
     MUISTIO 
 

HYVINKÄÄN KYLÄASIAIN NEUVOTTELUKUNTA 
 

27. kokous  
Aika: 11.1.2022 klo 17–19.30 
Paikka: Nopon koulu, Nopon koulukuja 9 
 
OSALLISTUJAT: 
Johanna Luukkonen, kaupunginjohtaja, puheenjohtaja 
Markku Nieminen, ympäristöpalvelu, sihteeri 
 
KYLIEN EDUSTAJAT: 
Kimmo Nyman, Ahdenkallion-Ylentolan kyläyhdistys 
Timo Kuosmanen, Ahdenkallion-Ylentolan kyläyhdistys 

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

 
Jarmo Sipilä, Ridasjärven nuorisoseura 

Marjut Toivanen, Ridasjärven koulun 
vanhempainyhdistys 
Erja Yli-Kahila, Usminjärven alueen asukasyhdistys 
Tero Tonteri, Usminjärven alueen asukasyhdistys 
 
KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJAT: 
Terhi Korpela 
Pekka Laine 
Arto Latostenmaa 
Juhani Skyttä 
Jarkko Repola 
 
LISÄKSI: 
Hannu Lindqvist, kaavoitus 

 
 
1. Kokouksen avaus ja edelliskokouksen muistio 

Kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen avasi kokouksen. 
 

2. Isäntäkylän ajankohtaiset 
Elina Pettinen ja Kai Alanne kertoivat Nopon kuulumiset. Päiväkoti on täynnä ja tulijoita olisi 
enemmänkin, eskarilaisia on yhdeksän. Linja-auto yhteydet ovat vähentyneet. Hankoradan 
sähköistys on menossa. Keskusteltiin myös mahdollisen uuden Helsinki-Tampere radan 
linjauksista, eikä hanke saanut kannatusta. 
 

3. Kylien jätehuoltoasiat 
Jätehuoltokoordinaattori Martta Kantele ja jätehuoltosuunnittelija Eevastiina Talvisto 
Jätelautakunta Kolmenkierrosta kertoivat jätehuollon muutoksista. Kolmenkierto toimii 
Kiertokapulan alueen jätehuoltoviranomaisena ja vastuukunta on Hämeenlinna. Jätelautakunta 
päättää myös jätetaksan. Haja-asutusalueella jokaisella kiinteistöllä on oltava sekajäteastia, joka 
voi olla myös useamman kiinteistön yhteinen.  
 
Jätelain uudistuttua myös kierrätystavoitteet tiukentuivat. Biojätteen keräys laajenee 2024 
taajamissa kaikkiin kiinteistöihin ja Hyvinkään kylistä myös Noppoon. Vapaaehtoisena siihen on 
mahdollista liittyä myös kuljetusreittien varrella Palopurolla, Kaukasissa, Ridasjärvellä ja 
Ylentolassa, alueet on merkitty erilliskeräysalueiden karttaan. Myös biojätteelle on kimppakeräys 
mahdollinen. Kompostointi on vaihtoehto biojätekeräykselle ja siitä on tehtävä kompostointi-
ilmoitus jätehuoltoviranomaisella Kiertokapulan sivuilla. Kompostoinnista tehdään 
pistotarkastuksia. 
 
Hyötyjätepisteet poistuivat Hyvinkään maaseudulta aiemmin jätelainsäädännön muutosten myötä 
ja nyt Hyvinkäällä on yhdeksän hyötyjätepistettä, pääsääntöisesti kauppojen yhteydessä. 
Vapaaehtoisesti hyötyjätekeräykseen voi liittyä Nopossa, Palopurolla, Kaukasissa, Ridasjärvellä ja 
Ylentolassa keräysreittien varrella, alueet on merkitty erilliskeräysalueiden karttaan. Alueen 

https://www.kiertokapula.fi/wp-content/themes/Divi-kiertokapula/erilliskeraysrajaukset/index.html#9/60.8421/24.6411
https://www.kiertokapula.fi/wp-content/themes/Divi-kiertokapula/erilliskeraysrajaukset/index.html#9/60.8421/24.6411


ulkopuolelta voi erilliskeräyksen tilata kaksinkertaisella hinnalla. Kytäjän osalta mietittiin 
mahdollisen kimppakierrätyspisteen perustamista. 
 
Monilokerokeräystä on kokeiltu Valkeakoskella ja se on laajenemassa myös muihin kuntiin. 
Poistotekstiilin keräys alkoi vuodenvaihteessa, Hyvinkään keräyspiste on osoitteessa Munckinkatu 
43. 
 
Saostus- ja umpikaivolietteet on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa. Kiinteistön haltija sopii 
itse lietekaivon tyhjentämisestä.  
 
Jätelautakunnassa on menossa jätehuollon palvelutason määrittely, jossa määritellään mitä 
jätemaksulla saa.  
 

4. Talkooraha 2023 
Osallistuvan budjetoinnin osana on varattu 15 000 € kylien talkoorahaan. Ehdotukset tulee 
toimittaa kaupungin kirjaamoon 31.1.2023 mennessä. Talkoorahan jaosta päättää 
kaupunginjohtaja kyläasiain neuvottelukunnan keskustelun pohjalta.  
 
Tiedote kaupungin sivuilla:https://www.hyvinkaa.fi/kaupunki-ja-hallinto/osallistuva-budjetointi/  
 

5. Muut asiat 

• YLE:n Miljoona roskapussia kampanja alkaa 13.4.2023. Hyvinkää on mukana, tavoitteena siivota 
omaa ympäristöä. Kylissä on siivoustalkoita ollut aiemminkin. Kaupunki tiedottaa asiasta 
tarkemmin keväällä. 

• Nopeusnäytöt on tulossa Kytäjälle ja Kaukasiin ja ensimmäiset pysäkkikatokset Kaukasiin. 
 

6. Seuraava kyläasiain neuvottelukunnan kokous, aiheet ja paikka 
Seuraava kokous pidetään Ridasjärvellä 1.3.2023. 
 
 

 
Muistion laati 17.1.2023 
 
 
Markku Nieminen  
 

https://www.hyvinkaa.fi/kaupunki-ja-hallinto/osallistuva-budjetointi/

