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Älykylä™
Madalletaan kynnystä muuttaa kaupungista 
maalle!
Uusasutetaan maaseutu teknologian ja 
uuden ajattelutavan avulla.
Asukkaiden elinvoimaisuus kylän sisäiseen 
kiertoon ohjautuvien pääomien ja 
tuotettavien hyötyjen myötä.



Sodankylän Älykylä™

Tästä kaikki sai alkunsa
Sodankylän Älykylä™ 
on merkitykseltään hankettaan 
isompi koko maalle ja suomalaiselle 
maaseudulle. Se on oman 
mittakaavansa pilottihanke 
ja edelläkävijä

Älykylä™



GeoHouse Älykylä™

Utajärvi, Pohjois-Pohjanmaa
Pienen mittakaavan pilotti (50 asukasta)
Esiselvitys käynnissä
Rakentaminen alkaa 2020-2021



• Sodankylän väestön kehitys 
(30 vuotta)

Miksi? - Tuttu olisi turvallinen?



Miksi? - Kunnan talous

Kunnallisverokertymä 7183,94 
€/vuosi/henkilö

(kunnallisvero/työlliset 2016)
Lähde: www.sodankyla.fi 

Kunnallisverojen kasvu/v
20 hlö =   +143.678,80 €
30 hlö =   +215.518,20 €
50 hlö =   +359.197,00 €
350 hlö = +2.514.379,00 € (500 asukasta, 
perhekoko 2,8)

Muut verotulot kasvavat vaiheittain
Valtionosuudet kasvavat asukasmäärän 
myötä
Välilliset työpaikat tuovat lisää verotuloja



Miksi Älykylä™? 
Talouden uudet tuulet



Miksi Älykylä™? 
Maaseutu, ihmiset, onnellisuus

Lisää asukkaita > elinvoimaa, 
palveluita, turvallisuutta
Työmahdollisuudet, palvelut > 
muuttajat, jäävät
Elinvoimainen maaseutu > 
onnellisemmat ihmiset



Miksi Sodankylä? 
Edelläkävijä

Älykylä™
Konseptia kehitetty kunnan kanssa 
2016 joulukuusta asti
Kunnanjohtaja, kehitysjohtaja, 
maakuntajohtaja ja moni muu näkee 
potentiaalisena ratkaisuna
Aiesopimus kylän edistämisestä
Tulevaisuudennäkymät; matkailu, kaivos
Sijainti
Kehitysmyönteisyys



Älykylä toteuttaa unelmaa

Lähde: Sodankylän 
kuntastrategia



Miksi Älykylä? 
Asumisen hinta – uusi aika

Ryhmärakentaminen 20 % edullisempaa, 
kuin perinteinen rakentaminen –
Taloustutkimus, Fira
Energiainvestointien takaisinmaksuaika 3,5-
9,5 vuotta (riippuu saako valtion 
energiatukea) –Granlund Consulting
Energian hinta asukkaalle

Älykylä 800 €/v
Perinteinen 1900 €/v

Turvajärjestelmä
Älykylä 0 €/v
Ostopalvelu 536 €/v

Yhteisötulot!



Miten? 
Yhteistyö, yhteistyö, yhteistyö..

Konseptia kehitetty kunnan 
kanssa 2016 joulukuusta asti
Kunnanjohtaja, 
kehitysjohtaja, 
maakuntajohtaja 
ja moni muu näkee 
potentiaalisena ratkaisuna
Aiesopimus kylän 
edistämisestä
Tulevaisuudennäkymät; 
matkailu, kaivos
Sijainti
Kehitysmyönteisyys



Yhdessä koko matkan

Asukkaat omistajina
1. Sodankylän Älykylä -yhdistys, 2. osuuskunta, 3. 
osakeyhtiö(t)..
Ryhmärakentamisen hyödyntäminen
Jakamistalous matkailussa

Avoimet kodit
Aktiviteetit
Kotimajoitus

Osallistuminen ja kylän toiminnallisuudesta päättäminen
Yhteiset oleskelutilat kylässä
Yhteinen päätöksenteko kylän asioissa
Yhteiset autot, veneet ja muut liikkumisen välineet



Sodankylän Älykylä™

Asukkaita 500
Hotelli
Kalankasvatus
Kasvihuone
Päiväkoti
Vanhuspalvelut
Terveyspalvelut
Kotieläintila

Työpaikkoja, etätyöntekijöitä
Tutkimuskeskittymä?
Kasvava palvelutarjonta
Elinvoimaa lähialueille paikallisten tuotteiden 
ja palveluiden kysynnän kasvun kautta



Sodankylän Älykylä™



Sodankylän älykylä ry

Miksi?
Sodankylän kunnanhallitus päätti 20.11.2018 
kokouksessaan, ettei kunta hae rahoitusta Sodankylän 
Älykylää valmistelevaan esiselvityshankkeeseen. Syyt 
eivät selvillä.
Runsaan positiivisen palautteen vuoksi 
ASV Arctic Smart Village Oy haluaa tarjoutua jatkamaan 
suunnittelua, mikäli paikallisia vapaehtoisia löytyy Älykylän 
edistämiseen ja kunnan kehittämiseen, sekä sitoutuu 
yhteistyöhön asian edistämiseksi perustettavan 
yhdistyksen kanssa.
Yhdistyksen jäsenyys ei velvoita muuhun, kuin yhdistyksen 
sääntöjen noudattamiseen ja sen tuomien velvoitteiden 
täyttämiseen (esim. jäsenmaksu). Ei esimerkiksi 
rakennuttamaan asuntoa perustettavaan Älykylään.



Sodankylän älykylä ry

Yhdistyksen tarkoitus

Edistää Sodankylän positiivista väestönkehitystä ja 
palveluntarjontaa. 
Toimii aluksi Älykylän perustamista edistävänä järjestönä ja 
myöhemmin toiminta jatkuu Älykylän ja Sodankylän 
asukkaiden etuja ajavana yhdistyksenä. 
Hankkii varoja tarkoituksen toteuttamiseksi
Yhdistys hakee rahoitusta Älykylää edistäville hankkeille ja 
osallistuu hankkeiden toteuttamiseen.

Perustamiskokous klo 16.15!



JOUKKORAHOITUS
1.1.-30.3.2019

ÄlykyläTM –konseptin suuren kiinnostuksen ja kysynnän vuoksi 
yhtiöllä on tarve kasvattaa toimintaansa ripeästi. Kasvun 
rahoittamiseksi järjestetään joukkorahoituskierros, jolla 
tavoitellaan 550.000 euron käyttöpääomaa yritykselle.

Tule mukaan asukaslähtoisen, ekologisen ja elinvoimaisuutta 
lisäävän rakentamisen maailmaan. Jo 110 euron panostuksella 
olet mukana muuttamassa maailmaa. Lue lisää 
www.arctic2020.fi

http://www.arctic2020.fi/


Osakeannin avaintiedot

Rahoituskierroksen koko n. 550 000 €

Osakkeiden merkintähinta 110,00 € osakkeelta

Enintään 5000 uutta osaketta, mikäli anti merkitään kokonaisuudessaan

Merkitsijät allekirjoittavat vähemmistöosakkaan sitoumuksen

Enintään 30% osakeannin jälkeinen omistusosuus

Minimimerkintä 1 osake (110,00 €)

Merkintäaika 1.1 – 30.3.2019

Varat käytetään yrityksen omaehtoisen oman pääoman kasvattamiseen, toiminnan 
kasvattamiseen ja Älykylä.fi –kilpailutusportaalin kehittämiseen



ASV Arctic Smart Village Oy
Perustettu 4/2017

Älykylä™-konseptia kehitetty 2 vuotta

Ensimmäisen konkreettisen kohteen suunnittelu käynnissä

Useita kohteita etsimässä rahoitusta aloittamista varten

Asiakkaina kunnat ja yksityisen ihmiset

Visio: Tehdä maaseudusta elinvoimainen ja haluttu asuinpaikka

Yrityksen toimintamalli:

- Markkinoi Älykylä–konseptia asiakkaille

- Johtaa projekteja esiselvityksestä toteutukseen

- Neuvoo ja tukee konseptin vaatimien yhdistysten, organisaatioiden ja muiden hallinnollisten osien perustamisessa 
ja asiakirjojen laatimisessa

- Ostaa ja välittää suunnittelupalveluita muilta yrityksiltä

- Kilpailuttaa projektien osia tilaajan lukuun

- Tarjoaa tukea käynnistysvaiheessa ja sen jälkeen



Älykylä™
KIITOS! 
Ota yhteyttä:
Juri Laurila
juri.laurila@arctic2020.fi
p. 040 514 5000

mailto:juri.laurila@arctic2020.fi
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