
     MUISTIO 
 

HYVINKÄÄN KYLÄASIAIN NEUVOTTELUKUNTA 
 

26. kokous  
Aika: 27.9.2022 klo 17–19.15 

Paikka: Salonkiravintola Neilikka, Haapasaarentie 60 
 
 
OSALLISTUJAT: 
Johanna Luukkonen, kaupunginjohtaja, puheenjohtaja 
Markku Nieminen, ympäristöpalvelu, sihteeri 
 
KYLIEN EDUSTAJAT: 
Kimmo Nyman, Ahdenkallion-Ylentolan kyläyhdistys 
Timo Kuosmanen, Ahdenkallion-Ylentolan kyläyhdistys 

Tiina Lesonen, Jaana Pouta Kaukasten 

asukasyhdistys 
Ulla Kiviniemi, Kaukasten asukasyhdistys 
Satu Hongell, Kytäjän kyläyhdistys 
Karin Honkavaara, Kytäjän kyläyhdistys 
Elina Penttinen, Nopon koulun vanhempainyhdistys 
Kai Alanne, Nopon kyläyhdistys 
Lassi Willberg, Palopuron kyläyhdistys 
Riitta Malmberg Palopuron kyläyhdistys

 
Erja Yli-Kahila, Usminjärven alueen asukasyhdistys 
Tero Tonteri, Usminjärven alueen asukasyhdistys 
Jarmo Sipilä, Ridasjärven nuorisoseura 

Helmi Heiska, Ridasjärven koulun vanhempainyhdistys 
 
KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJAT: 
Terhi Korpela 
Pekka Laine 
Arto Latostenmaa 
Juhani Skyttä 
Jarkko Repola 
 
LISÄKSI: 
Taru Härkönen, Kaupunki ja monimuotoiset kylät 
Hannu Lindqvist, Kaupunki ja monimuotoiset kylät- 

kärkihanke 

 
 
1. Kokouksen avaus ja edelliskokouksen muistio 

Heidi Vanhatalo esitteli Neilikan historiaa. Kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen avasi 
kokouksen, muistiosta ei huomautettavaa. 
 

2. Isäntäkylän ajankohtaiset 
Palopuron kyläyhdistyksen Riitta Malmberg kertoi kylänasioista. Neilikkaan/ Heikkilään on 
aikoinaan kulkenut mustia autoja ja Palopurossa, eli Väriojassa ollut eri päivinä eri väristä vettä.  
 
Ongelmana kylällä on, että Palopuron koulun myynnin jälkeen ei yhteistä kylätilaa enää ole, eikä 
omistajan kanssa ole päästy sopimukseen tilan käytöstä. Kenttä on kyläläisten käytössä ja siellä 
on pidetty uudenvuoden juhlat. Tilan puute vaikuttaa kylän yhteisöllisyyteen.  
 
Myös vilkas Palopurontie aiheuttaa vaaratilanteita puutteellisine suojateineen. Kyläyhdistyksen 
toivoma 40 km nopeusrajoitus ei ole toteutunut, mutta nopeusnäytöt ovat vähentäneet 
ylinopeuksia. Nyt ELY-keskus valmistelee kevyen liikenteen väylän korotusta ja 
keskisaarekkeiden tekoa pysäkkien kohdalle. (19.5.2021 kokouksen muistion mukaan 
valmistumiseen menisi vielä arvioiden mukaan kaksi vuotta) 
 

3. Kylien kehittämisen toimintasuunnitelma  
Hannu Lindqvist esitteli kylien kehittämisen toimintasuunnitelmaa, jota oli muokattu 
edelliskokouksen jälkeen ja joka on ollut nähtävillä. Suunnitelma viedään kyläasiain 
neuvottelukunnan jälkeen kaupunginhallitukseen ja kaupunginvaltuustoon.  
 
Jatkossa kyläasiain neuvottelukunta voisi seurata suunnitelman toteutumista. Toteutumisen 
seuranta olisi hyvä saada talousarviosykliin mukaan. Selvitetään talousosastolta, saadaanko kyliin 
käytetty rahoitus erilleen.  
 



Kylien rakentamisen mahdollistamisesta puhuttiin, ja toivottiin pienempää vaadittua tonttikokoa. 
Vuosina 2000–2020 on kyläalueille rakennettu lähes 400 asuntoa. Kaupungin teettämät 
kevyenliikenteen väylien tiesuunnitelmat Ridasjärvellä ja Kytäjällä mahdollistavat näiden 
hankkeiden etenemisen rahoituksen löytyessä. Kiviainesyritysten mukaan saaminen, voisi edistää 
etenemistä Kytäjällä.  
 
Kyläkouluja Ridasjärvellä ja Nopossa uhkaa loppuminen oppilasmäärän laskiessa. Kyläkoulujen ja 
päiväkotien lakkauttaminen on vähentänyt kyläläisten luottamusta kaupunkiin. Asukaskysely on 
tehty 2018.  
 

4. Pelikirja 
Taru Härkönen kertoi lyhyesti kaupunkistrategia Pelikirjasta kylänäkökulmasta. Pelikirjassa on 
kolme kärkihanketta, joissa kylät ovat mukana:  

• Meidän Hyvinkaa: joka edistää yhteisöllisyyttä ja kylien aktivoimista,  

• Monimuotinen asuminen ja elinvoimaiset kylät: jossa mukana asumis- ja kyläasiat  

• Aktiivinen elämyskaupunki: Jossa on mukana Usmin uimaranta ja retkeilyalue. 
 
Kyläasiain neuvottelukunta voisi olla taho, jossa näitä teemoja käydään läpi kylänäkökulmasta ja 
kylien kehittämisen toimintasuunnitelma asiakirja, johon toimenpiteet päivitetään. Sieltä vuosittain 
valitaan toteutettavat toimenpiteet.  
 
Vuoden 2023 talousarviotavoite on kyläesitteen laatiminen. Kylissä on käyty kuvaamassa ja 
tekstin laatimisessa tarvitaan kylien apua. 
 
Osallistuvaan budjetointiin on vuodelle 2023 varattu 50 000 €. Mietittiin voisiko osan siitä osoittaa 
erikseen kylähankkeille.  
 

5. Talkoorahan käyttö 
Ahdenkallion-Ylentolan kyläyhdistys on hankkinut puuvajan, jonka budjetti on 2000 €. Kaukasten 
asukasyhdistyksen kuntoportaiden rakentaminen ei toteudu, joten siihen varattu 3000 € nyt vielä 
haettavissa tämän vuoden aikana.  
 
Kytäjän kentän kunnostuksen on luvattu tapahtuvan liikuntatoimen tekemänä. Myös Ridasjärven 
kentän kunnostamista on tarjouduttu tekemään talkoilla yhteistyössä kaupungin kanssa. 
 

6. Muut asiat 
- Jätteiden kierrätyspisteistä keskusteltiin ja sovittiin, että otetaan aihe seuraavan kokouksen 

asialistalle.  
- Pysäkkikatoksista ei ollut uutta kerrottavaa. 
- Kokouslaskut kaupungille sähköisesti: https://www.hyvinkaa.fi/uutissivut/laskuttajille/ 
- Kaukas Elofolk syyskonsertti 8.10. ja joulukonsertti 17.12.  
- Nopossa linja-autovuorot ovat vähentyneet. Korona vähensi matkustajia ja vuorot olivat 

markkinaehtoisia. Keskusteltiin voisiko paikalisliikenne jatkaa Noppoon, mutta epäiltiin 
aikataulujen olevan liian tiukkoja. 

 
7. Seuraava kyläasiain neuvottelukunnan kokous, aiheet ja paikka 

Seuraava kokous pidetään Nopossa 11.1.2023 (sen jälkeen Ridasjärvi).  
Aiheeksi sovittiin ympäristöasioita: kylien kierrätyspisteet ja kiviainekset.  
 
 
 
Muistion laati 30.9.2022 
 
 
Markku Nieminen  

https://www.hyvinkaa.fi/uutissivut/laskuttajille/

