
 

 
 

HYVINKÄÄN KYLÄASIAIN NEUVOTTELUKUNTA 
 

3. kokous  
Aika: keskiviikko 7.11.2012 klo 17- 20.30 
Paikka: Kaukasten Juhlatalo (Jokipadontie 6) 

 
OSALLISTUJAT: 
Raimo Lahti, kaupunginjohtaja, neuvottelukunnan puheenjohtaja 
Markku Nieminen, kaupungin ympäristökeskus, neuvottelukunnan sihteeri 
 
KYLIEN EDUSTAJAT: 
Patrik Lindfors, Ahdenkallion-Ylentolan kyläyhdistys 
Timo Kuosmanen, Ahdenkallion-Ylentolan 
kyläyhdistys 
Tiina Lesonen, Kaukasten asukasyhdistys 
Vilho Halmela, Kaukasten asukasyhdistys 
Teija Uusitalo, Kytäjän kyläyhdistys 
Aino Löytty, Kytäjän kyläyhdistys 
Maiju Laakso, Nopon kyläyhdistys 
Jari Hartzell, Nopon kyläyhdistys 
Jari Kokkonen, Palopuron kyläyhdistys 
Kari Koppelmäki, Palopuron kyläyhdistys 
Tuomo Laakso, Usminjärven alueen 
asukasyhdistys 
Tero Tonteri, Usminjärven alueen asukasyhdistys 
Arto Latostenmaa, Ridasjärven koulun 
vanhempainyhdistys 
 

KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJAT: 
Aki Korpela (klo 18.20 asti) 
Pekka Laine  
Tuija Linna-Pirinen 
Jukka Salmi 
Krista Silfverberg 
 
VIERAILIJAT: 
Projektipäällikkö Erkki Rope, Sadan megan 
maakunta -hanke 
Kaupungininsinööri Jouni Mattsson (klo 19 asti) 
liiketoimintajohtaja Annukka Lehtonen 

 
1. Kokouksen avaus ja edelliskokouksen muistio 

Kaupunginjohtaja Raimo Lahti avasi kokouksen ja kiitti Kaukasten kylästä kertonutta Vanutehtaan 
valssi teatteriesitystä. Edelliskokouksen muistiosta ei huomautettavaa. 

 
2. Isäntäkylän esittely 

Kaukasten asukasyhdistyksen puheenjohtaja Tiina Lesonen kertoi Kaukasista. Kaukasten-, 
Myllykylän- ja Uudenkylän alueella toimii kaksi kyläkoulua, Kaukasten palvelutalo, jossa toimii 
päiväkoti, sekä Kaukasten Juhlatalo. Juhlatalossa on kerho- ja liikuntatoimintaa, torstaisin 
kyläkahvila. Kyläsuunnitelma on valmistunut 2006, nyt laadittu turvallisuussuunnitelmaa. 
Kulkuriteatterin Vanutehtaan valssi teatteriesityksessä oli mukana myös kyläläisiä. Joki ja 
patoallas ovat kaikkien vierailijoiden käytössä. Kaukasten asukasyhdistyksen kotisivut ovat: 
kaukas.org. 

 
3. Hyvinkään kylien tietoliikenneyhteydet 

Projektipäällikkö Erkki Rope, Sadan megan maakunta –hankkeesta kertoi miten kylissä on 
mahdollista edistää tietoliikenneyhteyksien kehittämistä. Valokuitu on paras tekniikka tällä 
hetkellä, ja vaikuttaisi säilyvän toimivana myös tulevaisuudessa. Kaupalliset operaattorit eivät 
kuitenkaan rakenna verkkoja haja-asutusalueelle, joten yhteyden saaminen vaatii omaa 
aktiivisuutta. 
 
Rahoitusta voi hakea EU:n maaseuturahaston ohjelmista. Hyvinkäällä EMO ry tukee verkkojen 
suunnittelua, investointihankkeiden valmistelua ja markkinointi ym. selvityksiä. Suunniteltuja 
hankkeita ei ole pakko toteuttaa. Uudenmaan ELY-keskus rahoittaa investointeja, kuten itse 
kyläverkon rakentamista. Tavoitteena on avoin verkko, joka on tuen hakijan hallinnassa, ja jota voi 
vuokrata kaikille operaattoreille. Haku on jatkuvaa, mutta rahoituskausi päättyy 2013 ja  2014 
alkavasta uudesta kaudesta ei ole vielä tarkkaa tietoa. 



 
Vesiosuuskunnat ovat toteuttaneet valokaapelihankkeita vesihuoltotöiden yhteydessä. Liittymän 
hinta on ollut samaa luokkaa osuuskuntien vesi- ja viemäriliittymän kanssa noin 3000 euroa. 
Ridasjärven vesiosuuskunta selvitti putkituksen laittoa varauksena mahdollista tulevaa 
valokaapelia varten. Kustannus olisi ollut 1000 euroa per talous ja siitä luovuttiin. Lähiseudulla 
toimiva esimerkki on verkko-osuuskunta Kajo, joka on toteuttanut valokuitutekniikalla 
laajakaistaverkkoa Pornaisissa, Mäntsälän eteläosissa, sekä osissa Sipoota ja Keravaa: 
www.kajonet.fi. Lahdessa tiede- ja yrityspuisto on hakenut hankerahoitusta ja verkkosuunnittelu 
kolmen kunnan alueelle.  
 
Sadan megan maakunta –hankeen kotisivuilla voi karttaan merkitä millaisen internet haluaisi: 
www.satamegaa.fi. Muistion liitteenä olevassa Erkki Ropen esityksessä on kerrottu tarkemmin 
tuen hakemisesta. 
 
Valtioneuvoston periaatepäätös valtakunnallisesta laajakaistahankkeesta vuodelta 2008, jossa 
vuoden 2015 loppuun mennessä lähes kaikki vakinaiset asunnot olisivat enintään kahden 
kilometrin etäisyydellä nopeudella 100 Mbit/s toimivasta valokuitu- tai kaapeliverkosta ei ole 
edennyt toivotusti.  
 
Keskustelussa todettiin, että kylien kehittämisen kannalta tietoliikenneyhteydet ovat tärkeitä. 
Aloitteen on tultava kylältä. Kaupunki voisi olla mukana yleissuunnitteluvaiheessa, kuten 
vesiosuuskuntienkin osalta. Kylät voivat ilmaista kiinnostuksensa valokuituhankkeen aloittamiseen 
kylällään neuvottelukunnan sihteerille tai kaupungininsinööri Jouni Mattssonille. 
 
 

4. Tievalaistusasiat Hyvinkään kyläalueilla 
Kaupungininsinööri Jouni Mattsson kertoi kyläalueiden katuvalaistusasioista. 
Katuvalaistussaneeraus on menossa keskustaajamassa. Energiankulutus valaisinta kohden 
pienenee puoleen. Saneeraus jatkuu keskustaajaman jälkeen haja-asutusalueelle.  
 
Haja-asutusalueella on toteutettu tievalaistuksen yösammutus klo 23- 05. Tällä on saavutettu 
kymmenien tuhansien eurojen säästö. Pääsääntöisesti myös tiehallinnon tieosuuksilla ovat 
valaisimet olleet kaupungin hoidossa. Jokelantie on siirtymässä valtiolle. Kaupungin tavoitteena 
on, että tiekuntien teiden osalta kaupunki saneeraisi tievalaistuksen ja sen jälkeen valaistus 
luovutettaisiin tiekunnan omaisuudeksi. Samalla teiden ylläpitämiseen annettu kaupungin tuki 
nousisi. Yhden lampun vuosikustannus 70 watin suurpainenatriumlampulle on noin 34 €, 
yösammutus suunnilleen puolittaa kustannuksen. Lampun vaihto joka viides vuosi maksaa noin 
30 €. Kun lampunvaihto jaetaan viidelle vuodelle, saadaan vuosikustannukseksi valaisinta kohden 
yösammutuksella 23 €. Tievalaistuksen siirtoa tiekunnalle ei päätetä yleispäätöksellä, vaan 
jokainen siirto käsitellään kyseisen tiekunnan kanssa tapauskohtaisesti. 
 
Keskusteluissa nousi esiin seuraavia asioita: 
 
- Kytäjän kioskin kohdalle toivottiin tievalaistusta. Isoonkylään tulleet katuvalot harhauttavat: kun 

vieressä kulkevalla toisella tiellä palavat valot, niin on vaara ajaa erehdyksessä tieltä sivuun. 
 

- Nopontien katuvalaistuksen purkua vastustetaan tieristeysten osalta. Valaistuksen tulisi säilyä 
bussipysäkkien kohdalla.  

 
- Tievalaistusta ohjaa sekä ajastin, että hämäräkytkin. Jos valaistus toimii omituisesti, on 

todennäköisesti jompikumpi rikki, tällöin tulee ilmoittaa kaupungin sähköyksikköön.  
 
- Kaltevantien liikennemäärät muuttuvat uuden asuinalueen myötä. Tien hoitoluokka on myös 

muuttumassa. 
 
- Itäinen ohitustie on kaupungin toiveissa, mutta sen toteuttaminen vaatisi rahoitusta ELY-

keskukselta, eikä sellaista ole lähivuosina luvassa. 
 



- Usmin uimarannalle toivottiin liikenneyhteyden toteuttamista suoraan Kytäjäntieltä. Nykyisellä 
tiellä kesällä ovat liikennemäärät suuria, eikä kevyenliikenteen väylää ole. Hankkeelle on 
valmiit suunnitelmat, mutta rahoitusta ei ole vielä riittänyt. 

 
- Kytäjäntielle toivotaan kaupunkiin asti ulottuvaa kevyenliikenteenväylää. 
 
- Suunnitellaan tekniikan ja ympäristön osalta kylille tarkoitettuja avoimia keskustelutilaisuuksia. 

Nämä voidaan myös toteuttaa turvallisuussuunnitelmien päivittämisen yhteydessä. 
 

5. Hyvinkään asuntomessut kylien näkökulmasta  
Liiketoimintajohtaja Annukka Lehtonen esitteli Hyvinkään asuntomessuja 2013 ja Vetovoimainen 
Hyvinkää- hanketta. Asuntomessujen tavoitteena on ennen kaikkea Hyvinkään tunnettavuuden 
lisääminen. 
 
”Vetovoimainen Hyvinkää” –hanke pyrkii saamaan aikaan oheistapahtumia asuntomessujen 
ajaksi. Työryhmiin on mahdollista osallistua. Myös majoitustilaa halutaan messujen ajaksi lisää. 
Oheisohjelman järjestäminen on myös mahdollista. Hankkeesta voi tiedustella lisää Jyrki 
Puuroselta (jyrki puuronen@gmail.com), tapahtumien osalta Pekko Lindholmilta. Yrittäjällä on 
mahdollisuus päästä mukaan asuntomessualueelle rakennettavaan Hyvinkään yrittäjien telttaan. 
Hyvinkääläisten toivottiin käyvän asuntomessuilla. 
 
Keskusteluissa ehdotettiin kaupungin henkilöstölle jaettavaksi esitettä Hyvinkään 
asuntomessuista, jonka voi ojentaa vieraille. Wilman kautta voi mainostaa koululaisten 
vanhemmille. 
 
Hyvinkään vuokra-asuntojen soluasuntoja ehdotettiin majoitustiloiksi esittelijöille, samoin entistä 
koululaisten kesäsiirtolaa. Facebook- ryhmä Hyvinkään asuntomessuille on olemassa. Toivottiin 
asuntomessualueen puiden valaisemista ja näkyvyyttä ohikulkijoille. 
 
Myös kylien tonttitarjonnan mainostamista kaupungin toimesta toivottiin.  

 
6. Kaupungin omistamat tilat Hyvinkään kylissä 

Liiketoimintajohtaja Annukka Lehtonen esitteli tilapalvelun selvitystä kaupungin omistamista 
tiloista kyläalueilla. Toimivien koulujen lisäksi kaupunki omistaa tiloja, joita on käytetty kylätaloina. 
Näitä ovat Kaukasten Juhlatalo sekä Ahdenkallion ja Palopuron entiset koulut. Kytäjän Maapirtti ja 
Ridasjärven Päivölä ovat yhdistysten ylläpitämiä. Nopon kyläyhdistys on kokoontunut koululla, 
minne toivottaisiin laajennusta ja yhteistä kylätilaa. Usminjärvellä ei ole omaa kylätilaa. 
 
Kaupungin tilapalvelun näkökulmasta kylätalot ovat vähällä käytöllä ja aiheuttavat kustannuksia, 
koska niillä ei ole kaupunkiorganisaatiossa vuokranmaksajaa. Kuluja aiheuttavat tilojen lämmitys 
ja kiinteistöhoito. 
 
Palopuron entisen koulun on kyläyhdistys vuokrannut vuodeksi. Jatkosta päätetään myöhemmin. 
Palopuron kehittämishankkeen osana mietitään myös koulun jatkokäyttöä. Palopurolaiset toivovat 
kylänsä kehittämistä kylämaisena. 
 
Kaukasten juhlatalosta ei asukasyhdistys maksa vuokraa. Yhdistys siivoaa taloa talkoilla ja 
järjestää siellä toimintaa ja juhlia. 
 
Ahdenkallion entisen koulun käytöstä ei kyläyhdistys maksa vuokraa, mutta siellä on ollut 
ulkopuolinen vuokralainen. Talo siivotaan talkoilla. Keskustelua on käyty talon siirtämisestä 
kyläyhdistykselle kiinteistökaupalla. 
 
Keskusteluissa todettiin, että kylätalot on vaikea saada taloudellisesti kannattaviksi. Taloille olisi 
hyvä laatia toimintasuunnitelmat, joista selviäisi millaista toimintaa ollaan suunnittelemassa ja 
kenen toimesta.  
 



Todettiin, että kaikkea kaupungin tukemaa toimintaa ei voi perustella taloudellisti kannattavana, 
kylätaloja toivottiin tuettavan kuten muutakin kulttuuritoimintaa. Tällä hetkellä ei kylä- tai 
asukasyhdistysten tukeminen kaupunkiorganisaatiossa kuulu millekään toimialalle. Kaupungin 
tuen pitäisi olla kuitenkin tasapuolista ja kohdentua myös niille kylille, joilla kylätaloa ylläpitää 
yhdistys tai joilla ei kylätaloa ole. Kylätalojen ylläpito yhdistysvoimin on raskasta. Ehdotettiin 
osallistuvaa budjetointia, jossa kysyttäisiin paikallisilta asukkailta miten kaupungin tuki toivottaisiin 
kohdennettavan.   
 
Kaupunki ei ole vielä tehnyt päätöstä kylätalojen jatkokäytöstä, nyt on aika keskustella kylätalojen 
tulevaisuuden järjestämisestä. Hankerahoja on mahdollista hakea esimerkiksi EMO ry:ltä. 
Kaupunki voisi olla lainassa takaajana. Jouko Vuori kaupungilta osaa neuvoa rahoituksen 
järjestämisestä. Kylien hankkeista toivotaan tiedotettavan sihteerille. 
 
Vuonna 2013 sivistystoimi päivittää kouluverkkosuunnitelmaa. Tarvittava tieto 
kouluverkkosuunnitelmasta toimitetaan ajoissa asianosaisille.  
 

7. Seuraava kyläasiain neuvottelukunnan kokous, aiheet ja paikka 
 

Seuraava kokous sovittiin alustavasti pidettäväksi Nopossa. Tarkempi kokousaika ilmoitetaan 
myöhemmin, kun uuden kaupunginhallituksen nimeämät neuvottelukunnan poliitikkojäsenet 
valitaan. Sihteeri tiedustelee alkuvuodesta myös kyläyhdistyksiltä mahdollisista edustajien 
vaihtamisista. Kylien turvallisuussuunnitelmien julkistamistilaisuus pidetään joulukuussa 
työryhmiin osallistuneiden kesken. 
 
Seuraavan kokouksen asialistalle ehdotettiin seuraavia asioita: 
- Kylien virkistyskäyttö ja siitä tiedottaminen.  
- Kylien kaavoituksen kehittäminen: kaavoitus kyläkeskuksiin.  
- Kyläalueiden julkinen liikenne ja koulukuljetukset. 
 

 
 
Muistion laati 20.11.2012 
 
 
Markku Nieminen 
 


