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YLEISKUVAUS 

Nälkälänmäki on tiiviisti rakennettu pientaloalue vain 1,5 km Sastamalan 

keskustasta pohjoiseen. Nykyisin lähes 300 asukkaan kyläyhteisö alkoi 

rakentua aivan 1800-luvun lopussa ja kun rakennuksia tuli lisää, laati 

agronomi Rydman alueelle ruutukaavan. Asukkaat olivat työväestöä ja 

pienyrittäjiä, mm. suutareita, ompelijoita, autoilijoita ja puualan yrittä-

jiä. Nälkälänmäessä on sotien jälkeen sanottu olevan Suomen tihein 

yrityskanta. 

 

Alueen maisemallinen arvokkuus perustuu jopa yli 100-vuotiaisiin taloi-

hin, jotka erikoisine piharakennuksineen tekevät miljööstä persoonallisen 

ja koko maan mittakaavassa harvinaisen kokonaisuuden. Vammalan 

rautatieaseman seutu maisemoittaa Nälkälänmäen eteläistä osaa. Nälkä-

länmäessä toimii kylätoimikunta, jonka johdolla Nälkälänmäkeen on 

laadittu kyläsuunnitelma vuonna 2003. 

 

 

 

PALVELUKARTOITUS 

YRITYKSET 
� Autoelektro Lehto Timo 
� Kirjanpitopalvelu Liisa Hieta-Aho 
� MK-Peltityö M. Mikkola 
� Nälkälän Grilli 
� Osatekniikka Oy 
� Parturi-kampaamo Päivi Huhtanen 
� Peltisepänliike Mikkola 
� Putkiliike Lindroos 
� Putkiliike Nieminen 
� Rakennusliike Reponen 
� Rakentajan Palvelu Oy 
� Steel Sport Oy 
� TB bensiiniasema 
� Teknikum Oy 
� Tmi JS-Veistämö 
� Traktorihuolto Pauli Ojamäki 
� TS-Kylmä Oy 

LIIKUNTA JA VIRKISTÄYTYMINEN 
� Lentopallokenttä rata-alueen kupeessa 
� Lisäksi lähistöllä sijaitsee Vexve-Areena, Kes-

kusurheilukenttä, jäähalli, Lousajan pururata ja 
hiihtoladut 

TAPAHTUMIA 
� Kyläkirppis (elokuussa) 
� Opastetut kävelyreitit (toisinaan) 
� Pikkujoulut 

KÄYNTIKOHTEET JA NÄHTÄVYYDET 
� Suojellut rakennukset + vanha asuinympäristö 

kokonaisuutena 
� Vammalan rautatieaseman seutu 
 

 

KYLÄN  KEHITTÄMINEN 

SWOT-ANALYYSI 
VAHVUUDET 

o Historiallisesti arvostettu alue ja haluttu 
asuinpaikka 

o Rautatieasema 
o Uusi vesi- ja viemäriverkosto 
o Sorapintaiset kadut 

HEIKKOUDET 

o Kaupalliset palvelut 
o Hoitamatta jääneet kiinteistöt 
o Sorapintaiset kadut 

MAHDOLLISUUDET 

o Keskustan läheisyys 
o Asukkaat nuorenevat 
o Koulu ja päiväkoti lähellä 
o Asemanseudun kehittäminen 

YHTEISTYÖ 
� Ollut toistaiseksi vähäistä muiden kylien kanssa 
� Sastamalan Kylät ry:n kautta toivotaan yhteis-

työtä, toimintaan enemmän nuoria mukaan 

KEHITTÄMISAJATUKSIA 
� Nälkälänmäkeen oma kokoontumispaikka kylä-

läisille 
� Terveiset kaupungin päättäjille: ”Kyliä ja kau-

punginosia tulee kohdella tasapuolisesti” 

UUTTA YRITYSTOIMINTAA? 
� Kauppakeskus tai päivittäistavarakauppa kes-

kustan pohjoispuolelle, esim. Varikonkadun var-
teen (merkitty asemakaavaan) 
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Nälkälänmäen kyläidylliä maaliskuussa 2013 (kuvat: Jani Hanhijärvi). 
 

 
 


