
 

 
 

HYVINKÄÄN KYLÄASIAIN NEUVOTTELUKUNTA 
 

6. kokous  
Aika: ke 21.5.2014 klo 17-20 
Paikka: Ridasjärven nuorisoseurantalo Päivölä, Päivöläntie 52 
 
OSALLISTUJAT: 
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Juhani Skyttä 
Tuula Vanhatalo 
Leena Meri 
Juuso Aromaa 

 
ASIALISTA 

 

1. Kokouksen avaus ja edelliskokouksen muistio 
Osanottajat esittäytyivät lyhyesti. Edellismuistiosta ei ollut huomautettavaa. 
 

2. Isäntäkylän esittely 
Arto Latostenmaa kertoi Ridasjärvestä. Perinteinen maataloustuonta on jäämässä yhä harvemmalle. 
Kyläyhdistys ei ole aktiivisesti toiminnassa, yhteydenpitoa tapahtuu koulun vanhempainyhdistyksen ja 
metsästysseurojen kautta. Ensimmäisenä Hyvinkäälle perustettu Ritasjärven vesiosuuskunta on myös 
aktiivinen ja on nyt laajenemassa myös naapurikyliin.  
 
Sanna Åström toi esille Ridasjärveläisten huolen rekka-autojen läpiajoliikenteestä, mihin Ahdenkallio –
Ylentolan edustajat yhtyivät. Jyrki Mattila kertoi, että Hyvinkään kaupunki koettaa edistää ns. Itäisen 
ohikulkutien valmistumista, mutta hanke liittyy laajempaan Järvenpäähän suunniteltuun tieyhteyteen, eikä 
asia ole edennyt Uudenmaan ELY-keskuksessa.  
 
Mervi Turpiainen Ridasjärven Nuorisoseurasta kertoi nuorisoseurantalo Päivölästä. Sähkölämmityksen 
kalleudesta johtuen on talon käyttöaika kesäkuusta syyskuuhun. Joulukuussa vietetään koulun joulujuhlia ja 
lauletaan kauneimpia joululauluja, muutoin on talo talvikauden kylmillään. Kesäisin talossa vietetään häitä ja 
muita juhlia, joilla katetaan ylläpitokuluja, toisina vuosina kokonaan, toisina vuosina eivät kulut täyty 
vuokrakuluilla. Teatteri Päivölä on syntynyt toiminut vuosia kesäteatterina Ridasjärvellä, mutta on nyttemmin 
siirtänyt toimintansa kaupungin keskustaan. 
 

3. Kylien asema kuntaliitossuunnitelmissa 
Jyrki Mattila kertoi kuntaliitosselvitystyön taustoja. Yhdessä sosiaali- ja terveysrakenneuudistuksen kanssa 
on menossa kaikkien aikojen suurimmat muutosesitykset Suomen kuntakentässä. Sosiaali- ja 
terveysrakenneuudistus tulee poistamaan noin puolet Hyvinkään kaupungin budjetista. Jatkotyössä 
selvitetään mitkä terveyskeskukset ja sairaalat säilyvät. Lisäksi pääkaupunkiseudun ja lähikuntien kesken 
on esitetty metropolihallinnon rakentamisesta, ja jopa vaaleilla valittavia edustajia, missä tärkeitä päätettäviä 
asioita olisivat alueen kaavoitusratkaisut. 
 
Kuntatasolla jatkossa opetus- ja kulttuuritoimen asema korostuu päätöksenteossa. Kuntien koon 
kasvaminen johtaa yleensä palveluiden keskittymiseen ja palveluiden vähenemiseen kyläalueilla ja 



yksittäisen kylän painoarvon heikkenemiseen. Hyvinkäällä syksyllä tarkasteluun tulee kouluverkko. 
Yksittäinen kuntalainen ei kuitenkaan välttämättä huomaa hallintorakenteiden muutosta arjessaan. 
Palveluiden muuttuminen sähköisiksi vaikuttaa myös palveluiden saatavuuteen. 
 
Kuntaliitosselvityksestä on vuoden päästä kerrottavana konkreettisempaa tietoa. Huonolla julkisen sektorin 
taloustilanteella on enemmän vaikutusta kylien tilanteeseen kuin hallinnollisilla rakenteilla. Hyvinkään 
talousarvioon tulossa 6 m€ alijäämä valtionosuuksien pienenemisestä johtuen. 
 

4. Kylien kehittämistoiveiden kartoitus 
Kylät kertoivat lyhyesti toivomistaan omaa kyläänsä koskevista kehittämistoimista. Alle on koottu koosteet 
kokouksen ja sen jälkeen toimitetun aineiston mukaan. 
 
RIDASJÄRVI 
Ridasjärvi nosti esiin kolme asiaa.  
1. KOULU = KYLÄN SYDÄN 

Kaupungin tulisi tehdä arvovalinta ja säilyttää kyläkoulut. Ridasjärven koulu on kylän sydän, jonka 
toivotaan säilyvän myös jatkossa. Kyläkoulu tuo kyliin lapsiperheitä, joita ilman kylä muuttuu. 
Toteutus: Hyvinkään kaupunki 

2. LIIKENNE 
Kylän läpi kulkevan rekkojen läpiajoliikenteen toivotaan loppuvan ja Itäisen ohikulkutien valmistuvan.  
Toteutus: ELY- keskus ja Hyvinkään kaupunki 

3. NUORISOSEURANTALO PÄIVÖLÄ 
Nuorisoseurantalo Päivölä toimii omistamissaan tiloissa, eikä saa kaupungilta tukea.  Lämmityskulujen 
vuoksi on talon ylläpito taloudellisesti haasteellista ja siihen toivotaan kaupungilta tukea.  
Toteutus: Ridasjärven nuorisoseura ja Hyvinkään kaupunki 
 

 
NOPPO 
Myös Noppo nosti esiin kolme asiaa.  
1. Koulun säilyminen ja sen remontointi / laajennus.  

Toteutus: Hyvinkään kaupunki 
2. Kaavoituksen edistäminen / tonttitarjonnan lisääminen alueella.  

Toteutus: Hyvinkään kaupunki 
3. Nopon ja Herusten yhteistyö ja mahdollisten kuntaliitosten myötä yhdistyminen.  

Toteutus: Nopon kylä- ja vanhempainyhdistykset, Hyvinkään kaupunki 
 
KYTÄJÄ 
Kytäjä kokosi tavoitteensa viiden kokonaisuuden alle, joiden toteuttamistahot on mietitty erikseen. 
1. TIETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN 

– kevyen liikenteen väylä. Toteutus: ELY-keskus ja Hyvinkään kaupunki 
– ylinopeudet autoilijat (nopeusnäyttö). Toteutus: poliisi, Hyvinkään kaupunki, ELY-keskus 
– rekkaliikenne kuljettajat. Toteutus: poliisi, Hyvinkään kaupunki, ELY-keskus 
– valaistus risteysalueilla. Toteutus: ELY-keskus 
– Kytäjäntien ala-arvoinen kunto. Toteutus: ELY-keskus 

2. KOULUN JATKUMISEN TURVAAMINEN, PÄIVÄHOITO JA ESIOPETUS 
– Toteutus: Hyvinkään kaupunki 

3. IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT 
– kotona asuminen, asiointi, terveydenhoito. Toteutus: Hyvinkään kaupunki, naapuriyhteistyö 

4. INTERNET-YHTEYKSIEN PARANTAMINEN JA LAAJENTAMINEN 
– toimivat huonosti Kytäjän reuna-alueilla. Toteutus: operaattorit (Sonera) 

5. LÄHITUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN PARANTAMINEN 
– hiihto- ja luistelureittien perustaminen. Toteutus: Hyvinkään kaupunki, Kyläyhdistys, seurat 
– kioskin toiminnan turvaaminen. Toteutus: Kioskin yrittäjä, asiakkaat 
– palveluluettelo, sähköpostilista. Toteutus: Kyläyhdistys 
– osaamis- ja aikapankki. Toteutus: Kyläyhdistys, asukkaat, yritykset 
– yhteisöllisyyden kehittäminen. Toteutus: Kylän asukkaat 
– kylätapahtuman kehittäminen. Toteutus: Kylän asukkaat, yhdistykset, yritykset 
– yhteisten luontoretkien järjestäminen. Toteutus: Kylän asukkaat, yhdistykset 
– pienimuotoinen maisemanparannus. Toteutus: Kylän asukkaat, yhdistykset 

 
KAUKAS 
Kaukasten asukasyhdistyksen toiminta-alueeseen kuuluvat myös Myllykylä ja Uusikylä.  
Ajankohtaisia toimenpiteitä: 
1. VESIOSUUSKUNTA 



– Ritasjärven vesiosuuskunta on laajentumassa Kaukasiin, Uuteenkylään ja Palopurolle. 
Runkolinjan rakentaminen alkaa 2017. Alkusuunnittelu on menossa.  
Toteutus: Ritasjärven vesiosuuskunta, asukkaat, Hyvinkään Vesi.  

2. LUONTOPOLKU 
– Polkujen yleissuunnittelu tehty Polkua Luontoon- hankkeessa, rakentamiselle odotetaan 

rahoitusta.  
Toteutus: Hyvinkään kaupungin ympäristöpalvelu, EMO ry. Kaukasten asukasyhdistys talkootyö 

3. TURVALLISUUSSUUNNITELMA 
– Turvallisuussuunnitelma on laadittu, toteutus menossa.  

Toteutus: Hyvinkään kaupunki, EMO ry, pelastuslaitos, poliisi ja Kaukasten asukasyhdistys 
 
MITÄ OLEMME VALMIITA TEKEMÄÄN JA MITÄ TEEMME KYLÄLLÄ ASUMISEN HYVÄKSI? 
TAVOITE: 
1. säilyttää kyläkoulu ja päiväkoti sekä Kaukasten juhlatalo 

Toteutus: Hyvinkään kaupunki, Kaukasten asukasyhdistys 
2. vaalia ja suojella ympäristöämme 
3. houkutella lisää asukkaita alueelle 
4. toimia kyläläisten virkistys-, harrastus- ja kulttuuritoiminnan järjestäjänä talkoovoimin 
5. vaalia yhteisöllisyyttä ja turvallista asumista 
6. edistää asumisviihtyvyyttä  

Toteutus kohdat 2-6: Kaukasten asukasyhdistys 
 

MITÄ TEEMME/ TOIMINTAA TÄLLÄ HETKELLÄ: 
– Toimintaa Kaukasten Juhlatalolla: 1. kyläkahvila ja kirjasto, teemakahvilat, 2. lasten liikuntakerho, 

3. historia- ja perinnekerho, 4. käsityökerho, 5. kuvataidekerho, 6. zumba, 7. tietokonekursseja 
– Vuosittaiset itsenäisyys- ja  joulujuhlat Kaukasten Juhlatalolla 
– Saunakosken uimaranta Myllykylässä (kaupungin maalla) kunnostetaan ja ylläpidetään talkoilla 

omalla kustannuksella. Sillankaiteet uusittu 2014 ilkivallan jälkeen. 
– lentopallokenttä ja koriskenttä (tehty talkoilla yhteistyössä kaupungin kanssa) 
– luontopolku pitkospuineen (tehty talkoilla) 
– tienvarsitalkoot ja siivoustalkoita 
– kävelyreitit (viime vuonna käveltiin n. 11 000 kilometriä) 
– suunnistusreitit 
– Kaukasten talvipäivät 
– markkinat, kirpputorit, maatilatoritoiminta 
– näyttelyt (taide, valokuva, muut) 
– Juhlatalon kunnostus, korjaus, sekä ulkoalueiden että sisätilojen siivous 
– erilaiset luennot sydänsairaudet, hyvinvointi- ja terveys, ajankohtaiset asiat 
– romun ja jätteen keräys 
– aktiivinen ympäristönsuojelutyö 
– mm. lepakonpönttötalkoot , Jokitalkkari-hanke, kalastuskunnat 
– erilaiset tiedotustilaisuudet (mm. ympäristö, vesi, luohos, kouluasiat) 
– yhteistyö koulujen ja päiväkodin kanssa: mm. 1. stipendit 6. luokkalaisille keväisin, 2. heijastimet 

esikoululaisille ja 1. – 2. luokan oppilaille syksyisin ja 3. kukkasipulit kouluille yhteistyöpäivänä 
– yhteistyötä seurakunnan kanssa 
– yhteistyö Kulkuriteatterin kanssa 
– yhteistyö kansalaisopiston kanssa 
– yhteistyö kaupungin kanssa (kyläasianneuvottelukunta, turvallisuustyö, kuntalaisfoorumi yms.) 
– yhteistyö eri kylien kanssa 

Toteutus: Kaukasten asukasyhdistys  
 
MIHIN OLEMME VALMIITA? 
Jatkamaan yllämainittuja edelleen ja lisäämään kylän vetovoimaisuutta markkinoimalla sitä ja 
markkinoimalla Kaukasten juhlataloa ja lisäämällä talkootyötä senkin osalta. Antamalla oman 
työpanoksemme ilmaiseksi ja vapaaehtoisesti yhteisen hyvän / kaupunkimme käyttöön. Toimimme edelleen 
aktiivisesti ja edistämme kuntalaisten terveyttä ja asumisviihtyvyyttä.  

 
 

PALOPURO 
Palopuron entinen koulu on nyt vuokrattu Lännen satamapalveluille, jolta kyläyhdistys on vuokrannut tilat 
kohtuullisella korvauksella. Kyläyhdistys tarjoaa mm. lounasruokaa koululla maanantaisin.  
 
LYHYEN TÄHTÄIMEN TOIVEET/SUUNNITELMAT 
1. VESIOSUUSKUNTA 



– Ritasjärven vesiosuuskunta on laajentumassa Palopurolle ja Kaukasiin 
Toteutus: Ritasjärven vesiosuuskunta, asukkaat, Hyvinkään Vesi.  

2. NOPEUSNÄYTTÖTAULUT.  
– Jokelentien varteen molemmin puolin nopeusnäyttötaulut ennen kylää Jokelan suuntaan 

ajettaessa.  
Toteutus: ELY-keskus, Hyvinkään Kaupunki.  

3. LEIKKIVÄLINEET JA LUISTELUKENTÄN JÄÄDYTYS.  
– Toivoisimme, että Palopuron koulun pihalle saataisiin takaisin sieltä pois viedyt keinut. Lisäksi 

toivoisimme urheilukentän jäädytystä luistelutarkoitukseen talviaikaan. 
Toteutus: Hyvinkään kaupunki, Palopuron kyläyhdistys 

– Lapset ovat toivoneet myöskin mahdollisuutta saada kentälle skeittiramppeja. Olisiko kaupungin 
mahdollista osallistua kustannuksiin ja suunnitteluun yhteistyössä kyläläisten kanssa? 
Toteutus: Palopuron kyläyhdistys, Hyvinkään kaupunki.  

4. RAKENNUSKIELTOALUE.  
– Onko rakennuskielto Palopuron alueella ehdoton vai voiko esim. poikkeusluvalla saada 

rakennuslupia? Jos niin minkälaisia ehtoja/rajauksia tähän liittyy? 
Toteutus: Hyvinkään kaupunki.  

5. PALVELUBUSSI JA JULKISEN LIIKENTEEN KEHITTÄMINEN  
– Palopurolta keskustaan ja takaisin kulkevia bussivuoroja on rajallisesti (aamu- ja iltapäivävuorot). 

Klo 16.10 lähtee keskustasta viimeinen vuoro Palopuron suuntaan. Kylällä on vanhuksia, joilla olisi 
tarve päästä myös päiväsaikaan liikkumaan asioille keskustaan. Lisäksi on lapsia, joilla 
harrastukset ovat keskustassa ja omatoiminen kulkeminen ei onnistu, koska bussivuoroja ei ole. 
Voisiko esim. palvelubussia tai vastaavaa ajatella ratkaisemaan tätä ongelmaa? 

– Toteutus: Hyvinkään kaupunki ja liikennöitsijä 
  
PITKÄN TÄHTÄIMEN TOIVEET/SUUNNITELMAT: 

1. Esim. elintarvikekioski tai vastaava, josta saisi peruselintarvikkeita ilman että täytyy lähteä varsinaisesti 
keskustaan kaupoille. 

2. Junaseisake takaisin palopurolle mahdollistamaan liikenneyhteyksiä ja myöskin kylän asukasmäärän 
kasvua. Myös paremmat bussiyhteydet turvaisivat asukasmäärän kasvua ja kehittymistä. 

 
 

AHDENKALLIO- YLENTOLA 
1. AHDENKALLION NUORISOTALO 

Kartanon lahjoittama ja kyläläisten talkoilema entinen kyläkoulu halutaan säilyttää kyläläisten käytössä. 
Talossa toimii monitoimikerho, askartelukerho, sekä lentopalloa, sählyä ja bänditoimintaa. Talolla on 
myös kuntosalilaitteet, biljardi ja pihalle talkoiltu skeittiramppi. 
Toteutus. Hyvinkään kaupunki, Ahdenkallion- Ylentolan kyläyhdistys 

2. LIIKENNE 
Kylän läpi kulkevan rekkojen läpiajoliikenteen toivotaan loppuvan ja Itäisen ohikulkutien valmistuvan. 
Ridasjärventielle toivotaan nopeusvalvontaa. 
Toteutus: ELY- keskus ja Hyvinkään kaupunki 

3. VESIOSUUSKUNTA 
Ritasjärven vesiosuuskunta on laajentunut Ahdenkallioon 
Toteutus: Ritasjärven vesiosuuskunta, asukkaat, Hyvinkään Vesi  

 
 
Sihteeri laatii annettujen toimenpiteiden pohjalta yhteenvedon Hyvinkään kylien kehittämistoimista. Usmin 
edustajat toimittavat esityksensä jälkikäteen. 
 

5. Seuraava kyläasiain neuvottelukunnan kokous, aiheet ja paikka 
Seuraava kokous pidetään Ahdenkallion nuorisotalolla ke 24.9.2014 klo 17.  

 
 
Muistion laati 11.6.2014 
 
Markku Nieminen 


