
M O N I P A L V E L U K E S K U S

Yhteistyön pohjaksi



Pirkanmaalla kahden suuren järven -
Längelmäveden ja Vesijärven - välissä, keskellä 
Kangasalan elävää maaseutua. 

Aktiivisten ja  idearikkaiden asukkaiden kylä.
Yhdessä tekemisellä ja kehittämisellä sekä 
edelläkävijyydellä jo vuosisatojen perinteet.

Innovaatiotoimintaa, josta syntyneitä ideoita on 
kopioitu koko Suomen käyttöön.

Asukasluku on noin 600 henkeä
Kesäasukkaita noin 600



Vetovoimainen lähimaaseutu.      
30 min Tampereen keskustasta ja 
15 min Oriveden rautatieasemalta. 
Julkinen liikenne pelaa!

Osa Suomen suurinta hevospitäjää,  
toimivia maatiloja, maatilan eläimiä

Lähiluontoa ja liikunta-
mahdollisuuksia, kahden vesistön
välissä sijaitseva "Pirkanmaan Koli"

Aktiivisten ihmisten asuinalue, 
älykylä, mutta ilman palveluja



Monipalvelukeskushanke
on jatkumoa aktiivisten
kyläläisten pitkäjänteiselle
kehittämistyölle. 

• Smart village strategies
• EU Rural Development policy priorities 2014-2020
• Leader Kantri ry Leader ry - Vastuu yhteisöstä ja ympäristöstä
• Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma
• Kangasalan kaupunki - Mahdollisuuksien maaseutu

• Kautialan vesiosuuskunta 2010-
• Raudanmaan valokuituverkkohanke 2017-19
• Valokuituverkon konseptointi sähköverkkoyhtiön kanssa

monistettavaksi palvelumalliksi
• Monipalvelukeskuksen suunnitteluprojekti 7/2019 – 5/2021
• Raudanmaan Kyläosuuskunta 2020-

TAUSTAA 
Kehittäminen kytketty seuraaviin strategioihin

Oma hanketoiminta

Nostot
• Suomen Älykkäin Kylä - kilpailu. Raudanmaa valittiin 5 

finalistikylän joukkoon
• Mukana EU:n Älykäs Kylä - verkostossa
• Smart Rural Areas in the 21st Century - EU komission hanke. 

Ainut kylä Suomesta ja yksi viidestä ensimmäisestä eurooppalaisesta
pilottikylästä



M O N I P A L V E L U K E S K U S

Tulevaisuuden visio: 
Raudanmaan vanhasta
kyläkoulusta Monipalvelukeskus



Monipalvelukeskus
on Raudanmaan  sydän joka sykkii 
aktiivisten kyläläisten ja matkailjoiden 
kohtaamispisteenä entisaikojen 
torihengessä.

Monipalvelukeskus 
on myös alusta liiketoiminnalle ja 
mahdollistaa monipuolisia palveluja 
kyläläisille, asiakkaille, verkostoille ja 
matkailijoille.

Monipalvelukeskukselle
vahvan vireen luovat eläimet ja 

eläinpiha, jonka äärellä syntyy myös
uudenlaista liiketoimintaa, matkailullista

sisältöä ja mukavaa puuhaa kyläläisten
arkeen

Monipalvelukeskus
on Raudanmaan kyläyhteisön

toimeliaisuuden, yhteistyövoiman ja 
innovatiivisuuden majakka. 



TIE KOHTI VISIOTA

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

TILASUUNNITELMA

YHTEISTYÖ

OPEROINTI

LI IKETOIMINTA



OPEROINTI

OPEROINTIMALLI
RAUDANMAAN YLEISHYÖDYLLINEN 

KYLÄOSUUSKUNTA

Omistaa monipalvelukeskuksen
kiinteistön ja ympäröivät maa-alueet. 

Hallinnoi monipalvelukeskuksen tiloja tarjoten alustan
yritysten ja yhdistysten tuottamille palveluille.

Johtaa ja koordinoi innovaatiotoimintaa.

Järjestää suuria tapahtumia ja 
tuottaa palveluja sekä kyläläisille että

matkailijoille, mm. kahvila, 
kuntosali,eläinpiha



Palvelukeskuksessa on tarjolla erilaisia lähipalveluja, 
joitka helpottavat kylällä asumista ja elävöittävät

yhteisöä. Sinne voivat piipahtaa kahville tai ostoksille
myös Ponsantietä matkaavat ohikulkijat.

Palveluiden tuottajina toimivat sekä yritykset
että yhdistykset

KYLÄN PALVELUKESKUS

LOUNASRUOKALA

PAKETTIAUTOMAATTI

LATAUSPISTE 

KAHVILA

TOIMINNALLISET
TAVOITTEET 

ETÄLÄÄKÄRI

KAUPPAKASSI 



LIIKUNNAN, KULTTUURIN JA  
HARRASTAMISEN KESKUS

Kyläyhteisön harrastamisen keskus sykkii elämää
ympäri vuoden. Siellä on tarjolla aktiviteetteja
kaiken ikäisille. Harrastamista ja liikkumista voi
tehdä omatoimisesti tai erilaisissa ryhmissä ja 

kursseilla. 

Liikuntakeskus toimii myös ulkoliikuntareitistöjen
lähtöpisteenä

Hyvinvointipalveluita tarjoavat eri
alan yritykset tilauspohjaisesti.

MELONTAREITIT

KUNTOSALI
PALLOILU- JA TANSSISALI

MUSIIKKI.- JA KÄSITYÖ-
LUOKKA, KERHOTILA

HIEROJA
JOOGASTUDIO

PARTURI-
KAMPAAJA

ELÄINPIHA

TOIMINNALLISET
TAVOITTEET 



TYÖN JA LIIKETOIMINNAN 
KESKITTYMÄ 

Monipalvelukeskus toimii Raudanmaan yritys-hubina.
Sieltä löytyy työtilaa ja työkaluja etätyön tekemiseen. 
Käytettävissä myös hyvät kokous- ja tapahtumatilat.

Valokuituverkko takaa vahvat verkkoyhteydet
vaativampaankin etätyöskentelyyn.

Työ-ja kokoustilat mahdollistavat myös
leirikoulujen ja kurssien toteuttamisen

monipalvelukeskuksessa.

Keskus toimii myös alustana monenlaiselle
liiketoiminnalle tuoden alueelle

elinvoimaa palvelutarjonnan myötä.

TOIMINNALLISET
TAVOITTEET 

YKSITYINEN 
PÄIVÄKOTI JA ESKARI

VANHUSTEN
PÄIVÄTOIMINTA

JUHLA-JA KAOKOUS-
PALVELUT

ELÄINTERAPIA YRITYS-
HUB



Monipalvelukeskus muodostaa matkailijoiden ja 
matkailupalveujen tukikohdan.

Tukikohta on näppärästi maisemallisesti kauniin Ponsantien
kupeessa. Maalaiskahvila, lähituotepuoti houkuttelee
lyhyelle piipahdukselle matkan varrella.  Eläinpiha ja  

eläinten kanssa puuhastelu tarjoaa kiinnostavaa
päiväohjelmaa perheretkille.  

Keskuksesta pääsee ketterästi myös ympäröiville vesistö- ja 
vaellusreitistöille. Palvelupisteestä saa infoa retkireiteistä ja 
voi vuokrata retkeilykalustoa tai vaikkapa ongintatarvikkeet. 

Suuremman saaliin tavoittelijoille voidaan myydä myös
kalastusluvat ja kalastusvarusteita.

MATKAILIJOIDEN TUKIKOHTA

TOIMINNALLISET
TAVOITTEET 



INNOVAATIOIDEN HAUTOMO
Koulurakennuksen muuttaminen joustavasti

muunneltavaksi monipalvelukeskukseksi. Tästä
kehitetään konsepti, jota voidaan hyödyntää

Suomessa ja Euroopassa alkuperäisestä käytöstä
poistettujen julkisten rakennusten käyttämiseen. 

Prosessi osa Smart Rural 21-hanketta.

Etsitään yhteistyökumppaneita pilotoimaan
älykkäitä mm. ilmastonmuutoksen torjuntaan

suuntaavia ratkaisuja. 

Innovaatioita, jotka edistävät yhteisöllisyyttä, 
monipaikkaisuutta ja tekevät kylissä asumisesta

aidosti vaihtoehdon. 
MONISTETTAVUUS

ENERGIARATKAISUT TILARATKAISUT 

DIGITAALISUUS
LIIKENNE: 

Sähköautot, MaaS

TOIMINNOT

TOIMINNALLISET
TAVOITTEET 
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MONIPALVELUKESKUKSEN 
TILASUUNNITELMA

TILA-
SUUNNITELMA







YHTEISTYÖ YHTEISTYÖN HYÖDYT
• Raudanmaalla kokemusta hyvästä
yritysyhteistyöstä esim. Elenian kanssa

• Etsitään rohkeasti uusia ratkaisuja - mukana jo 
useampi yritys

• Tehdään monistettava konsepti – lisää
liiketoimintamahdollisuuksia Suomesta ja 

Euroopasta

• Turvallinen kokoluokka tehdä kokeiluja –
pilottikohde ei voi olla liian suuri

• Asiakaskokemus suoraan rajapinnasta – ei
tarvetta konsulttien selvityksille

• Tulokset näkyviin alueellisesti ja 
kansainvälisesti – Aamulehti, YLE, EU 

viestineet sekä Valokuitu- että Älykkäin kylä-
ratkaisuista

• Kumppaneillemme näkyvyys some-
kanavissamme ja Monipalvelukeskuksessa



• Raudanmaan Kyläkuitu 
Osk:n ja Elenian
yhteistyöhanke

• V. 2016-2019
• 97 Valokuituliittymää
• 4 uutta sähköliittymää
• 26 km valokuituverkkoa
• Elenialle syntyi uusi

liiketoiminta-alue
• Kylälle säävarma sähkö, 

mahdollisuus
etäopiskeluun ja -työhön, 
kiinteistöjen arvonnousu, 
uusia avauksia
yritystoiminnalle

Case Sähkö ja 
Valokuitu

YHTEISTYÖ ESIMERKKI



NÄKYVYYS

MYÖNTEINEN NÄKYVYYS

Myönteinen
näkyvyys
medioissa

https://www.smartrural21.
eu/smart-
solution/raudanmaa-
optical-fibre-network-
project/

https://kangasalansano
mat.fi/raudanmaa-
palkittiin-vuoden-
kylateosta-1421

https://www.aamulehti.f
i/kotimaa/art-
2000007248129.html

https://kangasalansanomat.f
i/loytyyko-suomen-alykkain-
kyla-kangasalta-raudanmaa-
viiden-finalistin-joukossa

https://www.aamulehti.f
i/pirkanmaa/art-
2000007471141.html

https://shl.fi/2017/0
5/12/pian-eivat-
katkea-sahkot-
eivatka-joutsenten-
kaulat/#03bdb19c



2020

• KONSEPTIN SUUNNITTELU
• liiketoiminta- ja operointimallin suunnittelu
• tilasuunnitelman laatiminen
• kyläläisten aktivoiminen
• osuuskunnan perustaminen
• markkinointi yritysten suuntaan käynnistyy

2021 2022

• KESKUKSEN AVAJAISET
• kiinteistön hankinta
• rahoituksen hakeminen
• avustusten hakeminen
• kiinteistön korjausrakentamisen

käynnistäminen
• liiketoiminnan ja palvelutuotannon

käynnistäminen kevyellä mallilla
• yritysten toiminta käynnistyy
• eläinpiha avataan
• osuuskunnnan oma liiketoiminta

käynnistyy
• teemallisia yleisötapahtumia
• matkailumarkkinointi
• leirikoulutoimintaa
• yritysyhteistykumppaneiden

hankinta/sponsoroinnin konseptit

SUUNNITTELU KÄYNNISTYS KEHITTYMINEN

• ALUEEN JA YMPÄRISTÖN 
KEHITTÄMINEN/LISÄINVESTOINNIT

• KV-TUTUSTUMISVIERAILUIDEN 
KOHDE

• maaseudun kehittämisen mallikylä
kotimaassa ja Euroopassa

• lisaa asukkaita ja yrityksiä Raudanmaalle



ELINVOIMAA RAUDANMAALLE 

LISÄÄ PALVELUJA

UUTTA YRITYSTÄ
ALUEELLE

UUTTA INNOVAATIOTA

LISÄÄ MATKAILUTULOA 
RAUDANMAALLE



Monipalvelukeskus -
hankkeen työryhmä
Heini Niklas-Salminen
Pirkko Syrjäläinen
Katri Lindberg
Mirka Huhtanen
Jussi Tanila

Kiitos PK & Co.

Erja Koivula-Nurmilaakso
Sari Puumala

http://www.raudanmaa.com/


