
 
 
HYVINKÄÄN KYLÄASIAIN NEUVOTTELUKUNTA 
 

18. kokous  
Aika: ke. 6.3.2019 klo 17- 
Paikka: Knehtilän Tila, Haapasaarentie 75 
 
 
OSALLISTUJAT: 
Jyrki Mattila, kaupunginjohtaja, puheenjohtaja 
Markku Nieminen, ympäristöpalvelu, sihteeri 
 
KYLIEN EDUSTAJAT: 
Kimo Nyman, Ahdenkallion-Ylentolan kyläyhdistys 
Timo Kuosmanen, Ahdenkallion-Ylentolan kyläyhdistys 
Tiina Lesonen, Kaukasten asukasyhdistys 
Paula Caven, Kaukasten asukasyhdistys 
Aino Löytty, Aimo Tuominen Kytäjän kyläyhdistys 
Mimmu Seitsonen, Kytäjän kyläyhdistys 
Elina Penttinen, Nopon koulun vanhempainyhdistys 
Jari Hartzell, Nopon kyläyhdistys 
Anni Willman, Palopuron kyläyhdistys 
Riitta Malmberg Palopuron kyläyhdistys 
 
 
 

Kirsti Laakso, Usminjärven alueen asukasyhdistys 
Tero Tonteri, Usminjärven alueen asukasyhdistys 
Ilkka Toivanen, Ridasjärven nuorisoseura 
Ninni Ranz, Ridasjärven koulun vanhempainyhdistys 
 
KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJAT: 
Aki Korpela 
Pekka Laine 
Arto Järvinen 
Jaakko Haapamäki 
Iida-Eveliina Rantalainen 
 
LISÄKSI: 
Ville Hyytiäinen, Hyvinkään kaupunki 
Taru Härkönen, Hyvinkään kaupunki 
Tiia Viljanen, Hyvinkään kaupunki 
 

 
1. Kokouksen avaus ja edelliskokouksen muistio 

Kaupunginjohtaja Jyrki Mattila avasi kokouksen. Muistiosta ei huomautettavaa. 
 

2. Isäntäkylän ajankohtaiset 
Palopuron kyläyhdistys ry:n puheenjohtaja Riitta Malmberg kertoi, että Palopurossa on 500 asukasta ja 50-
60 yritystä esimerkiksi maanrakennus-, kuljetus-, tilausravintola- ja maanviljelys alalta, Noin 90 taloutta on 
liittynyt Ritasjärven vesiosuuskuntaan ja Palopuron agroekologisen symbioosin yhteydessä on avattu 
biokaasun tankkausasema. 
 
Anni Willman kertoi, että Palopuron kyläyhdistys on perustettu 2010 ja siinä on mukana 60 taloutta. Tärkeä 
asia on Jokelantien turvallisuus, jossa nopeusnäytöt ovat laskeneet ajonopeuksia keskimäärin 4,5 km/h. 
Edelleen tiellä on neljä vaarallista tienylitystä bussipysäkeille, Vantakorventien kohdalla on myös katuvalo 
palanut pysäkin kohdalta. Toiveissa on Palopuron merkitseminen taajama-alueeksi ja nopeusrajoituksen 
laskeminen 40 km/h, sekä keskikorokkeelliset suojatiet. Kyläyhdistys on tyytyväinen Palopuron tulevan 
junaseisakkeen valinnassa pohjoiseen vaihtoehtoon. Palopuron kentän varustuksen uusiminen on myös 
toiveissa. 
 

3. Kylien osallistuva budjetointi 
Kylien osallistuvaan budjetointiin tuli kaikkiaan 12 esitystä, joista kaksi määräajan 15.2.2019 jälkeen. 
Kaupunginjohtaja esitti, että koska neuvottelukunnassa on paljon asianosaisia, niin neuvottelukunta ei tekisi 
varsinaista esitystä rahanjaosta, vaan kyseessä olisi kuulemistilaisuus. 
 
Hannu Lindqvist esitteli hakemukset ja viranhaltijoiden tekemän esityksen rahan jaosta. Myöhässä tulleita  
ehdotuksia ei oltu huomioitu. Osallistuvaan budjetointiin on rahaa varattu 25 000 €, josta 10 000 € on 
varattu nopeusnäyttöjen hankintaan, joten varsinaisiin osallistuvan budjetoinnin hankkeisiin on käytettävissä 
15 000 €. 
 
Keskusteluissa nostettiin esiin kriteereissä yhdistyksen oma osuus talkoina tai rahoituksena. Samoin 
esityksessä ja päätöksessä saisi näkyä edellisvuoden toteuma: rahojen jako ja käyttö.  Osallistuvasta 
budjetoinnista on raportoitu kärkihankejohtoryhmälle, mutta ei kyläasiain neuvottelukunnalle. Osallistuvan 
budjetoinnin vaikuttavuus kiinnostaa päättäjiä ja sitä on esitelty kaupunginhallituksen kehittämisjaostolle. 



 
Toivottiin, että jos selviää, että hanke ei toteudukaan, niin siitä ilmoitetaan välittömästi neuvottelukunnan 
sihteerille, jolloin selvitetään uuden haun tai jaon mahdollisuus. Kylien nopeusnäyttöjen toivottiin tulevan 
suoraan teknisen keskuksen budjetista, eikä osallistuvan budjetoinnin kautta. Esimerkiksi Kytäjän 
retkiluisteluradan todettiin palvelevan koko Hyvinkäätä, ei vain maaseutua.  
 
Kyläasiain neuvottelukunta pysyi valmistellun esityksen mukaisessa rahanjakoehdotuksessa. Sovittiin, että 
seuraavassa kokouksessa toukokuussa tarkistetaan hankkeiden tilanne ja jos joku on peruuntumassa, niin 
otetaan myös myöhässä tulleet ehdotukset valintaan mukaan. 
 
Liitteenä on kaupunginjohtajan tekemä päätös kylien osallistuvan budjetoinnin 2019 rahanjaosta. 
 

4. Muut asiat 
- EMO ry:n hallitukseen esitetään Patrik Lindforsia ja tiedustellaan Merja Taipaletta. 
- Ahdenkallio -Ylentolan kylätalon ilmalämpöpumput EMO hankkeena  
- Keskusteltiin voisiko kaupunki tukea yhdistyksiä EMO hankkeessa, kunnes rahoitus tulee jälkikäteen 
- 11.5 on Nopossa koulun kentällä pidetään match show 
 
 

5. Seuraava kyläasiain neuvottelukunnan kokous, aiheet ja paikka 
Seuraava kokous pidetään Nopossa 9.5. klo 17 (seuraavana Ridasjärvi). 
Aiheeksi toivottiin osallistuvan budjetoinnin tilanteen lisäksi Hyvinkään kaupungin ympäristöohjelman 
esittelyä. 
 
 

Muistion kirjasi 20.3.2019 
 
 
Markku Nieminen 


