
     Muistio 
 

HYVINKÄÄN KYLÄASIAIN NEUVOTTELUKUNTA 
22. kokous  
Aika: 2.9.2020 klo 17-18.30 

Paikka: Hyyppärän kartano, Hyyppäräntie 31 
 
OSALLISTUJAT: 
Jyrki Mattila, kaupunginjohtaja, puheenjohtaja 
Markku Nieminen, ympäristöpalvelu, sihteeri 
 
KYLIEN EDUSTAJAT: 
Kimmo Nyman, Ahdenkallion-Ylentolan kyläyhdistys 
Timo Kuosmanen, Ahdenkallion-Ylentolan kyläyhdistys 

Tiina Lesonen, Kaukasten asukasyhdistys 
Minna Hotakainen, 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

 
Erja Yli-Kahila, Usminjärven alueen asukasyhdistys 
Tero Tonteri, Usminjärven alueen asukasyhdistys 
Ilkka Toivanen, Ridasjärven nuorisoseura 

Helmi Heiska, Ridasjärven koulun vanhempainyhdistys 
 
KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJAT: 
Aki Korpela 
Pekka Laine 
Arto Järvinen 
Jaakko Haapamäki 
Iida-Eveliina Rantalainen 
 
LISÄKSI: 
Miika Kantola, Hyvinkään kaupunki 

Mika Heikura, Hyvinkään kaupunki 

Hannu Lindqvist, Hyvinkään kaupunki 

 
 
 
1. Kokouksen avaus ja edelliskokouksen muistio 

Edelliskokouksen muistiosta ei huomautettavaa.  
 

2. Isäntäkylän ajankohtaiset 
Tero Tonteri kertoi lyhyesti Usminjärven alueen ajankohtaisista asioista. 
 

3. Valokuituhanke 
Hyvinkään kaupungin tekninen johtaja Miika Kantola kertoi kylien valokuitumahdollisuuksista. 
Kaupunki on selvittänyt eri vaihtoehtoja ja jatkaa tunnusteluja operaatoreiden kanssa syksyllä 
2020. Valokuitunen on toteuttamassa Noppoon valokuitua markkinaehtoisesti. Liittymän hinta on 
2350 €. Jos mukaan saadaan noin puolet kiinteistöistä, niin hanke toteutuu. Nopossa etuna on se, 
että päätieltä on lyhyet vedot taloihin. Rakentaminen alkaisi 2021.  
 
Ridasjärvellä kyläläiset ovat selvittäneet kaupallisten toimijoiden kiinnostusta. Elisa olisi ollut 
kiinnostunut, mutta heillä ei ole alueella omaa runkoverkkoa. Valokuituselta tiedustellaan 
kiinnostusta. Telialla pääsääntönä on, että jos alueella on 120 kiinteistöä, joista puolet osallistuu, 
niin he toteuttavat verkon.  
 
Keskusteltiin myös valokuituverkon tarpeellisuudesta 5G-verkon tulessa. Lyhyen kantaman 5G 
masto tarvitsee kuitenkin myös valokuidun, mikä tukee valokuituverkon rakentamista kyläalueille. 
 
Valokuituverkon toteuttaminen esim. osuuskuntamallilla voi saada julkista tukea jopa 70 % (ELY-
keskus 60 % ja kaupunki 10 %) Tuella voisi myös työllistää palkallisen henkilön, muutoin 
osuuskuntamalli on toimijoille raskas ja vaatii aktiivisuutta.  
 



Caruna tarjoaa mahdollisuutta sähköverkon maahan kaivamisen yhteydessä valokuidun 
lisäämisestä samaan kaivantoon. NIVOS:ksen, jolla on sähköverkkoa Kaukasten alueella, kanssa 
kaupungilla on myös syksyllä tapaaminen valokuituverkon toteuttamismahdollisuudesta.  
 

4. Kyläkoulut 
Perusopetuksen johtaja Mika Heikura kertoi, että Hyvinkäällä on jäljellä kolme kyläkoulua: 
Ridasjärvi, Kytäjä ja Noppo. Uudenkylän koulu lopetettiin keväällä 2020. Taustalla on 
kaupunginvaltuuston 7.12.2015 vahvistama linjaus, jonka mukaan koulun oppilasennusteen 
laskiessa alle 30 oppilaan tai merkittävän peruskorjaustarpeen tullessa käynnistetään 
selvitysmenettely kyläkoulun jatkosta. 
  
Syksyllä 2024 tulevat pienet ikäluokat Hyvinkäällä kouluikään. Nyt kouluikäluokan koko on noin 
500 lasta, mutta vuonna 2019 syntyi vain runsaat 300 lasta, samoin 2020. Oppilasennusteiden 
mukaan lukuvuonna 2024-2025 on Hyvinkäällä 414 lasta vähemmän perusopetuksessa kuin nyt. 
Kyläkouluissa vähenemä olisi 60 lasta. Koko palveluverkko, myös keskustassa, vähenee 
ennusteiden mukaan viiden vuoden päästä.  
 
Isoissa ja pienissä kouluissa on omat etunsa, pienen yksikön tarjoamat valintavaihtoehdot ovat 
vähäisemmät. Kyläkoulujen säilyminen edellyttää riittävää lapsimäärää. Ridasjärven koulussa 
laskee oppilasmäärä nykyisten oppilasennusteiden mukaan vuonna 2024 alle 30:n lapsen ja 
Nopossa 2025. Kytäjällä oppilasennuste lukuvuodeksi 2024-25 on runsas 10 oppilasta vähemmän 
kuin nykyinen 60 oppilasta yhdessä esikoululaisten kanssa. Tällä hetkellä ei kouluun enempää 
mahdu. 
 
Nopossa on kunnallistekninen valmius rakentamiselle olemassa ja kylästä löytyisi n. 50 
rakennuspaikkaa. Väestöennusteisiin haja-asutusalueilla liittyy epävarmuuksia ja 
rakentamisennusteiden tekeminen on vaikeaa. Korona-aikana on julkisuudessa ollut mielenkiintoa 
maaseutuasumista kohtaan. Hyvinkäällä kylät ovat hyvien yhteyksien varrella.  
 
Peruskoulu on julkinen palvelu, jonka rahoittaminen muuta kautta on vaikeaa, mutta Vihtijärvellä 
kyläläiset ovat ostaneet kyläkoulun, jossa kunta toimii vuokralla. Koulun ja esikoulun lisäksi 
tarvittaisiin myös iltapäiväkerho ja päiväkoti.  
 
Ridasjärven osalta voisi miettiä oppilaaksiottoalueen laajentamista Ylentolan tai Myllykylän 
suuntaan. Tämä kuitenkin vaatisi nykyisten linja-autoreittien muuttamista tai uusien avaamista. 
Tällä hetkellä koulukuljetusten taksikapasiteetti on käytössä. 
 
Pyritään pitämään kyläkouluasia vuosittain kyläasiain neuvottelukunnan asialistalla. 
 

5. Muut asiat 
 
Kyläportit ja pysäkkikatokset 
Suunnitelmat eivät ole valmistuneet. Asetettiin tavoitteeksi, että suunnitelmat valmistuvat 
lokakuussa 2020 ja rakentaminen voisi alkaa 2021. Pysäkkikatoksia voisi valmistua muutama 
vuodessa, kuten nopeusnäyttöjäkin. ELY:n tieosuuksille kaupunki hankkii tarvittavat luvat. 
Toteutustapa selvitetään, voidaanko käyttää talkoita, kuten esimerkiksi päihdehoitokeskus 
Ridasjärvellä. 
 
Kaupungin osallistuvan budjetoinnin kyläkierrokset 
Osallistuvasta budjetoinnista on myönnetty 1000 € bussikierrosten järjestämiseen kylissä. Riitta 
Malmberg on järjestänyt aiemmat kyläkierrokset ja silloin kaksi bussia täyttyi ja palaute oli hyvää. 
Sovittiin, että Riitta suunnittelee retkeä sihteerin kanssa, ajankohta voisi olla marraskuu ja 
kustakin kylästä tulee opas bussiin kertomaan kylästä. 
 
Mahdollisen etäkokouksen järjestämismenettelyt 
Sovittiin, että seuraava kokous pyritään pitämään Kytäjän Maapirtillä. Ellei ole mahdollista, niin 
järjestetään etäkokous. 
 



Yksityistieavustus 
Kysyttiin yksityistieavustuksista. Miika Kantola kertoi, että kaupungin kotisivuille tulee syyskuussa 
hakuohjeet ja haluaikaa on lokakuun loppuun. Marraskuun tekninen lautakunta päättää 
hakemusten perusteella yksityistieavustusten myöntämisestä ja ne tilitetään joulukuussa.  
 
Markkinointi 
Keskusteltiin, näkyykö kylät kaupungin markkinoinnissa. Tällä hetkellä ei. Kytäjän kartanolla on 
oma tonttimarkkinointi. Otetaan asia esille kaupungin markkinointiryhmässä. 
 

6. Seuraava kyläasiain neuvottelukunnan kokous, aiheet ja paikka 
Seuraava kokous pidetään Kytäjällä keskiviikkona 25.11.2020 klo 17.  
 
Aiheina ovat kyläportit ja pysäkkikatokset ja kylien jätehuolto. Pyydetään paikalle Kiertokapulan ja 
kaupungin edustaja. 
 
 
 
 

Muistion kirjasi 9.9.2020 
 
 
Markku Nieminen 
 


