
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kolman Koto –esiselvityshanke 

1.7.2012 – 31.12.2014 

Loppuraportti 

  

 

 

 

                                

 

 

 



1 

 

 

  

Sisällys 

 

1 Hankkeen toteuttaja ..................................................................................................................... 2 

2 Hankkeen nimi ja tunnus .............................................................................................................. 2 

3 Yhteenveto hankkeesta ................................................................................................................ 2 

4 Raportti ......................................................................................................................................... 3 

4.1 Hankkeen tavoitteet .............................................................................................................. 3 

4.1.1 Ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on ............................................................ 3 

4.1.2 Hankkeen tavoitteet (tavoitteet, joihin juuri tämä hanke pyrki) .................................... 3 

4.2 Hankkeen toteutus ................................................................................................................ 3 

4.2.1 Toimenpiteet .................................................................................................................. 3 

4.2.2 Aikataulu ......................................................................................................................... 6 

4.2.3 Resurssit ......................................................................................................................... 7 

4.2.4 Toteutuksen organisaatio ............................................................................................... 7 

4.2.5 Kustannukset ja rahoitus ................................................................................................ 9 

4.2.6 Raportointi ja seuranta ................................................................................................. 10 

4.2.7 Toteutusoletukset ja riskit ............................................................................................ 10 

4.3 Yhteistyökumppanit ............................................................................................................. 10 

4.4 Hankkeen tulokset ja vaikutukset ........................................................................................ 11 

5 Mikä oli hankalaa ja suositukset jatkosta ................................................................................... 12 

6 Seurantaryhmän arvio ................................................................................................................ 14 

7 Allekirjoitukset ja päiväys ........................................................................................................... 14 
 
 



2 

 

1 Hankkeen toteuttaja 

 
Hankkeen toteuttaa Joroisten kunta. 
 
 

2 Hankkeen nimi ja tunnus 

 
Kolman Koto -hanke, 17362 
 
 

3 Yhteenveto hankkeesta 

 
Kolman Koto –hankkeessa kehitettiin uudenlaista mallia yhteisölliseen maaseutuasumiseen. Hanke valmis-
teli ja loi edellytyksiä yhteisöllisen asuinalueen muodostumiselle Joroisten kunnan Kolman kylälle. Hank-
keen tavoitteena oli selvittää ja mallintaa yhteisöllistä asuinympäristöä eli hanke sisälsi käytännön toimen-
piteiden suunnittelun Kolman Kodon toteuttamiseksi. Tavoitteena oli luoda malli, jonka pohjalta muodos-
tuva yhteisöllinen kylä olisi monistettavissa vastaavanlaiseen kylään tai asuinalueeseen Suomessa.  
 
Hanketta hallinnoi Joroisten kunta ja toteutti kunnan palkkaama projektipäällikkö. Hankkeen keskeisinä 
toimijoina olivat hankkeen projektipäällikkö, Kolman kyläyhdistyksen jäsenet, suunnittelupalavereihin osal-
listujat sekä muut yhteistyötahot. Hankkeen toimenpiteitä toteutettiin yhteisöllisen osallistamisen kautta. 
Suunnittelupalavereissa erialojen asiantuntijoiden johdolla ideoitiin ja työstettiin Kolman Koto -asuinalueen 
toteutusta. 
 
Pääosa hankkeen kustannuksista muodostui projektipäällikön palkkauskustannuksista. Kustannuksia syntyi 
myös asiantuntijoiden käytöstä, yhteisöllisen asuinalueen ideakilpailun järjestämisestä, suunnittelupalave-
reiden käytännön järjestelyistä sekä toimisto-, posti-, puhelin- ja vuokrakuluista. Hanketta on toteuttamis-
vaiheessa rahoitettu kunnan varoista, joihin hanketukea haettiin puolivuosittain Etelä-Savon ELY-
keskukselta. Vastikkeetonta työtä hankkeelle kertyi suunnittelupalavereiden työskentelystä, kumppanien 
panoksesta suunniteluun sekä tapahtumien järjestämisestä. Yksityiseen rahoitukseen osallistuivat Famifarm 
Oy, OC-System Oy, Joroisten Osuuspankki, Joroisten Lehti, Maarakennus Viljakainen Oy, Alufer Oy, Kolman 
kyläyhdistys ry, Rella Oy, Aatelitalo Oy, Teijo-Talot Savo Oy, Älvsbytalo Oy, Jetta-Talo Oy, Mellis Oy, Veljek-
set Aholainen Oy, Savonmaan Rakennus Oy, Metsä-Weljet Oy ja E.Aholainen Oy. 
 
Hankkeen suunnittelupalavereiden tuloksena syntyi useita asuinalueen toteutuksessa ja markkinoinnissa 
huomioon otettavia ideoita. Hankkeen aikana tutustuttiin vastaavantyyppisiin kohteisiin Suomessa ja hyö-
dynnettiin eri tahojen aiemmin tekemiä tutkimuksia ja selvityksiä aiheesta. Hankkeessa luotiin asukasläh-
töinen ryhmärakennuttamisen suunnittelutyökalu maaseudulle. Työkalua voidaan käyttää apuna asukasläh-
töisessä suunnittelussa ja selventää tekijöitä, jotka tulisi huomioida jo asuinalueen suunnitteluvaiheessa. 
Hankkeessa luotiin selvitykset maankäytöstä, vesihuollosta, lämmitysjärjestelmästä sekä kartoitettiin ryh-
märakennuttamisessa tarvittavat sopimukset. Yhteisöllisen asuinalueen ideakilpailun tuloksena saimme 
luonnosvaihtoehtoja alueesta. Kolman kyläyhdistyksen kanssa loimme suunnitelman ”Kolman Koto” – 
asuinalueen liittämisestä olemassa olevaan kyläyhteisöön. Lisäksi toteutettiin opas ryhmärakennuttamises-
ta ja yhteisöasumisesta maaseudulle. Kartoitimme mahdollisia yhteistyökumppaneita ja potentiaalisia 
asukkaita. Keinoina tässä olivat mm. messuosallistumiset, tapahtumat, tietoiskut, sosiaalinen media, näky-
minen eri medioissa ja henkilökohtaiset yhteydenotot. 
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4 Raportti 

4.1 Hankkeen tavoitteet 

4.1.1 Ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on 

 
Kolman Koto –hanke toimi välineenä maaseudun kehittämistyössä, vahvisti kylätoimintaa, maaseutuasu-
mista, maaseutuyrittäjyyttä, yhteisöllisyyttä ja sosiaalista pääomaa. 
 
 

4.1.2 Hankkeen tavoitteet (tavoitteet, joihin juuri tämä hanke pyrki) 

 
Hankkeessa kehitettiin uudenlaista mallia yhteisölliseen maaseutuasumiseen. Hanke valmisteli ja loi edelly-
tykset yhteisöllisen asuinalueen muodostumiselle Joroisten kunnan Kolman kylälle. 
Hankkeen tavoitteena oli selvittää ja mallintaa yhteisöllistä asuinympäristöä eli hanke sisälsi käytännön 
toimenpiteiden suunnittelun (maankäyttöselvitys, sopimusmallien laatiminen, markkinointi, rahoitus, yh-
teistyökumppaneiden etsintä) Kolman Kodon toteuttamiseksi. Tavoitteena oli luoda malli, jonka pohjalta 
muodostuva yhteisöllinen kylä olisi monistettavissa vastaavanlaiseen kylään tai asuinalueeseen Suomessa. 
Hankkeen lopputuotoksena valmistui Ryhmärakennuttamisen ja yhteisöasumisen opas maaseudulle. 
 
 

4.2 Hankkeen toteutus 

4.2.1 Toimenpiteet 

 
Hanke käynnistyi varsinaisesti 26. marraskuuta 2012, kun projektipäällikkö FM Markku Levänen aloitti teh-
tävässään. Projektipäällikön ensimmäiseksi tehtäväksi tuli koota hankkeelle seurantaryhmä, laatia hank-
keelle uusi aikataulu sekä Etelä-Savon ELY-keskukselle tarkempi selvitys vastikkeettoman työn sisällöstä. 
 
Hankkeen toimenpiteitä toteutettiin yhteisöllisen osallistamisen kautta. Hankkeen aikana järjestettiin 
kymmeniä suunnittelupalavereita Kolman kyläyhdistyksen, kyläläisten, maanomistajien, potentiaalisten 
toimittajien ja eri yhteistyötahojen kanssa, jossa he ottivat osaa suunnitelman tekoon ja ideointityöhön. 
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Joroisten Lehden juttu hevosläheisen asumisen suunnittelupalaverista 

 
Benchmarking-matkoja suunniteltiin useampaan kohteeseen kotimaassa. Näistä toteutui matka Keuruun 
ekokylään ja Tuulenkylä asuinyhteisöön Jyväskylään. Matkalta käytiin hakemassa mallia sekä asuinalueen 
toteuttamiseen, asukkaiden etsimiseen että markkinointiin. 
 
Projektipäällikkö perehtyi yhteisöllisten asuinalueiden ja ryhmärakennuttamiskohteiden toteutuksiin ja 
toimintatapoihin. Hankkeessa hyödynnettiin oppilaitosten ja aikaisempien hankkeiden selvityksiin aiheista, 
jotka liittyivät yhteisölliseen asumiseen, maaseutuasumiseen, ekokyliin, ryhmärakennuttamiseen, maaseu-
dun palveluihin ja niiden kehittämiseen.  
 
Hanketta tuotiin esille myös messuilla, joissa hanke osallistui yhteisosastoille Joroisten kunnan ja muiden 

yhteistyökumppaneiden kanssa. Messuilla toteutettiin kyselyitä ja tavattiin potentiaalisia asukkaita ja yh-

teistyökumppaneita.  
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Helsingin Messukeskus, Omamökki messut 2014 

 

Yhteistyökumppaneita etsittiin koko hankkeen ajan. Yrityksiä ja heidän tarjoamiaan ratkaisuja hyödynnet-

tiin esiselvityksen toteuttamisessa. Jo olemassa olevilta ja käyntiin lähdössä olevilta yhteisöiltä saatiin tietoa 

ja käytännön kokemusta yhteisöjen perustamisesta ja toimimisesta. Myös muiden hankkeiden asiantunti-

joita pystyttiin käyttämään hyväksi.  

 

Ryhmärakennuttamishankkeiden kirjo on laaja, on mahdotonta laatia sopimusmalleja jotka sopisivat sellai-

sinaan hankkeisiin. Lisäksi hankkeen aikana valmisteilla oleva ryhmärakennuttamislaki tulee aiheuttamaan 

muutoksia sopimuskäytäntöihin ryhmärakennuttamisessa. Hankkeen esiselvityksessä esiteltävät mallit ja 

elementit sopimuksiin on saatu käyttöön OSKE asumisen klusteri ohjelman hankkeesta. Kolman Koto -

hanke sai käyttöönsä myös jo toimivien yhteisöjen sääntöjä ja sopimuksia.  

 

Joroisten kunnan teknisen toimen henkilöt toivat asiantuntemuksensa hankkeen käyttöön suunnitellun 

Kolman Koto –asuinalueen maankäytönsuunnittelussa ja yhteisöllisen asuinalueen ideakilpailun toteutuk-

sessa. Rakennusliikkeet ja eri järjestelmien toimittajat toivat eri vaihtoehtoja rakennusteknisiin ratkaisuihin. 

Hankkeen aikana kartoitimme mahdollisia potentiaalisia asukkaita eri kanavia käyttäen. Keinoina tässä oli-
vat henkilökohtaiset tapaamiset, messuosallistumiset, tapahtumat, tietoiskut, sosiaalinen media, näkvyys 
eri medioissa. Perinteisten internet-sivujen lisäksi hanketta tuotiin esille tienvarsimainoksella, projektipääl-
likön ylläpitämässä blogissa, Facebookissa, Youtubessa, Prezi esittelyohjelmalla ja Picasa kuvapalvelulla. 
 
Kyläyhdistyksen kanssa syntyi suunnitelma ”Kolman Koto” – asuinalueen liittämisestä olemassa olevaan 
kyläyhteisöön. Tähän saatiin myös näkemyksiä jo olemassa olevilta yhteisöiltä.  
 
Hankkeen päästöseminaarissa julkaistussa Salla Korpelan kirjoittama opas Yhteisöllisestä asumisesta ja 
ryhmärakennuttamisesta maaseudulle, kertoo tiivistetysti näkökohdat mitkä asiat tulee ottaa huomioon 
kun ryhmärakennuttamisella toteutettavaa yhteisöllistä asuinaluetta ryhdytään suunnittelemaan. 
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Kansallisena pyöräilypäivänä toukokuussa 2014 järjestettiin yhdessä laajan yhteistyökumppani joukon 

kanssa Kolman Koto alueen esittelytapahtuma. Viitisenkymmentä vierailijaa saapui polkupyörällä Joroisista 

ja ympäröivistä kunnista tutustumaan hankealueeseen ja kylän toimintoihin. Kaikkiaan tapahtumassa vie-

raili lähes sata henkilöä. Hanke oli esillä esittelyteltassa ja kävijöillä oli mahdollisuus kiertää läpi suunnellulle 

alueelle merkattu reitti ja vastata tehtävärasteilla kyselyyn. Tämä tapahtuma korvasi hankesuunnitelmassa 

esitetyn asumisen ja vapaa-ajan messutapahtuman.  

 

Hankkeen aikana järjestetään tietoiskuja tapahtumien järjestäjille, kyläyhdistyksille ja kaikille asioista kiin-

nostuneille joroislaisille.  Aiheena olivat mm. laajakaista, sosiaalinen media, geokätköilyn hyödyntäminen 

markkinoinnissa. Toukokuussa 2013 hanke yhdessä kunnan vapaa-aikatoimen kanssa kokosi paikallisten 

yhdistysten edustajia järjestötapaamiseen kertomaan yhdistysten toiminnasta ja pohtimaan yhteistyön 

lisäämistä. 

 

 
 

Mäkikukkula ja Kuusama työryhmien edustajat 

 kertomassa ehdotuksistaan palkitsemistilaisuudessa. 

 

Alustavia luonnosvaihtoehtoja Kolman Koto asuinalueesta saatiin järjestämällä avoin yhteisöllisen asuinalu-

een ideakilpailu. Yhtenä kilpailun tavoitteena oli saada jokin ryhmä kiinnostumaan alueesta ja sovittamaan 

omat tarpeensa alueelle.  

 
 

4.2.2 Aikataulu 

 
Hankkeen oli alkuperäisen hankesuunnitelman mukaan tarkoitus käynnistyä heinäkuun 2012 aikana. Aloitus 
kuitenkin viivästyi. Hanke esiteltiin lehdistölle 21.10.2012 ja Markku Levänen aloitti projektipäällikön tehtä-
vässä 26.11.2012 käynnistäen hankkeen. Hanke käynnistyi hankemateriaaliin tutustumisella ja yhteyden-
otolla Kolman kyläyhdistykseen. Projektipäällikkö sai ensimmäiseksi tehtäväkseen päivittää hankkeen aika-
taulun ja tehtävät. Hankkeen aikataulu on toteutunut oheisen aikataulun mukaisesti. Hankkeelle saatiin 
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jatkoaikaa vuoden 2014 loppuun, jotta kaikki hankkeen toimenpiteet ehdittiin toteuttaa. Hanke päättyi 
31.12.2014. 
 
Hankkeen vuosiraportit (2012 ja 2013) sekä maksuhakemusten yhteydessä koostetut väliraportit kertoivat 
hankkeen etenemisestä.  
 
 
 

 
 
Kolman Koto –hankkeen aikataulu ja tehtävät 
 
 

4.2.3 Resurssit 

 
Hankkeeseen oli palkattu yksi kokoaikainen työntekijä, joka on 100 % hankkeen palveluksessa. Joroisten 
kunnanvirastolta oli vuokrattu hänelle työpiste. Hankkeen käytössä olivat kunnanviraston toimistotarvike-
varasto ja kopiokoneet ym. toimistotyöhön tarvittavat välineet. Hankkeella oli käytössään lisäksi kannettava 
tietokone sekä kännykkä.  
 
 

4.2.4 Toteutuksen organisaatio 

 
Oheisesta kaaviosta käy ilmi hankkeen organisaatio.  
 

 

 

Seurantaryhmä 

 

Projektipäällikkö 

Kolman kyläyhdistys 

ja asukkaat 

Joroisten kunnan 

 asiantuntijat 

Yritykset ja  

kumppanit 
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Seurantaryhmän vastuulla oli hankkeen ohjaus ja asiantuntija-avun tarjoaminen hankeen toteuttamiseksi. 
Ryhmä koostuu hankkeelle tärkeiden sidosryhmien edustajista. Paikalliset ohjausryhmän jäsenet ovat ko-
koontuneet myös tarpeen mukaan tukien näin projektipäällikön toimintaa. Oheiseen taulukkoon on koottu 
seurantaryhmän jäsenet ja heidän edustamansa yhteisö.  
1.6.2013 alkaen Pekka Räinän tilalle Piällysmies ry:n edustajaksi seurantaryhmään tuli Teppo Leppänen. 
1.1.2014 Järvi-Suomen kylät ry:n edustajan Henrik Hausen tilalle seurantaryhmään tuli Tuula Eloranta. 
10.3.2014 Rajupusu Leader ry:n edustajan Ilpo Lehtisen tilalle seurantaryhmään tuli Piia Eerikäinen. 
3.11.2014 Tenho Hotarisen jäädessä eläkkeelle, kunnan edustajaksi seurantaryhmään tuli Joonas Hänninen. 
 
 

Nimi Yhteisö 

Sirpa Leväinen Kolman Kyläyhdistys ry 

Pauli Aholainen Kolman Kyläyhdistys ry 

Piia Eerikäinen Rajupusu Leader ry 

Anssi Gynther Veej’jakaja ry 

Tuula Eloranta Järvi-Suomen kylät ry 

Teppo Leppänen  Piällysmies ry 

Satu Karjalainen Etelä-Savon ELY-keskus/Y-vastuualue 

Jukka Kotro Etelä-Savon ELY-keskus/ rahoittajan edustaja 

Antero Jaakkola Joroisten kunta / luottamushenkilö 

Pauli Räisänen Joroisten kunta / luottamushenkilö 

Aarre Damski Joroisten kunta 

Joonas Hänninen Joroisten kunta 

 

Projektipäällikön tehtävät muodostuivat hankkeen hallinnoinnin, tarjouspyyntöjen yms. rutiinien hoidosta, 
hankeen tarvitsemien selvitysten ja asiantuntijoiden hankkimisesta, neuvotteluista eri sidosryhmien kanssa, 
messujen käytännön järjestelyistä, tiedottamisesta ja hankeen edustajana toimimisesta eri 
yhteistyöverkostoissa. Projektipäällikkö etsi aktiivisesti sekä ”Kolman Kodon” toteuttajatahoja, että tulevia 
potentiaalisia asukkaita. Projektipäällikkö oli osa Joroisten kunnan kehittämis- ja hallintoyksikköä ja hänen 
esimiehenään toimi elinkeinoasiamies.  
 
Hankkeen toimenpiteitä toteutettiin yhteisöllisen osallistamisen kautta. Tärkein osa hankkeen 
organisaatiota ovat Kolman kyläyhdistyksen jäsenet, jotka antoivat vapaaehtoisesti aikaansa hankeen 
kehittämistoimintaan. Suunnittelupalavereihin ja markkinointi tapahtumien toteutuksiin otti osaa yli 100 
henkilöä. Hankkeessa käytämme hyväksi myös Joroisten kunnan henkilöstön sekä yritysten ja 
kumppaneiden tarjoamaa asiantuntemusta. 
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Kolman kyläyhdistyksen jäseniä suunnittelupalaverissa 

4.2.5 Kustannukset ja rahoitus 

 
Hankesuunnitelmassa rahoitus on oheisen taulukon mukainen. Hankkeen rahoituspäätöksessä muutoksia 
tuli yksityisen rahoituksen osuuteen, joka kasvoi 140€ samalla vastikkeettoman työn osuuden laskiessa 
samalla summalla.  
 

Rahoitussuunnitelma Yhteensä 

Julkinen rahoitus 90 %  130 320,00 € 

ELY-keskuksen osuus 117 288,00 € 

kunnan osuus 13 032,00 € 

Yksityinen raha 10 %  14 480,00 € 

vastikkeetta tehty työ 10 860,00 € 

rahallinen osuus  3 620,00 € 

Rahoitus yhteensä 144 800,00 € 

 
Hyväksyttävät kustannukset koko hankkeen ajalta 1.7.2012 - 31.12.2014 olivat 140 925,72 €. 

KUSTANNUKSET 
1.7.2012-
31.3.2013 

1.4.2013-
30.6.2013 

1.7.2013-
31.12.2013 

1.1.2014-
30.6.2014 

1.7.2014-
31.12.2014 Yhteensä 

Palkat+Palkkiot 14485,07 10444,08 20873,81 23468,31 26837,87 96109,14 

Ostopalvelut 441,75 1711,99 273,00 7386,97 6880,04 16693,75 

Vuokrat 272,49 991,70 391,02 583,50 583,50 2822,21 

Kotimaan matkakulut 439,23 994,28 1009,18 1367,67 159,96 3970,32 

Muut kustannukset 756,55 2114,11 1119,49 4076,47 2694,25 10760,87 

Vastikkeetta hankkeen 
hyväksi tehty työ 1329,33 1318,06 1918,91 2990,51 3012,62 10569,43 

Kokonaiskustannukset 
yht. 17724,42 17574,22 25585,41 39873,43 40168,24 140925,72 
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Yksityiseen rahoitukseen osallistuivat Famifarm Oy, OC-System Oy, Joroisten Osuuspankki, Joroisten Lehti, 
Maarakennus Viljakainen Oy, Alufer Oy, Kolman kyläyhdistys ry, Rella Oy, Aatelitalo Oy, Teijo-Talot Savo Oy, 
Älvsbytalo Oy, Jetta-Talo Oy, Mellis Oy, Veljekset Aholainen Oy, Savonmaan Rakennus Oy, Metsä-Weljet Oy 
ja E.Aholainen Oy. Yksityistä rahoituksen rahallista osuutta kertyi 3620 € 
 
 

4.2.6 Raportointi ja seuranta 

 
Seurantaryhmä seurasi hankkeen toiminnallista ja taloudellista tilannetta kokouksissa. Hankkeen raportit ja 
maksatushakemukset sekä muut viralliset asiakirjat laati projektipäällikkö. Seurantaryhmä käsitteli ja hy-
väksyi vuosi- ja loppuraportit. Seurantaryhmä kokoontui hankkeen aikana seitsemän kertaa. 
 
Projektipäällikkö raportoi suullisesti esimiehelleen hankkeessa toimenpiteistä sekä suunnitelmista.  
 
Väliraportit hankkeessa toteutetuista toimenpiteistä, onnistumisista ja epäonnistumisista lähetettiin Etelä-
Savon ELY -keskukselle. Väliraportteja ja indikaattorilomakkeita lähetettiin ohjeistuksen mukaan sekä lop-
puraportti hankkeen päätyttyä.  
 
 

4.2.7 Toteutusoletukset ja riskit 

 
Hankkeen suunnittelupalaverit, selvitykset ja lopputuotos opasvihkonen Ryhmärakennuttaminen ja yhtei-
söasuminen maaseudulla toteutuivat suunnitellun mukaisesti.  
 
Projektipäällikkö jalkautui aktiivisesti Kolman kylälle, jossa paikallisesti toteuttamiskeinoja pohdittiin ja ide-
oitiin. Hankkeen avulla yhteisöllisyyden tunne ja yhdessä tekemisen meininki kasvoivat kylällä. Projektipääl-
likkö etsi aktiivisesti sekä ”Kolman Kodon” toteuttajatahoja, että tulevia potentiaalisia asukkaita. 
 
Suurimmat toiminnalliset riskit ja haasteet liittyivät käytännön mallin muodostamiseen sekä eri osapuolien 
halukkuuteen sitoutua hankkeeseen. Haasteena oli löytää sopivat rahoitusratkaisut, ideasta kiinnostuneet 
talotehtaat, rakennuttajat sekä potentiaaliset asukkaat.  
 
Uudeksi riskiksi nousi hankkeen aikana Kolman koulun tilanne. Koulu asetettiin käyttökieltoon sisäilmaon-
gelmien vuoksi. Tämä vaikutti hankkeen uutisointiin mediassa ja hankeen markkinointiin. 
 
 

4.3 Yhteistyökumppanit 

 
Suunnitteluun osallistuneet Kolman kyläyhteisön jäsenet olivat hankkeen tärkeimpiä yhteistyökumppanei-
ta. Osallistuessaan oman taustayhteisönsä toimintaan ja saadessaan sieltä ideoita ja ajatuksia tuotavaksi 
suunnittelupalavereihin, palavereihin osallistujat toimivat taustayhteisönsä asialla ja tavallaan edunvalvoja-
na.  
 
ELY:n henkilökunta on toinen merkittävä yhteistyökumppani, sekä rahoituksen edustajana että ensiarvoisen 
tärkeiden ohjeiden ja opastuksen antajana.  
Yhteistyökumppaneita kuten oppilaitoksilta, järjestelmien toimittajilta ja talotehtailta, rakennuttajilta 
saimme hankkeelle viimeisimmän tiedon markkinoilla olevista ratkaisuista. 
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Asiantuntemusta käyttöömme saimme myös toisista käynnissä olevista hankkeista ja yhteisöasumisesta 
kiinnostuneilta yksityisiltä henkilöiltä. Muita yhteistyökumppaneita olivat Joroisten kunnan eri osastot (kir-
janpito, palkanlaskenta, asuminen, jne.) sekä lähialueen yritykset ja yhdistykset.  
 

Yhteistyökumppanit 
 

Aatelitalo Oy Kolman Tarmo ry 

Bioenergia ry Kolma-Rantahovi vesiosuuskunta 

dbc Klinikka Lakan Betoni Oy 

Energiaratkaisut maaseudulla hanke Lappset Oy 

Esteetön EkoKylä -hanke Metsänhoitoyhdistys Keski-Savo 

Etelä-Savon maaseutuohjelmien viestintähanke Navitas maraton ry 

Finntriathlon Oy Nuoret oman kylän kehittäjinä -hanke 

Holvi Payment Services Oy  Omasali Oy 

Jetta-Talo Oy Omavesi –hanke 

Joro Huvilat Oy Pieksämäen kaupunki 

Joroisten 4H-Yhdistys R.Y. Pohjois-Karjalan tietoverkko-osuuskunta 

Joroisten Jyske Pohjolan Design-Talo Oy 

Joroisten Musiikkiyhdistys Ry Rakennusbetoni- ja Elementti Oy 

Joroisten Sporttiklubi Rella Oy 

Järvikylän maa- ja kotitalousyhdistys Rudus Betonituote Oy 

Järvi-Suomen kylät ry Savon Rasti 

Jätevesiliike Vestelli Oy Savonia-ammattikorkeakoulu 

Kerisalon kyläyhdistys Teijo-Talot Savo Oy 

Kickbike Worldwide Oy Varkauden kaupunki 

Kolman koulun vanhempainyhdistys Varkauden Latu ry 

Kolman kyläyhdistys ry Älvbytalo Oy 

   

4.4 Hankkeen tulokset ja vaikutukset 

 
Hankkeen konkreettisena tuloksena valmistui esiselvitys uudenlaisesta yhteisöllisestä asuinalueesta ”Kol-
man Kodosta”. Hankkeessa luotiin hankesuunnitelmassa esitetyt selvitykset alueen maankäytöstä, vesihuol-
losta, lämmitysjärjestelmistä sekä kartoitettiin ryhmärakennuttamisessa tarvittavat sopimukset. Yhteisölli-
sen asuinalueen ideakilpailun tuloksena saimme luonnosvaihtoehtoja alueesta. Kolman kyläyhdistyksen 
kanssa loimme suunnitelman ”Kolman Koto” – asuinalueen liittämisestä olemassa olevaan kyläyhteisöön. 
 
Kartoitimme mahdollisia yhteistyökumppaneita ja potentiaalisia asukkaita. Keinoina tässä olivat mm. mes-
suosallistumiset, tapahtumat, tietoiskut, sosiaalinen media, näkyminen eri medioissa ja henkilökohtaiset 
yhteydenotot. 
 
Hankkeessa luotiin asukaslähtöinen ryhmärakennuttamisen suunnittelutyökalu maaseudulle ja toteutettiin 
opas ryhmärakennuttamisesta ja yhteisöasumisesta maaseudulle.  
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Hankkeessa tehdyt esiselvitykset löytyvät tämän raportin liitteenä: 

- Maankäyttöselvitys 
- Ryhmärakennuttamisen sopimukset 
- Vesihuollon ja lämmitysjärjestelmän selvitys 
- Rakennusliikkeiden kartoitus 
- Potentiaalisten asukkaiden etsiminen ja kontaktointi 
- Yhteisöllisen asuinalueen ideakilpailu – luonnosvaihtoehtoja alueesta 
- Suunnitelma asuinalueen liittämisestä olemassa olevaan kyläyhteisöön 
- Ryhmärakennuttamisen ja yhteisöasumisen opas maaseudulle 

 
Yhteisöllisen asuinalueen ideakilpailu ja alueen esittelytapahtuma saivat mediahuomion lisäksi samalla ke-
rättyä mielipiteitä ja näkemyksiä alueen kehittämisestä. 
 
Vaikutukset ovat olleet pääsääntöisesti positiivisia kunnassa vallitsevaan yleiseen ilmapiiriin. Yhteistoiminta 
kunnan, kolmannen sektorin ja yritysten välillä on lisääntynyt, jonka suuntauksen toivotaan jatkuvan. Han-
ke kokosi eri yhdistysten edustajia mukaan järjestötapaamiseen tiedonvaihtoon, jonka käytännön toivotaan 
jatkuvan myös tulevaisuudessa. Myös kylien välistä yhteistyötä saatiin lisättyä. 
 
Hanke sai myönteistä julkisuuskuvaa alueen medioissa. Saimme lisätty tietoisuutta maaseutuasumisesta, 
ryhmärakennuttamisesta, yhteisöllisyydestä ja aktiivisesta Kolman kylästä. Selvä vaikutus on ollut havaitta-
vissa yhteisöllisyyden ja yhteisiin asioihin vaikuttamisen lisääntymisenä kyläyhteisössä. Tähän tosin on vai-
kuttanut myös Kolman koulun tilanne. 
 
On syntynyt kehitysideoita, joita eri tahot tulevat toteuttamaan. Laajakaistayhteyden tarjoamia mahdolli-
suuksia kylille tuotiin esiin jo hankkeen aikana. Kolmalla kyläyhdistyksen voimin on käynnistetty kyläverkko-
hankkeen suunnittelu ja lähiruokaan liittyviä ajatuksia on ilmassa. 
 
 

5 Mikä oli hankalaa ja suositukset jatkosta 

 
Henkilöstövaihdokset kunnassa johtivat siihen, että hanke käynnistyi myöhässä. Tämä aiheutti sen, että heti 
alussa projektipäällikön tuli nopealla aikataululla perehtyä aiheeseen sekä suunnitella hankkeen toimenpi-



13 

 

teet ja aikataulu uudelleen. Koska hankesuunnitelman toteuttanut henkilö ei ollut enää kunnan palveluk-
sessa, kaikki hankkeen liittyvä tieto oli saatavissa vain hankesuunnitelmasta ja pirstaleina eri henkilöillä.  
 
Hankesuunnitelmassa esitetty asumisen ja vapaa-ajan messutapahtuman oli tarkoitus kerryttää yksityisen 
rahoituksen osuus hankkeen ensimmäisten kuukausien aikana. Projektipäällikkö joutui kuitenkin aluksi erit-
telemään tarkemmin vastikkeettoman työn sisällön ELY-keskukselle, jossa messutapahtuman osuutta vas-
tikkeettoman työn osuudesta rajattiin huomattavasti alkuperäisestä esityksestä. Nämä tekijät johtivat osak-
si siihen, että uusien suunnitelmien mukaan vastikkeettoman työn kertymä alkoi laahata jäljessä kustan-
nuksiin nähden.  
 
Hankkeen alussa projektipäällikön tuli päättää yhteisöllisen asumisen ja ryhmärakennuttamisen asiantunti-
ja-avun ostamisesta. Ajatuksena oli, että mikäli alueen toteuttamisesta kiinnostunut ryhmä löytyy hankkeen 
alkuvaiheessa, niin asiantuntija-apua tullaan hankkimaan näiltä aihealueilta. Lopulta konsultin apuun tur-
vauduttiin vain opasvihkosen toteutuksessa. Suunnittelupalavereiden osuus kyläyhdistyksen kanssa kasvoi 
ja samalla projektipäällikön vastuu näiden vetäjä, jotta riittävä määrä vastikkeettomasta työstä saatiin ka-
sattua. Eri alojen asiantuntijoita käytettiin mahdollisuuksien mukaan aiheita käsiteltäessä. 
 
Koska kyseessä oli esiselvityshanke, eikä mitään kohderyhmää oltu määritelty, projektipäälliköllä oli haas-
tetta kertoa potentiaalisille asukkaille tai yhteistyökumppaneille mitä alueelle halutaan toteuttaa. Mitään 
tarkkoja alustavia sopimuksia tai muita varmoja ratkaisuja ei maanomistajien tai muiden ratkaisutarjoajien 
kanssa pystytty tekemään. Tämä tulee esille myös esiselvitysaineistossa, jossa kerrotaan erilaisista toteutus 
mahdollisuuksista. Tämän vuoksi hankkeessa luotiin myös asukaslähtöinen suunnittelutyökalu helpotta-
maan vastaavien hankkeiden alkutavalta. 
 
Hankesuunnitelmassa esitettyä tavoitetta luoda maaseudulle uudenlainen yhteisöllinen asumismalli ei to-
teutunut, ellei sitten uudenlaisena mallina voida sitten pitää esille noussutta ehdotusta siirrettävien talojen 
asuinalueesta.  
 
Joulukuu, kevät ja kesä ovat haasteellisia tutustumismatkojen ja palaverien kannalta. Maaseudulla alkavat 
viljely- ja pihatyöt vähentävät osallistumishalukkuutta yhdistystoiminnalta. Parhaita kuukausia kehittämis-
palavereille ja kokouksille ovat tammi-maaliskuu sekä syyskuun puolivälistä marraskuun puoliväliin.  
Osallistujien saaminen opintoretkille ja muihin hankkeen tilaisuuksiin oli työlästä, ilman kyläyhdistyksen 
aktiiveja projektipäällikkö ei olisi selvinnyt haasteesta. Useampi suunniteltu opintomatka jouduttiin peru-
maan, koska ilmoittautuneita ei ollut riittävästi. Ennakkoilmoittautumiskäytännöissä on myös parantamisen 
varaa. 
 
Omarahoitusosuuden kerääminen osoittautui varsin vaativaksi, keräämiseen kannattaa tuli laatia useampi 
suunnitelma ja vaihtoehtoja. Yksityisen rahoituksen osuus saatiin katettua yhteistyökumppaneiden toimes-
ta, jossa kylässä toimivilla yrityksillä oli merkittävä osuus.  
 
Projektipäällikkö päätyi esittämään seurantaryhmälle muutamia suuria muutoksia alustaviin suunnitelmiin 
kesken hankkeen. Asumisen ja vapaa-ajan messutapahtuman korvaaminen alueen esittelytapahtumalla ja 
yhteisöllisen asuinalueen suunnittelukilpailun järjestäminen olivat esimerkiksi tällaisia. Messutapahtumaan 
ei selvittelyjen jälkeen katsottu järkeväksi toteuttaa, paikallisten seurantaryhmän kanssa pidetyssä palave-
rissa. Asuinalueen suunnittelukilpailuun päädyttiin, koska haluttiin saada erilaisia ideoita alueen toteutuk-
sesta ja rohkaista ryhmiä sovittamaan omia suunnitelmiaan Kolman Koto alueelle. 
 
Valitettavasti hanke oli käynnissä juuri silloin, kun koko Suomi pysähtyi. Tonttikysyntä on tippunut lähelle 
nollaa lähes koko Suomessa ja työllisyysluvut näyttivät synkiltä. Hankkeen aikana rakennuttajia ei saatu 
kiinnostumaan alueen toteuttamisesta. Osalle hankkeen aikana tavatuista yhteistyökumppaneista vierasti-
vat yhteisöllisyys termiä. Heille se toi mieleen heidän omia sanoja lainaten ”hipit ja viherpiiperot”. Tosin 
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juuri he ovat parhaiten ryhmittyneitä ja aktiivisesti etsivät mahdollisuutta yhteisöllisen maaseutuasumi-
seen. 
  
Ryhmärakennuttamisen edellytysten parantaminen on tavoitteena hallitusohjelmassa. Hankkeen kanssa 
samaan aikaan on ollut käynnissä ryhmärakennuttamislain valmistelut oikeusministeriössä. Joten jos uusi 
laki tulee voimaan tässä hankkeessa valmistuneet opas ja esiselvitykset sisältävät vanhentunutta tietoa 
ryhmärakennuttamisesta ja sen sopimuksista.  
 
Lehti-ilmoittelun teho jäi vaatimattomaksi hankkeen tapahtumien ilmoittelussa. Sosiaalisessa mediassa 
tieto levisi laajemmalle, mutta tämä ei kuitenkaan näkynyt osallistujamäärissä hankkeen tapahtumissa. 

 
Kolman koululla havaittu sisäilmaongelma toi hankkeeseen lisää haastetta. Moneen otteeseen palaverit 
kääntyivät keskusteluiksi koulun tulevaisuudesta. 

 
Koska Kolman Koto –alueesta kiinnostunutta tahoa ei löytynyt, sen tulevaisuus toteutumisen kannalta näyt-
tää epätodennäköiseltä. Alueelle voi mahdollisesti tulla rakentamaan yksittäisiä perheitä, mutta kylän veto-
voimaisuuteen voi vaikuttaa koulun tulevaisuus.  
 
Kehittämiskohteita jatkossa voisi löytyä kylätapahtumien kehittämisestä ja kylien markkinoinnista sekä 
viestinnän tehostamisesta myös kylän ulkopuolelle. 
 

6 Seurantaryhmän arvio 

 
Seurantaryhmä toteaa hankkeen saavuttaneen ne tavoitteet jotka sille oli hankesuunnitelmassa asetettu. 
Hankkeessa syntynyt Ryhmärakennuttamisen ja yhteisöasumisen opas maaseudulle sisältää seikkaperäi-
sesti ne oleelliset asiat ja tekijät, mitkä ryhmärakennuttamisessa ja yhteisöllisessä asumisessa on huomioi-
tava. Opas soveltuu hyödynnettäväksi myös valtakunnallisesti, kuten hankesuunnitelman tavoitteisiin oli 
asetettu.  

 
Seurantaryhmä toteaa hankkeen tiedottamisen ja näkyvyyden olleen erinomaista. Sähköisellä tiedottami-
sella, erityisesti sosiaalista mediaa hyödyntämällä, hanke on saavuttanut valtakunnallista huomiota ja sa-
malla luonut tietoisuutta ja positiivista kuvaa niin Kolman kylästä kuin Joroisten kunnastakin. 

 
Hankkeen talous on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Yksityisen rahoituksen hankkiminen on yleisen 
taantuman aikaan haasteellista, mutta ei kuitenkaan mahdotonta. Seurantaryhmä kiittää niitä, lähes kahta-
kymmentä yritystä jotka ovat omalla panoksellaan auttaneet hankkeen onnistumisessa.     

 

 

7 Allekirjoitukset ja päiväys 
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