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Ilmastoviisaaksi



5E kylät - vähähiiliset yhteisöt
Kohti vähähiilisä kyliä

● Toteuttaja Maaseudun Sivistysliitto ry ja 
Pohjois-Karjalassa kumppanina SYKE

● Toiminta- alueeet: Oulujärvi Leaderin alue, 
Viisari Leader alue ja Pohjois-Karjalan 
maakunta

● Arjen tekoja, jotka torjuvat 
ilmastonmuutosta.

● Vähennetään päästöjä (hiilijalanjälki) ja 
sidotaan hiiltä esim. maaperään 
(hiilikädenjälki).

● Maaseudun asukkailla mahdollisuus olla 
hiiliviisauden vetureita.

● Toteutusaika 2015 – 2018 (2019)
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Kyläsuunnittelu taustalla

Ympäristösivistys

Hankkeen nimen viisi 
näkökulmaa:

ekologinen  

esteettinen 

emotionaalinen

eettinen   

ekonominen
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Hiiliviisaat kylät?



Hankkeiden tavoitteet ja 
toimenpiteet

●Innostaa, kannustaa ja aktivoida 
maaseudun asukkaita ja toimijoita 
ottamaan käyttöön arjen bio- ja 
kiertotalouden sekä vähähiilisyyden 
ratkaisuita.

●Tapahtumia, kyläsuunnittelua, työpajoja, 
kursseja ja koulutuksia sekä opintomatkoja, 
hiilivaikutusten arviot.
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Ekoteko – kylätapahtumat -
Kierrätysmarkkinat

● Kylätapahtuma, jonka yhteydessä 
esim. Kylän kierrätystori / kirppari 
sekä infopisteitä eri teemoista. Koko 
kunnan kierrätysmarkkinat

● Esim. Biokaasuauton esittely, 
biohiiletys, aurinkoenergia, 
nurmikkopottu, kompostointi ja 
kuivakäymälät, hävikkiruokaa, 
kierrätysneuvontaa

● Ekoteko –tapahtumat: Neittävällä, 
Kosken kylällä, Käkilahdessa ja 
Murtomäessä

● Kierrätysmarkkinat Tohmajärven 

kuudella kylällä/viikko

● Hiiliviisas kylä, Saarijärvi



Biohiiletys

● Huokoista hiiltä joka sitoo 
tehokkaasti vettä ja ravinteita.

● 1Kg biohiiltä sitoo 3,5kg 
CO2:ta pitkäksi aikaa.

● Valmistetaan risuista, oljesta, 
järviruo’osta tms.

● Järjestimme hiiletystyöpajoja 
useita, Ilomantsin Maukkula
avohiiletys – n 6m3 hiiltä 



Energiansäästöillat kylätaloilla

● Energiakatsauksessa 
käydään läpi kiinteistön 
energiankulutus ym ja 
pohditaan 
parannuskohteita.

● Järjestimme v.2018 
energiansäästöillat 
Kainnuussa viisi ja 
Pohjois-Karjalassa 25 
kylätalokatselmusta



Aurinkokeräin 
hyödyntää auringon 
lämpöä veden 
lämmityksessä.

Hankkeiden aikana 
järjestettiin neljä
kurssia ja rakennettiin 
22 aurinkokeräintä.

Aurinkokeräimiä 
rakennettiin Vaalassa, 
Puolangalla,  
Vuolijoella ja Liperissä

Kurssit ohjasi Mikko 
Posio.
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Aurinkokeräimet



Aurinkosähkö

• Energiakävelyt - vierailut
aurinkoenergiaa hyödyntävään
kohteeseen.

• Aurinkosähkökurssilla
Paltamossa kuultiin Janne
Käpylehdon asiantuntijavinkit
aurinkosähköjärjestelmistä
kiinnostuneille.

• Kiteen Muljulan aurinkoenergia
kurssi

• Höljäkän ja Lipinlahden
aurinkoenergia kurssit, Nurmes



Sähköautot tuunattua ja 
muu iterakentaminen
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Hiiliviisaat kylät



Ekologisen, syötävän hyvän 
pihan suunnittelukurssit 
antoivat eväitä oman 
lähiympäristön hyvinvoinnin 
kohentamiseen sekä vatsan 
täytettä omalle perheelle.

Perusteita permakulttuuriin

Syksyn lehdistä, puupölkyistä 
ja risuista, hevosenlannasta 
ja kompostista tehdyt 
kohopenkit ovat yksi 
esimerkki kotipihan 
kiertotaloudesta. ”Roskat” 
ovatkin resurssi, joka tuottaa 
ruokaa. Kuusi kurssia 
teemalla Syötävän hyvä piha
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Ekologinen pihasuunnittelu
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Huussit, rakennukset, yhteiskompostori, ympäristörakentaminen



Ympäristöluotsitoiminta
Yhteisöllistä kansalaistoimintaa

Ympäristöluotsi on lähiympäristöstään kiinnostunut
kanssaihmettelijä.

Ympäristön hyvinvointi viiden E:n mallin mukaan
tarkoittaa niin ekosysteemin, rakennetun ympäristön
kuin sosiaalisenkin yhteisön hyvinvointia.

Järjestimme ympäristöluotsikoulutuksia
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Yhteisöllinen ympäristötaide, 
citytorppari, osallisuus ja 
menetelmäkortit
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Opintomatkat, tapahtumien hiiliviisastaminen 
ja yhteiset tilaisuudet
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Hiiliviisaat kylät





Hiiliviisaat kylät  2030

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/08/31/myytti-
tiiviista-ekokaupungista-eli-kertomus-siita-miten-
ajatusharhasta-tuli

Suomi voisi nollata päästönsä
https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005970372.html

Tulevaisuus hanskassa
https://areena.yle.fi/1-4256464
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Hiiliviisaat kylät  2030

• Suomen hiilidioksidipäästöt n. 60 milj. tonnia
• Metsien kasvu n. 104 -108 milj m3, josta 74 m3
• Tonni CO2 ekvivalentti -> 1-1,2 m3 puuta

• TAVOITE:
• Päästöt CO2 ekv 40 milj. tonnia
• Metsien hiilinielu -> kasvatetaan 40 milj. m3/v

• Metsäkato viimeiset 30 v n. 350 000 ha, josta yli
puolet peltojen raivausta, 30-35 % rakentaminen,
tiet, linjat ym.

• Pellot n. 2 milj. ha, peltojen hiilinielut ???
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Hiiliviisaat kylät  2030
Kylien hommia
Maankäyttö
• Osallistuminen metsitykseen
• Soiden ennallistaminen
• Biohiiletys
• Maisemanhoito
Energia ja asuminen
• Asuminen maalla yleensäkin –kyläasuminen -

yhteisöasuminen
• Hiiliviisas rakentaminen
• Uusiutuvan energian vanhat ja uudet sovellukset
• Vesivoima – Tuulivoima
Liikkumien
• Kaasu- ja sähköautot
• Kimppakyydit – lain tuomat uudet mahdollisuudet
• Akkukäyttöiset lähijunat
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Hiiliviisaat kylät  2030

Kylien hommia
Infra - valokuitu
Uudet viljelymenetelmät (ja hyvät vanhat)
Kierrätys ja kiertotalous
Arkimatkailu ja kestävän kehityksen matkailu

Maaseudun kestävät harrastukset

Yhteisöllisyys, kimpat, tapahtumat, kestävä huvittelu
Valistus, koulutus, kurssit – ja itseopiskelu – sivistys
Yhteisötyö

Muutokset ihmisten päiden sisällä
Hiilipositiivinen elämä kylillä
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Hiiliviisaat kylät  2030

https://msl.fi/osallisuus/menetelmat/

https://msl.fi/ilmastoviisaus/ilmastoteot/
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