
 
 

HYVINKÄÄN KYLÄASIAIN NEUVOTTELUKUNTA 
 

23. kokous  
Aika: 19.5.2021 klo 17–19.10 
Paikka: Teams- etäkokous 
 
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 
Lassi Willberg, 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: 
Silja Suominen, kaupungin ympäristöpalvelu 

Hannu Lindqvist, Kaupunki ja monimuotoiset kylät- 

kärkihanke 

 
MUISTIO 
 
1. Kokouksen avaus ja edelliskokouksen muistio 

Kaupunginjohtaja Jyrki Mattila avasi kokouksen klo 17. Käytiin edellinen muistio lävitse, siitä ei 
ollut huomautettavaa.  
 
Valokuitunen rakentaa valokuituverkkoa Noppoon, Ridasjärvellä ei toteuttajaa ole toistaiseksi 
löytynyt. 
 

2. Kylien jätehuolto 
Kiertokapulan ympäristökouluttaja Minna Sawkins kertoi jätehuollon järjestämisestä. Kiertokapula 
vastaa 13 kunnan alueella yhdyskunta- ja biojätteen keräyksestä ja käsittelystä, hyötyjätteiden ja 
vaarallisten jätteiden keräyksestä ja kuljetuksesta, kierrätysyhteistyöstä tuottajayhteisöjen kanssa 
sekä neuvonnasta ja tiedottamisesta. Loppusijoitusalue on Hämeenlinnassa. Jätelautakunta 
Kolmenkierto toimii jätehuoltoviranomaisena ja kuntien ympäristösuojeluviranomaiset valvovat 
jätehuoltomääräysten noudattamista ja roskaantumista. 
 
Uudet jätehuoltomääräykset tulivat voimaan 2020. Kaikilla kiinteistöillä tulee olla seka-
/kuivajäteastia, joka voi olla myös naapurien kanssa yhteinen. Pakkausjätteiden erilliskeräys 
koskee taajamassa kiinteistöjä, joissa on vähintään 5 huoneistoa. Haja-asutusalueella 
erilliskeräys voi onnistua, esimerkiksi mikäli tieosuuskunta siirtää keräysastiat yksityistien päähän, 
joka sijaitsee muovipakkauksia keräävän auton reitillä. Asia tulee tarkistaa aina etukäteen 
Kiertokapulan asiakaspalvelusta. Palopurossa paperin ja kartongin lisäksi myös muovipakkausten 
kimppakeräys on onnistunut, Kaukasissa ei. Kierrätysmahdollisuuksista kannattaa tiedustella ensi 
syksynä, kun kuljetusreitit ovat päivittyneet. Lainsäädösmuutoksen myötä aiemmin kylistä olleet 



hyötyjätepisteet on poistettu, mutta haja-asutusalueen asukkaita kannustetaan viemään 
kierrätettävät pakkaukset, metallit ja paperit kauppamatkalla Rinki-ekopisteille. 
 
Maaseudulla kannustetaan kompostoimaan biojätteet, myös kompostori voi olla naapurien 
yhteinen. Risut voi käsitellä itse tai viedä Kapulaan. Myös risujen polttaminen on mahdollista, 
kunhan ei aiheuta haittaa naapurustolle. 
 
Jätehuollon perusmaksu tulee käyttöön 2022. Maksun suuruus on 3 € kiinteistöä kohden 
kuukaudessa. Sillä rahoitetaan palvelujen parantaminen, jolloin mm. nykyistä useampia jätelajeja 
voi kotitalouksista viedä maksutta Kapulaan. Tällaisia ovat: 
 
Tällä hetkellä: 

• Vaaralliset jätteet 

• ajoneuvonrenkaat (pienet) 

• Metalli 

• Sähkölaitteet 

• Romuajoneuvot 
 

Vuoden 2022 alusta lisäksi: 

• Risut ja haravointijätteet 

• Kannot ja juurakot  

• Puhdas ja purkupuu 

• Pienet puhtaat maaerät 

• Asukkailta kyllästetty puu 

• Pahvi/kartonki 

• Tiili, asfaltti, betoni ja kevytbetoni 

• Vanteettomat ja vanteelliset isot ja 
pienet renkaat 

 
 
Kaupungin ympäristövalvontapäällikkö Silja Suominen kertoi, että kaupungin ympäristövalvonta 
valvoo ympäristöluvallisten yritysten ja maa-ainesalueiden lisäksi myös roskaantumista. 
Roskaantumisesta on tullut paljon ilmoituksia metsäteiden varsilta. Lähtökohtana on, että 
aiheuttaja eli roskaaja on veloitettu siivoamaan alue. Käytännössä roskaaja jää usein selviämättä. 
Jos roskaaja selviää, ollaan yhteydessä poliisiin. Jos roskaajaa ei saada selville, niin on 
maanomistajan velvollisuus siivota alue. Kaupunki siivoaa vain omistamillaan maa-alueilla. Jos 
kyseessä on vakava asia, jossa esim. jäteöljyä on valunut maahan, niin voi soittaa hätänumeroon, 
josta ollaan yhteydessä pelastuslaitokselle. Normaalitapauksessa kannattaa tehdä ilmoitus 
kaupungin palautepalvelun kautta, jonne on linkki kaupungin kotisivun yläreunasta: 
https://www.ehyvinkaa.fi/palaute/ . Palautepalvelussa on kartta, johon voi merkitä alueen. Samoin 
voi valita onko palaute julkinen ja pyytää vastauksen itselleen. Valtion teiden osalta voi 
roskaamisesta ilmoittaa Väylävirastolle tienkäyttäjän linjalla (p. 02002100).  
 
Kytäjälle on tulossa uusia maa-ainesalueita ja vanhoja ollaan laajentamassa. Haarumäen osalta 
Rudus on jakanut postilaatikoihin tiedotteen ja on mahdollisuus liittyä tekstiviestipalveluun, joka 
ilmoittaa tulevista räjäytysajoista.  
 
Paikalliset asukkaat ovat eniten huolissaan liikenteestä. Vauhdit ovat kovia, eivätkä tiet kestä 
raskaita kuormia. Autot tulevat odottamaan aamulla jo ennen maa-ainesalueiden aukeamista. 
Kytäjän kevyenliikenteen väylähankkeen etenemistä toivotaan. Kaupunki on keskustellut maa-
ainesyrittäjien kanssa osallistumisesta kustannuksiin ja maa-aineksen lahjoittamisesta 
kevyenliikenteen väylä rakentamiseen. 
 
Sovittiin, että koetetaan saada aikaan ympäristöministerin audienssi sekä Kytäjän maa-
ainesalueisiin, että niiden vuoksi myös kevyen liikenteen väylän edistämiseen liittyen. Hannu 
Lindqvist toimii asiassa kaupungin osalta. Asia otetaan esille myös, kun ympäristöministeriön 
kansliapäällikkö tulee Nopon pohjaveden puhdistushanketta katsomaan.  
 
Kysyttiin myös vanhoista rakennuksista. Niiden osalta pitäisi olla yhteydessä kaupungin 
rakennusvalvontaan. MRL:n 166 § mukaan: ”Rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa 
kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden 
vaatimukset, eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä.” 
 

  

https://www.ehyvinkaa.fi/palaute/


3. Kyläportit ja pysäkkikatokset 
Hannu Lindqvist kertoi Kimmo Kiurun puolesta aiheesta. Ridasjärven ja Kytäjän kevyenliikenteen 
suunnitelmat ovat valmiina ja Väylävirastossa tarkistettavana ja menevät sitten Traficomiin 
hyväksyttäväksi. Tarkistus vie arviolta vuoden. Hankkeiden rahoituksesta tai toteutusaikataulusta 
ei tietoa. Asia otetaan esille myös ympäristöministerin mahdollisella vierailulla. Rahoitusta pitää 
löytyä valtiolta, jolloin osa voisi tulla myös kaupungilta. Maa-ainesyrittäjien osallistuminen voi 
edistää hankkeen etenemistä. 
 
Palopuron kohdalla kevyen liikenteen väylä korotetaan ja pysäkeille tulee keskisaarekkeet. ja 
pysäkkikatokset. Käytännössä toteutus vie ehkä kolme vuotta. 
 
Kyläporttimalli on kehitetty, mutta niitä ei nyt edistetä, vaan keskitytään pysäkkikatoksiin. 
Kaupunki ja monimuotoiset kylät -kärkihankeelle on varattu 10 000 € tälle vuodelle, jolla 
hankittaisiin kaksi pysäkkikatosta Kaukasiin. Vaihdettavat pysäkkikatokset sovitaan Kaukasten 
asukasyhdistyksen kanssa. Kytäjälle tulee tänä kesänä nopeusnäytöt. Paikoista on sovittu 
kyläyhdistyksen kanssa. Seuraavana vuonna nopeusnäyttö tulisi Ylentolaan. Jos tämän vuoden 
hankinnoista jää rahaa, voi olla myös kolmannen pysäkkikatoksen hankinta mahdollinen. 
 
Kytäjällä toivotiin maa-aineskuljetusten vuoksi ELY-keskuksen väliaikaista nopeusnäyttöä 
Livinkyläntielle. Hannu Lindqvist selvittää asiaa.  
 
 

4. Muut asiat 
- Keskusteltiin Hyvinään väestön kehityksestä. Vuoden 2021 kuntien välinen nettomuutto on 

Hyvinkäällä ollut +102, nettomaahanmuutto +18, väkiluvun muutos + 108 henkeä. 
Syntyvyyden osalta kuolleita on 8 enemmän kuin syntyneitä. 

- Nuorisotyö kylässä: kaupungin nuorisopalvelu järjestää kylissä nuorisotoimintaa, joka alkaa 
tulevana viikonloppuna. Jatkon kannalta toivotaan runsasta osallistumista. 

- Avoimet kylät: tapahtuma on 12.6.2021, teemoina erityisesti maallemuutto ja lähimatkailu: 
https://avoimetkylat.fi/. Osallistuvia kyliä pyydetään ilmoittamaan tietonsa sihteerille 31.5. 
mennessä, joka koostaa niistä lehdistötiedotteen Aamupostille.  

 
Käytiin kylien kuulumiskierros: 
Ridasjärvi: KyläKahvila Sokeri on avattu helatorstaina. Tarjolla lounasta, kahvia ja pullaa. 
Uimarannalla ollut kaislanpoistotalkoot. Kalastuskunnan vuokraveneille valmistunut venekatos ja 
tullut uusia veneitä: http://ridasjarvi.fi/i. Kylätalon vuokraus kesäksi ollut vilkasta. Urheilukenttää on 
siistitty. Kentän kunnostustalkoot suunnitelmissa ja kaupungilta toivotaan materiaaliapua. 
Ridasjärvellä on kaksi rakennushanketta suunnittelutarveratkaisussa. 
 
Kaukas: Korona rajoittanut Juhlatalon toimintaa. Kesäkuussa aletaan ulkona kyläkahvila. 
Nuorisotoiminta käynnistyy lauantaina. Roskaamisasioita ollut runsaasti. Luontopolulla ollut 
vilkasta, kiinnostuneille löytyy paikallinen opas. Vanutehtaan kiinteistöjä kunnostetaan. Kaukas 
EloFolk pidetään 12.-14.8. Tapionkallion maa-ainesalueen tielinjaus on tietoimituksessa määrätty 
kulkemaan Mäntsälän suuntaan maakaasuputken linjausta.  
 
Ahdenkallio-Ylentola: Alueelle tullut kaksi uutta omakotitaloa lapsiperheille. Kylätalon 
keittiöremonttiin on tullut EMO ry.n rahoitus. Samalla vedetään vesiputki pihasaunaan. Kyläkirppis 
ja kyläkahvila ollut kylätalolla. Ohikulkeva rekkaliikenne on kovaa. 
 
Noppo: Valokuitukaapelointi on työn alla. Nopeusnäytöt koulun kohdalla on koettu hyviksi. 
Eläinhavaintoja on runsaasti. 
 
Usminjärvi: Kaupungilta tullut ilmoitus, että Usminjärveen asennetaan kaksi uimapoijua 
matkauintia varten. Uimaranta on ollut heti käytössä ja korona-aikana retkeilyreitit ovat olleet 
myös kovassa käytössä, minkä vuoksi ollut paljon autoja pysäköitynä Usminjärventiellä. 
Hyyppärän pysäköintipaikka olisi lähinnä. Kevyenliikenteenväylä on toiveissa. Hevostalleilla 
vilkasta, elokuussa on tulossa kouluratsastuksen SM -kisat. 
 

https://avoimetkylat.fi/
http://ridasjarvi.fi/


Kytäjä: Tienvarsien siivoustalkoot pidetty. Kyläyhdistys on hankkinut soutuveneen Isokylään, jota 
ollaan vuokramassa. Kytäjä osallistuu Avoimet kylät tapahtumaan, mukana ilmakuvia ja linkki 
historiaan sekä kirkkoon. 
 
Palopuro: kevyenliikenteenväylän korotus hienoa. Entisellä koululla poliisien ja poliisikoirien 
harjoittelu, mikä estää myös ilkivaltaa. Kyläyhdistys voi myös käyttää koulua toistaiseksi. 
Nuorisotoimen paluu kylille hienoa. Asukasmäärä on kylällä kasvanut. 
 
 

5. Seuraava kyläasiain neuvottelukunnan kokous, aiheet ja paikka 
Seuraava kokous pidetään Kytäjällä 6.10.2021 klo 17. 
 
Aiheena tieasiat, mukaan lukien yksityistiet. Samalla uuden kyläasiain neuvottelukunnan 
järjestäytymis- ja esittelykokous. 
 
 
 

Muistion kirjasi 25.5.2021 
 
 
Markku Nieminen 
 


