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HYVINKÄÄN KYLÄASIAIN NEUVOTTELUKUNTA
20. kokous
Aika: 18.9.2019 klo 17-19
Paikka: Aloitus Ridasjärven uudella uimapaikalla Lintutornin vieressä,
varsinainen kokous Ridasjärven nuorisoseurantalo Päivölä, Päivöläntie 52

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
Mimmu Seitsonen, Kytäjän kyläyhdistys
Aimo Tuominen, 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

KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJAT:
Aki Korpela
Pekka Laine
Arto Järvinen
Jaakko Haapamäki
Iida-Eveliina Rantalainen

LISÄKSI:
Hannu Lindqvist, Hyvinkään kaupunki
Kimmo Kiuru, Hyvinkään kaupunki

1. Kokouksen avaus ja edelliskokouksen muistio
Ridasjärven uimapaikkaan tutustumisen jälkeen varsinainen kokous pidettiin Päivölässä.
Kaupunginjohtaja Jyrki Mattila avasi kokouksen, edellismuistiosta ei ollut huomautettavaa.

2. Isäntäkylän ajankohtaiset
Ridasjärven uusi uimapaikka ja uimakoppi ovat osin valmiit jaosin vielä valmistumassa.
Uimapaikkaa mahdollisesti laajennetaan tulevina vuosina. Uimapaikka on saanut hyvän
vastaanoton kyläläisiltä. Nopeusnäyttö on tullut koulun kohdalle. Kylis kioski suljetaan
talvikaudeksi. Kalastuskunnalla on vuokrattavana 10 soutuvenettä, osa Ridasjärvellä ja osa
Sykärillä, sekä kaksi ns. läskipyörää. Niitä vuokrataan Kyliksellä. Ruoppaus on helpottanut
soutuveneiden kulkua.

3. Kyläportit ja kylien linja-autopysäkit
Liikenneinsinööri Kimmo Kiurun kanssa keskusteltiin kyläporttien toteuttamisesta ja kylien linja-
autopysäkkien katosten kunnostamisesta.

Katoksia on vain osalla pysäkeistä, mutta ne ovat huonokuntoisia. Pysäkkikatosten virallisesta
omistajasta ei ole täyttä varmuutta, mutta osa niistä lienee kaupungin ja osa tiehallinnon/ ELY-
keskuksen. Keskusteltiin, voiko katoksia kunnostaa kylissä omatoimisesti ja olisiko kaupungin
työpajatoiminnassa mahdollista rakentaa uusi mallikatos. Markku selvittää Aki Leinoselta
työpajatoiminnan mahdollisuudesta osallistua.

Kyläporttien suunnittelussa tulee miettiä myös kunnossapitoa ja mahdollisuutta yhdistää se
bussikatokseen. Portti voisi mahdollisesti olla myös nopeusnäytön, liikennemerkin tai
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valaisinpylvään yhteydessä. Kyläportin paikan määrittely voi olla haastavaa. Suunnittelun
pohjustukseksi Kimmo Nymanin välittämä esimerkki bussikatoksista.

Sovittiin, että mietitään kyläportti- ja bussikatosasiaa ryhmällä, jossa on Ahdenkallio-Ylentolasta
Kimmo, Kaukasista Tiina ja Ridasjärveltä Ilkka, sekä Kimmo Kiuru ja Markku. Kimmo Kiuru
selvittää tarvittavat lupa-asiat Uudenmaan ELY-keskukselta liittyen sekä kyläportteihin, että
bussikatoksiin. Ensimmäinen tapaaminen on 30.10.2019 klo 18 Kaukasten Juhlatalolla.

4. Kylien esittelypisteet Hyvinkääsalin teatteritapahtuman yhteyteen 8.2. ja 9.2.2020
Kulkuriteatterin Benita Kivistö valmistelee Hyvinkääsaliin koko perheen teatteriesityksiä la 8.2. ja
su 9.2.2020. Esityksessäon mukana myös Hyvinkään kyliä ja esitysten yhteyteen Hyvinkääsalin
aulaan toivotaan kylien esittelypisteitä.

Kaikki kokouksessa mukana olleet kylät, eli Ahdenkallio-Ylentola, Kaukas, Kytäjä, Palopuro ja
Ridasjärvi ovat mukana. Kustakin kylästä nimettiin yhdyshenkilö, jotka ovat:
Ahdenkallio-Ylentola Kimmo Nyman, Kaukas Markku Nieminen, Kytäjä Mimmu Seitsonen,
Palopuro Riitta Malmberg ja Ridasjärvi Ilkka Toivanen. Markku sopii kokouksen jälkeen Benitan
kanssa tapaamisen Hyvinkääsaliin. Päiväksi valikoitui ma 14.10.2019 klo 18.

5. Kylien osallistuva budjetointi
Kytäjän Maapirtin kalustehankinta on jo raportoitu, Ahdenkallio-Ylentolan kylätalon kota on
hankittu, samoin Ridasjärven uimapaikka on rakennettu, Kaukas EloFolk konsertteja pidetty ja
Kaukasten Juhlatalon keittiöhankinnat on myös tehty.

Vuodelle 2020 on suunniteltu osallistuvan budjetoinnin laajentamista koko kaupungin alueelle:
Rahamäärä ja toteutus ovat vielä auki ja samoin se, miten raha jakaantuu ja varataanko
mahdollisesti kylille oma osuus. Hakukierros koetaan saada aikaan heti alkuvuodesta.

6. Muut asiat
- Hyvinkään avoimet kylätalot tapahtuma oli 8.6.2019 osana valtakunnallista tapahtumaa.

Mukana Ridasjärven Päivölä, Ahdenkallio-Ylentolan kylätalo ja Kaukasten Juhlatalo. Kaikissa
kävi n. kuusi vierailijaa. Kytäjällä oli oma luontopolkutapahtuma. Suunniteltiin voisiko seuraava
Avoimet kylät tapahtumaan 13.6.2020 liittää bussilla tehtävän kyläkierroksen. Maapirtti ja
Kytäjän kirkko voisivat olla myös mukana Voisi olla osallistuvan budjetoinnin hanke.

- Elokuussa Uudenmaan seuramatkat järjesti linja-autolla maksullisen kyläkierroksen, johon
osallistui 27 helsinkiläistä ja lisäksi muutama hyvinkääläinen.

- Valokuituverkot kylille selvitys on käynnistymässä ja marraskuussa on lähtötilaisuus. Tarkoitus
on selvittää rahoitusmalleja ja Hyvinkään malli toteutukseen. Valokuituverkko edistäisi kylien
elinvoimaisuutta. Mukaan pitää saada riittävästi liittyjiä. Ilkka on RIdasjärvellä asiaa selvitellyt
ja on valmis olemaan hakkeessa mukana. Liittymiskustannus kuluttajalle on yleensä noin
1500-2000 € ja kuukausimaksuilla noin 30 € on ollut yläraja.

- Tiedusteltiin mahdollisuutta kulttuuriympäristösuunnitelman laatimiseen Hyvinkään
maaseutualueille, yksittäisiä rakennuksia on inventoitu, mutta ei maisema-alueita. Kaupunki ei
halua tehdä uutta selvitystä tässä taloustilanteessa. Palopuron alueelle opinnäytetyönä on
tehty metropolimaaseutu selvitys. Lisäksi Uudenmaan liitto on tehnyt maakuntakaavaa varten
Uudenmaan kulttuuriympäristöselvityksen: ”Missä maat on mainioimmat”.

- Kaukasten Tapionkallion louhoshankkeessa ei Korkein hallinto-oikeus antanut valituslupaa.
Tietoimitus on vuorossa seuraavana ja siihen toivotaan kaupungilta apua. Tietoimitus tehdään
hakijan toivomaan paikkaan, tiekuntien edustajien tulisi esittää vaihtoehtoisia linjauksia.

- Kytäjän pyörätien etenemistä toivotaan, liikenne tiellä on lisääntynyt.
- Kouluaiskortin laajentamisesta kyläliikenteeseen keskusteltiin, siitä on tehty valtuustoaloite.

Koululaiskortti on otettu käyttöön paikallisliikenteessä 1990 luvun alussa. Hyvinkään Liikenne
tukee korttijärjestelmää. Kylien liikenne on bruttoliikennettä, jossa kaupunki saa lipputulot.
Kimmo Kiuru selvittää eri mahdollisuuksia ja valmistelee asian tekniselle lautakunnalle.
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- KaukasEloFolkissa on vielä tänä vuonna tulossa Trokan konserrti 26.10. ja 14.12. on Felis-
kvartetin joulukonsertti.

- Ridasjärvellä mietitään mahdollisuutta rakentaa pysäköintipaikka urheilukentän viereen, josta
olisi kulku vene- ja uimarantaan. Urheilukentällä ei ole omaa parkkipaikkaa.

7. Seuraava kyläasiain neuvottelukunnan kokous, aiheet ja paikka
Seuraava kokous pidetään Ahdenkallio-Ylentolan kylätalolla 22.1.2020 klo 17.

Muistion kirjasi 24.9.2019

Markku Nieminen


