uutta tietoa ja osaamista hyödyntämällä sekä 

innovatiivisia ratkaisuja kehittämällä.

Kestävää kehitystä edistäviä ideoita halutaan tukea 
jatkossakin. Ne voivat liittyä uudentyyppisten verkostojen 

luomiseen, ympäristöosaamiseen, kiertotalouden 
mahdollisuuksiin, investointeihin ja kokeiluihin.  

Kannustamme, rahoitamme ja olemme  
toteuttamassa ilmastoviisaita tekoja!

Maaseutuohjelman avulla kehitetään maaseutua sen 
asukkaiden aloitteesta ja paikallislähtöisesti. Rahoitusta 

voivat hakea maaseutualueilla toimivat yritykset ja yhteisöt. 
Maaseuturahoitusta voi hakea yleishyödylliseen tai yrityksen 

kehittämis- tai investointihankkeeseen.

Tule mukaan toteuttamaan isoja ja pieniä ideoita! Kysy lisää 
oman alueesi Leader-ryhmältä – JyväsRiihi, Maaseutukehitys, 
Vesuri-ryhmä, Viisari – tai Keski-Suomen ELY-keskuksesta.

www.keskisuomenmaaseutu.fi

Ilmastoviisaita ideoita 
maaseudulle

Jotta 
voisimme 

hyvin

http://www.keskisuomenmaaseutu.fi


43



Keski-Suomen maaseudulla  
tehdään merkittävää työtä ilmaston ja 

ympäristön, tulevaisuuden hyväksi. 

Tämä opas on tehty innostamaan ja 
inspiroimaan myös muita toteuttamaan 

arjen ilmastotekoja ja älykkäitä ratkaisuja. 

Oppaassa esitellään keskisuomalaisia 
hankkeita, toimenpiteitä ja ratkaisuja.  

Pieniä ja suuria tekoja! 

Kaikkia oppaassa olevia esimerkkejä  
on tuettu maaseuturahoituksella,  

joko Keski-Suomen Leader-ryhmien  
tai ELY-keskuksen tuella.

www.keskisuomenmaaseutu.fi
Facebook @keskisuomenmaaseutu Instagram @keskisuomenmaaseutu

Youtube @keskisuomenmaaseutu Twitter @KSmaaseutu

http://www.keskisuomenmaaseutu.fi
https://www.instagram.com/keskisuomenmaaseutu/
https://fi-fi.facebook.com/keskisuomenmaaseutu/
https://www.youtube.com/channel/UChw-MV3eHLahM3SjxfckCNQ
https://twitter.com/ksmaaseutu?lang=fi
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