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Ajatuksia ihanteellisesta ekokylästä 
 

Toiveita ja haaveita ihanteellisestä luonnonläheisestä elinympäristöstä, jossa kestävän kehityksen ulottuvuudet 

huomioidaan. 

Netistä löytyy paljon tietoa erilaisista ekokylistä. Mutta jokainen ryhmä voi suunnitella omanlaisensa, jatkokehitellä ja 

tuoda uusia ideoita ekokylään ja maaseutuympäristöön tai suunnitella kaupunkia maaseutumaisemmaksi, 

ekologisemmaksi. 

Ekokylän tulisi olla mahdollisimman omavarainen, jolloin säästytään liikenteen aiheuttamista ympäristövaikutuksista. 

Työpaikka-, koulutus- ja palveluomavaraisuus. Elintarvikeomavaraisuus mahdollisimman pitkälle. 

Ekokylässä vuorovaikutus voi olla tiivistä asukkaiden, eri ikäryhmien, asiantuntijoiden kesken, jolloin siitä voi 

muodostua tehokas ja miellyttävä oppimis- ja kehitysympäristö. 

Laaja elinkaariarviointi otetaan huomioon rakentamisesta. Tuotteet, joita käytetään ovat madollisimman 

ympäristöystävällisiä ja terveellisiä ihmisille ja luonnolle. 

Pitäisi pystyä optimoimaan ekologiset, ekonomiset ym. tekijät. Tarvitaan paljon tiedonhankintaa, suunnittelua, 

ideointia ja hyvä tietojärjestelmä asioiden hallitsemiseksi. 

Ideointiin ja suunnitteluun pitäisi saada mukaan mahdollisimman paljon henkilöitä, varsinkin niitä jotka olisivat 

halukkaita ostamaan ekomökin pihoineen tai rakentamaan sen ja lähtemään mukaan toimintaan. 

Kaikkea sitä mitä yritystoimintaa, palveluja ja henkistä ym. toimintaa siinä olisi voidaan ideoida. 

Yhteisesti on sovittava mitä julkaistaan ja milloin julkaistaan, jos suunnittelua aloitetaan tehdä porukalla. 

Varsinaiset viralliset omat kotisivut voisivat toimia markkinointi- ja tiedotuskanavana ekokyläprojektille. 

Ensin pitäisi pystyä tekemään alustava luonnos, mitä esitellään ja markkinoidaan. 
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Tällaisen projektin aloittaminen vaatii todella uskallusta ja siinä on paljon riskejä ja se tarvitsee sitoutuneita, aktiivisia 

mukaan tulijoita ja rahoitusta. Ellei edellytykset täyty, projektia ei voi tosissaan aloittaa. 

Malleja millaisia ekokyliä on jo olemassa ja tulossa, kaikkia ympäristöteknologisia asioita yms. voi opiskella, jolloin 

on hyvät pohjatiedot ja inspiraatioita suunnittelulle. 

Suunnitella voi, jos siihen tulee mukaan vapaaehtoisia talkootyönä. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. 

Voi perustaa työ- tai harrastusryhmän, ei tarvitse välttämättä olla samaa aatetta, kun vain tullaan toimeen 

keskenään. Erilaiset näkökulmat rikastuttavat. 

Samalla voi ideoida työllistämis-, harrastamis- ja yhteistyömahdollisuuksista. 

Suunnitella ja haaveilla voi aina, vaikka ei heti rupeaisi toteuttamaankaan ekokylää. 

Suunnitteluun ja ideointiin voi käyttää useita vuosiakin, se on kehittävää ja antoisaa. 

Siitä voi tulla kiva harrastus ja yhteisöllisyyden muoto. 

Voi hankkia tietoa, oppia, opiskella ja saada vuorovaikutusta ja sen kautta oppii yhteisönä ja voi vaihtaa kokemuksia. 

Kun saadaan oikein hyvin ja tarkkaan suunniteltua asiat, niin sitten on suurempi rohkeus alkaa toteuttamaan 

suunnitelmaa vaikka asteittain.  

Kieltämättä, luonnonläheisessä ekokylässä on mukavampi ja terveellisempi asua, kuin kaupungissa liikenteen melun 

ja saasteiden keskellä. Ekokylään täytyy vain saada elinkeinoja, joilla elää ja lähipalveluita usein tarvittaville asioille. 

Jokaisella voisi olla oma puutarha sopivan kokoisen mökin ympärillä. Voisi olla eräänlainen kesä- ja talviasuttava 

siirtolapuutarha. 

Ehdottakaa ryhmiä, ruvetkaa verkostoitumaan. Osallistujat voivat ilmoittautua johonkin ryhmään. Ryhmä voi laatia 

kriteerit, millä pääsee ryhmään mukaan.  

Osa porukasta kaupungeista maalle. Kun taajamat eivät tarjoa työtä työttömille, heidän olisi hyvä saada metsää, 

maata ja mökki maalta. Tällöin he omalla työllään voisivat kustantaa asumista, hakkaamalla polttopuut metsästä 

asumisen energiaksi, viljellä ruokaa peltotilkuillaan, kasvattaa kotieläimiä ruoaksi.  Myös maalla voisi olla verstas ja 
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tupa, jossa voisi tehdä jotain käsitöitä. Voisi olla mahdollisimman omavarainen. Saisi liikuntaa ja puhdasta ilmaa, 

tällöin kunto pysyisi parempana. Näinhän oli vielä 50 vuotta sitten, kun maalla oli paljon mökkiläisiä. 

Kun työtön on kaupungissa, hänellä on kerrostaloasunnossa hyvin vähän mahdollisuuksia tukea elämistään. 

Työttömyyskorvausten ja asumistukien pitää riittää elinkustannuksiin. Kun maalla voisi omalla työllään vähentää 

asumis- ja ruokakustannuksia, niin pärjäisi pienemmilläkin sosiaalietuuksilla. Kun kaupunkien liikaväestö saataisiin 

maaseudulle, niin kaupungeistakin tulisi miellyttävämpiä, kun ruuhkat ja saasteet vähenisivät. Tällöin maaseudun 

elinvoima tulisi paremmiksi, kun siellä olisi riittävämpi väestöpohja palveluille. Eläkeläisiäkin voisi asua enemmän 

maalla, kun palvelut olisivat riittävät. 

Onko järkevää enää kasvattaa kaupunkeja ja taajama-asutusta. Asuminen on kallista kaupungeissa. Suomessa kun 

on paljon tilaa, luontoa, eikö voisi suosia maaseutuasumista, kehitys olisi tasapainoisempaa maaseudun ja 

taajamien välillä. 

Uusiutumattomia raaka-aineita korvataan enenevässä määrin uusiutuvilla 

Maalle tarvitaan työvoimaa uusiutuvien raaka-aineiden tuottajiksi ja jalostajiksi. Myös maapallon ruokahuolto 

tarvitsee enemmän maaseutuelinkeinoja, ellei tehtaissa aleta tehdä keinoruokaa kasvattamalla mikrobeilla. 

Jos turhaa kulutusta raaka-aineissa ja energiassa joudutaan vähentämään, monet tehtaat taajamissa joudutaan 

lopettamaan. Pitäisi palata takaisin yksinkertaisempaan maaseutuelämään. Ihmistyöllä voidaan vähentää 

automaatioiden tarvitsemaa energian kulutusta, ei tarvita valtavasti raaka-aineita ja energiaa kuluttavia 

automaatiolaitteita. 

Mikä kehityksessä on hyvää kestävän kehityksen kannalta, voidaan säästää ja kehittää vielä eteenpäin. Asioissa, 

jotka ovat kestävän kehityksen kannalta hyviä, voitaisiin palata ihmiskunnan tuhatvuotisiin viisauksiin ja käytäntöihin 

niitä kehittämällä ja yhdistelemällä uusiin teknologioihin. 
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