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HYVINKÄÄN KYLÄASIAIN NEUVOTTELUKUNTA
9. kokous
Aika: ke. 25.11.2015 klo 17-19.20
Paikka: Kytäjän koulu (Kenkiäntie 71)

OSALLISTUJAT:
Jyrki Mattila, vs. kaupunginjohtaja, puheenjohtaja
Markku Nieminen, Hyvinkään ympäristökeskus, sihteeri

KYLIEN EDUSTAJAT:
Patrik Lindfors, Ahdenkallion-Ylentolan kyläyhdistys
Timo Kuosmanen, Ahdenkallion-Ylentolan kyläyhdistys
Tiina Lesonen, Kaukasten asukasyhdistys
Jyrki Lilleberg, Teuvo Kalliomäki Kaukasten
asukasyhdistys
Taru Järvimaa, Kytäjän kyläyhdistys
Merja Taipale, Kytäjän kyläyhdistys
Jani Kesälä, Nopon kyläyhdistys
Jari Hartzell, Nopon kyläyhdistys
Tapio Kolmonen, Palopuron kyläyhdistys
Riitta Malmberg, Palopuron kyläyhdistys
Kirsti Laakso, Usminjärven alueen asukasyhdistys

Tero Tonteri, Usminjärven alueen asukasyhdistys
Raimo Ojansuu, Ridasjärven nuorisoseura
Lauri Lehtonen, Ridasjärven koulun vanhempainyhdistys

KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJAT:
Aki Korpela
Juhani Kouhia
Leena Meri
Juhani Skyttä
Tuula Vanhatalo

Lisäksi:
Mimmu Seitsonen, Kytäjä (2. pykälä)
Lauri Mattila. Kytäjän koulu (2. pykälä)
Aino Löytty, Kytäjä
Kimmo Kiuru, kuntatekniikka/ liikennesuunnittelu

1. Kokouksen avaus ja edelliskokouksen muistio
Jyrki Mattila avasi kokouksen, edellismuistiosta ei huomautettavaa.

2. Isäntäkylän ajankohtaiset
Mimmu Seitsonen kertoi Kytäjän maa-ainesasioista. Kytäjällä on useita louhoshankkeita, joista
Haarumäelle on Rudus hakenut jatkoaikaa ja laajennusta ja valittanut ympäristölautakunnan
päätöksestä. Louhosliikenne koetaan suurimmaksi haitaksi, eikä toiminta-aikojen ja liikenteen
valvonta käytänössä onnistu. Kytäjän useiden louhoshankkeiden yhteisvaikutuksen vuoksi on
aiemmin tehty ympäristövaikutusten arviointi (YVA), jossa huomioitiin myös liikenteen aiheuttamat
haitat, mitä ei ympäristöluvassa voida käsitellä.

Kytäjän koulun rehtori Lauri Mattila kertoi Kytäjän koulusta, Tilat on remontoitu ja oppilasmäärä
kasvussa uuden asuinalueen myötä, oppilasmäärä on nyt 52 ja nousemassa 60 oppilaaseen.
Esikoulua ei tänä vuonna ole, ensi lukuvuoden osalta ei ole vielä varmuutta. Yhteistyötä
kyläyhdistyksen kanssa on tehty Humanistisen ammattikorkeakoulun hankkeessa ja Kytäjän
Maapirtille on tulossa kylän ja koulun yhteinen joulujuhla.

3. Kylien liikenneasiat
Kaupungin liikenneinsinööri Kimmo Kiuru kertoi kylien liikenneasioista, jotka ovat pääosin
Uudenmaan ELY - keskuksen vastuulla. ELY keskuksen edustajaa ei kokoukseen saatu.

Uudenmaan ELY- keskus on luokitellut Kytäjän ja Ridasjärven kevyenliikenteenväylähankkeet
kiireellisyysluokkaan B. ELY- keskus ei osallistu B - luokkaan on luokiteltujen hankkeiden
toteuttamiseen, joita on Uudenmaan ELY:n alueella kaikkiaan 396 yhteensä 502 hankkeesta.
Kunta voi näitä hankkeita edistää ja Hyvinkään kaupungilla on 1.12.2015 tapaaminen ELY-
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keskuksen kanssa, jossa Itäisen ohikulkutien ohella käsitellään myös näitä kevyenliikenteen
hankkeita. Hankkeiden suunnittelu voisi käynnistyä neuvottelun jälkeen.

Julkisen liikenteen osalta on Kytäjällä vuoroja lisätty. Enää ei erillistä palvelubussivuoroa ole, vaan
kaikki vuorot ovat koululaisten lisäksi avoimia kaikille. Myös Palopuro- Jokela-Kaukas reitit on
yhdistetty ja Ridasjärvellä ja Ahdenkallio-Ylentolassa on oma reittinsä. Kaupungin
liikennesuunnittelu mainostaa alkuvuodesta näitä uusia reittejä.

4. Kylien kehittämistoiveiden kartoitus
Kyläasiain neuvottelukunta käsitteli lautakuntien antamia lausuntoja ”Hyvinkään Kylien
kehittämistoiveiden kartoitukseen”.

Todettiin, että monipuolinen asuminen, mihin sisältyisivät myös kyläalueet, voisi olla mukana
Hyvinkään uudessa kaupunkistrategiassa. Kylien näkökulmasta koulut ja liikenneasiat ovat olleet
tärkeimmät kehittämistoiveet.

Ahdenkallio-Ylentolan kyläyhdistys toivoo Ahdenkallion kylätalolle pidempää vuokra-aikaa, jopa
20 vuotta, mikä selkeyttäisi toiminnan jatkon suunnittelua.

Palopurolla toivotaan entisen koulun pihasta osaa kyläläisten käyttöön luistinradaksi ja
leikkikentäksi.

Mahdollinen ikäihmisten perhepäivähoito nousi myös esiin ja sen osalta keskusteltiin mahdollisista
normivaatimuksista. Muutamissa kylissä oleva kyläavustava tekee osin tämän suuntaista työtä
avustamalla päivisin vanhuksia. Kyläavustajatoiminnan jatkoon toivottaisiin kaupungin tukea
siihen, että jatkossa kyläavustajan toimintakaudeksi ollaan rajaamassa 4-6 kuukautta ja avustajan
perehdyttämisen ja toiminnan kannalta nykyinen 12 kuukautta olisi toimivampi. Kyliä kehotettiin
olemaan asiasta yhteydessä työvoiman palvelukeskuksen Aki Leinoseen.

Päivähoidon tärkeydestä keskusteltiin. Jos ei kylällä ole kunnallista päivähoitoa, tarvittaisiin
yksityistä perhepäivähoitoa.

5. Muut asiat
1. Valtuustoaloite kylien tonttitilanteesta ja ottamisesta osaksi kaupungin aktiivista tonttitarjontaa.

- Kyläasiain neuvottelukunta kannattaa ehdotusta. Neuvottelukunnan lausunto on muistion
liitteenä.

2. Kylien yhteinen louhostilaisuus
- Kytäjän kyläyhdistys haluaa järjestää kylien yhteisen keskustelutilaisuuden louhinta-

asioista. Kaukas on kiinnostunut. Paikalle kannattaa pyytää kaupungin ympäristöpalvelun
ja ympäristölautakunnan edustus.

3. Yhteinen kylätapahtuma
- Päädyttiin pitämään yhteinen kylätapahtuma joka toinen vuosi, seuraava 2017, kun

Hyvinkää täyttää 100 vuotta. Tapahtumapaikka kaupungin keskustassa.

4. Polkua luontoon hanke
- Kaupungin luontopolkuhankkeelle on myönnetty rahoitus EMO ry:ltä, ELY:n vahvistus

puuttuu. Samoin hankkeen toteutuminen vaatii yksityisen rahoitusosuuden varmistumisen.

5. Kylien hyötyjätepisteet
- Kylien hyötyjätepisteet poistuvat 2016 alussa, kun niiden hoitovastuu siirtyy

tuottajavastuun myötä Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:lle. Paperiastiat ovat
jäämässä. Kaupunki on säilyttämässä omalla maallaan olevat astiapaikat mahdollista
jatkotarvetta varten.

6. Usminjärventie
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- Keskustelussa Usminjärventiestä todettiin, että yksityistiekunta voi hakea tukea
kaupungilta, kaupungin yhteyshenkilö on Aimo Tuominen.

6. Seuraava kyläasiain neuvottelukunnan kokous, aiheet ja paikka
Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi 11.5.2016 klo 17 Kaukasissa. Aiheiksi ehdotettiin EMO ry:tä
kertomaan hankehausta, lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa kylien kannalta sekä
kaupunkistrategian kylänäkökulman suunnittelua.

Muistion kirjasi 1.12.2015

Markku Nieminen


