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Sallan kylät ideoi investointeja –hanke 

Hankkeen tavoitteet 

Hankkeen tavoitteena oli tukea kylillä ja kylien välillä tehtävää kehittämistyötä pienehköjen investointien 

muodossa. Tavoitteena oli saattaa investointien kautta eri toimijat yhteistyöhön ja lisätä sitä kautta kylien 

tarjontaa, jota tukee kylien kohteiden parantuva palveluvarustus. Tavoitteena oli, että hankkeessa 

toteutettavien investointien avulla pystytään paremmin kehittämään toimintaa kylien kohteisiin esim. 

kylätapahtumat, ryhmäretkikohteet, kyläläisten, mökkilaisten ja lomalaisten virkistyskäyttö. Tavoitteena oli 

myös lisätä kyläkohteiden ekologista kestävyyttä asianmukaisten kompostikäymälöitä hankkimalla.  

Toteutusaika 

Hankepäätöksenmukainen hankkeen toteutusaika oli 1.8.2018-31.12.2019. Käytännössä hankkeen 

toimenpiteet toteutettiin kesän ja syksyn 2019 aikana. 

 

Toimenpiteet 

Kompostoivat huussit 

Hankkeessa hankittiin yhdeksään kylien yleishyödylliseen kohteeseen kompostoiva huussi. Kahdeksan 

huussirakennusta toteutettiin valmiina kevythirsipakettina, lisäksi Kursun esteettömään kohteeseen tehtiin 

huussirakennus hieman suuremmilla mitoilla, jolloin sen käyttö rollaattorin tai pyörätuolinkin kanssa on 

mahdollista. Alkuperäiseen suunnitelmaan haettiin hankkeen aikana muutosta siten, että alun perin 

Lapajärvelle suunniteltu huussi muutettiin toteutettavaksi Kelloselän leikkipaikan yhteyteen, ja Naruskajoen 

varrelle Pulkkaviitaan suunniteltu huussi toteutettiin Naruskajoen varteen Haltin kodalle.  

Osa huussien rakennuspaikoista oli helposti saavutettavissa, mutta osa oli vähän haastavammissa paikoissa. 

Esimerkiksi Aholanvaaran Hiidenkirnureitin huussin rakennuspaketit kuljetettiin rakennuspaikalle jo 

keväällä moottorikelkoilla, ja loput pienemmät rakennustarpeet tuotiin perille mönkijällä. Riutukan 

uittomuseokohteen huussi sijoitettiin erilleen perinnerakennuksista, ja sinne tarvikkeet jouduttiin 

kuljettamaan autotien varresta miesvoimin kantamalla.  

  

 

  



Rakentamisvaiheessa sanonta ”alku aina hankalaa” piti paikkaansa näissäkin rakennushommissa. Erityisesti 

peräkärrylle puretut hirsipaketit epämääräisten ohjeiden kera tuntuivat välillä mahdottomalta tehtävältä. 

Toisissa kohteissa tekeminen oli järjestelmällisempää, ja puuosat jaoteltiin omiin kasoihin jo heti 

rakennustarvikepaketin purkuvaiheessa. Osa kohteista toteutettiin pienen talkooporukan voimin, osassa 

väkeä oli enemmän. Esimerkiksi Salmivaarassa ensimmäinen talkoopäivä toteuttiin ”Avoimet kylät” –päivän 

tapahtumana, ja talkoolaisia kertyi paikalla runsaasti. Kelloselän leikkipaikan kohteessa talkoisiin pääsivät 

osallistumaan myös lapset.  

   

 

       

 

       

 



Vaikka kaikkiin kahdeksaan kohteeseen annetut tarvikkeet olivat samat, saatiin lopputuloksiin kivasti 

omanlaista, kuhunkin ympäristöön sopivaa, näköä: 

     

Salmivaarassa ja Riutukassa rakennuksesta tuli kokonaisuudessaan tummanruskea. 

     

Suomujärvellä, Kelloselässä ja Kotalassa lisättiin rakennukseen vähän vaaleampia tehosteita. 

     

Naruskalla huussin väriksi valikoitui punainen ja Kallungissa sininen. Kursun huussirakennus tehtiin 

isommilla mitoilla ja leveämmällä ovella, jotta myös apuvälineiden kanssa liikkuvat retkeilijät voivat käyttää 

rakennusta.  



Kelloselän halontekokone 

Hankkeessa yhtenä toimenpiteenä oli hankkia Kelloselän kyläyhdistykselle halkomakone, ja opastaa kylän 

yleishyödyllisten yhdistysten toimijat koneen käyttämiseen. Kelloselän alueen yhdistysten huoltamat 

retkeilykohteet vaativat vuosittaista polttopuuhuoltoa, jonka toteuttamista yhdistysten käyttöön hankittu 

polttoainekäyttöinen halontekokone helpottaa. Auton perässä liikuteltava halkomakone helpottaa kylien 

yleishyödyllisten kohteiden polttopuuhuoltoa ja mahdollistaa ikäihmisille tarjottavaa, talkoilla 

toteutettavaa polttopuuntekoa. Halontekokonetta voivat hyödyntää myös muut seurat, joten sen tuoma 

yleishyödyllinen vaikutus ulottuu Kelloselän kyläyhdistystä laajemmalle alueelle. 

Hankkeen aikana halkomakoneen käytöstä tehtiin kirjallinen ohje, lisäksi järjestettiin koneenkäytön 

opastuspäiviä, joiden aikana valtaosa kyläläisistä pääsivät perehtymään koneen käyttöön ja siihen liittyviin 

turvallisuusasioihin. Opastuspäiviä kohdennettiin eri yhdistysten toimijoille. Avoimet kylät päivänä 

pidettyyn talkoopäivään olivat tervetulleita myös kylän ulkopuoliset, kylätoiminnasta kiinnostuneet 

osallistujat.   

   

 

  



Kursun esteetön kalastuspaikka 

Hankkeessa rakennettiin Kursun saha-alueelle esteetön kalastuspaikka. Alueelle rakennettiin esteetön 

retkeilykatos sekä kalastustasanne hyödyntämällä saha-alueella olevia puitteita, mm. vanhaa rakennuksen 

pohjaa. Kohteeseen tehtiin kompostikäymälä, johon mahtuu myös apuvälineiden kanssa liikkuvat 

retkeilijät.  

 

Kursun kyläseura halusi hyödyntää luonnonkaunista 

Sahanperän paikkaa toiminnassaan saha-alueelle 

tehdyn mittavan maaperän puhdistustyön jälkeen. 

Vanha rakennuksen pohja toimi hankkeen 

innoittajana, ja sen pohjalta ideoitiin alueen 

kehittämistä. 

 

 

 

 

Hankkeessa hankittiin valmispakettina katos, joka 

rakennettiin vanhan saharakennuksen pohjalle. 

Veteen rajoittuvassa kohteessa kalastaminen 

onnistuu tasanteelta myös liikuntarajoitteisille 

retkeilijöille.  

 

 

 

 

Rakentamisessa hyödynnettiin rakennuksen pohjan 

lisäksi myös muuta alueelta löytyvää materiaalia, 

mm. kiviä ja raidekiskoja.  

Kohteen kompostikäymälä toteutettiin kevythirsistä 

itse rakentamalla, sillä valmiita huussipaketteja ei 

ollut saatavilla esteettömään toimintaan tarvittavilla 

mitoilla.  

 

 

 

 



Vielä hankkeen ollessa toteutusvaiheessa kohdetta otettiin samalla testikäyttöön.  

Juhannuksena kyläläiset kokoontuivat keskeneräiselle katokselle juhannuskokon ääreen. Varsinaiset 

avajaiset kyläläisille järjestettiin syyskuussa.  

  

 

Lokakuussa Kursun kohteen toimivuutta testattiin Sallan 4H-yhdistyksen ja Sallan kunnan Pirttitoiminnan 

kanssa.  

 

Sallan 4H-yhdistys järjesti kohteessa lasten pelipäivän, 

ja retkeilykohteen tasanne toimi mainiosti myös 

pelialustana.  

 

Sallan kunnan Pirttitoiminta kokoontui Kursun 

kohteeseen luontotoimintapäivään. Pirttitoiminta on 

kunnan mielenterveys-, päihde-, sekä lapsi- ja 

perhetyön järjestämää avointa toimintaa.  

 

Esteetön kalastuspaikka herätti sen verran paljon 

kiinnostusta, että Lapin Kansa kävi tekemässä siitä jutun 

syyskuussa. 

 

 

 

 

 

 

Lapin Kansa 

26.9.2019 



Veneenlaskupaikat 

Kalastus on yksi tärkeimmistä yhteisöllisen tekemisen kohteista vesistöjen ääreen sijoittuvilla kylillä etenkin 

kesäisin. Myös nuorten, mökkiläisten ja lomalaisten kesään kuuluu kalastus jossain muodossa. Pienen 

Kallungin kylän jokakesäinen muikkujuhla kokoaa kyläläiset ja mökkiläiset juhlistamaan oman järven 

tarjoamaa kalansaalista. Kalastusmahdollisuuksien edistämiseksi Kallungin kylälle rakennettiin hankkeessa  

yleinen veneenlaskupaikka. Kohde on helposti saavutettavissa kauempaakin tuleville, ja veneenlaskupaikan 

yhteyteen rakennettu kompostikäymälä täydentää ranta-alueen kohdetta mukavasti.  

 

Kursun veneenlaskuluiska rakennettiin esteettömän kalastuspaikan yhteyteen. Paitsi kalastajia, 

vesillelaskupaikka palvelee myös melojia, sillä se sijoittuu Käsmäjoen melontareitin alkupäähän.  

  

Kallungin veneluiska rakennettiin tyveneen lahteen Kallunkijärven rannalle.  

Kursun veneenlaskupaikka valmistui esteetömän kalastuspaikan yhteyteen, Käsmäjoen melontareitille 

Käsmäjoen rannalle.  

 

 

  



Hankkeen tiedottaminen 

Hankkeessa oli toimijoina mukana useita eri kyliä ja kylien järjestöjä, joiden tuli omatoimisesti hoitaa oma 

osuutensa hankkeesta. Siksi hankkeen sisäinen tiedottaminen toimijoille oli tärkeää. Hankkeen alussa 

jokaisen kylän edustajien kanssa pidettiin tapaaminen, jossa käytiin läpi, mitä kunkin kylän tulee hankkeen 

aikana tehdä. Lisäksi jokaiselle kylälle tehtiin kyläkohtainen, kirjallinen ohjeistus toteutuksesta ja 

hankepäätöksen edellyttämien asioiden huomioimisesta.  

Hankkeen taloista ja etenemisestä tiedotettiin myös kylien omien kanavien kautta mm. Kursun kyläseuran 

Facebook –sivuilla, Kelloselän kyläyhdistyksen facebook –sivulla, Naruska-Pulkkaviita kyläseuran facebook-

sivulla ja Salmivaaran kyläseuran facebook-sivulla. Hanke oli esillä mm. Sallapäivän toritapahtuman 

hankekojussa, erilaisissa kylätilaisuuksissa sekä Kursun esteettömän kalastuskohteen osalta 

valtakunnallisilla Green Care –päivillä. Lapin Kansa julkaisi lehtijutun Kursun esteettömästä kalastuspaikasta 

26.9.2019.  

 

 



Hankkeen tavoitteiden toteutuminen 

 

Hankkeelle asetetut tavoitteet saavutettiin hyvin. 

Määrälliset tavoitteet:   tavoite toteuma 

Hankkeessa tehdyt talkootyötunnit 1 179 h 1 252 h 

Parantuneista palveluista hyötyvä väestö   400   800 * 

Hankkeeseen osallistuneet organisaatiot    10    12  ** 

Ympäristöä parantavat toimenpiteet     9    9+1  *** 

Rakennukset ja rakennelmat     10    12    **** 

*Kyläalueiden, joille toimenpiteet kohdentui asukasmäärä, lisäksi palveluista hyötyvät mökkiläiset ja 

matkailijat 

**Hankkeeseen osallistuneita organisaatioissa kuusi kyläseuraa, kolme osakaskuntaa, metsästysseura, 4H-

yhdistys sekä yhteismetsä. 

***Ympäristöä parantavat toimenpiteet 9 kompostikäymälää kylien retkeilykohteisiin sekä halkomakone, 

jolla voi hyödyntää maisemanhoidosta syntyvää puutavaraa. 

****Uudet rakennukset ja rekennelmat 9 kompostikäymälää, esteetön retkeilykatos ja kalastuspaikka sekä 

kaksi veneenlaskupaikkaa. 

 

Kustannukset ja rahoitus 

 

  Kustannusarvio Toteutunut 

Rakentaminen  39 846 €  34 229 € 

josta talkootyön osuus 13 946 €  11 980 € 

 

Koneet ja laitteet 13 231 €  13 524 € 

josta talkootyön osuus   4 631 €    4 733 € 

 

YHTEENSÄ  53 077 €  47 753 € 


