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Pääkirjoitus

Hyvä lukija, kädessäsi on ”Rakentavasti, Tekniikka ja 
Ympäristö”-lehden ensimmäinen numero. Lehden 
tarkoituksena on kertoa kuntalaisille Hyvinkään kau-
pungin tekniikan ja ympäristön toimialan palveluista 
ja ajankohtaisista asioista.

Olemme monessa mukana kaupunkilaisten arjes-
sa. Hanasta virtaava vesi, talon edessä kulkeva katu ja 
viereinen viheralue ovat mm. niitä palveluita, joita lähes 
jokainen kuntalainen käytt ää päivitt äin. Tontin hankinta, 
eläinlääkärin apu, erilaiset rakentamista ja ympäristöä koskevat 
luvat jne. ovat tärkeitä, mutt a harvemmin käytett äviä palveluita. 
Pyrimme luonnollisesti kehitt ämään palvelujamme, mutt a julkisen ta-
louden ongelmat vaikutt avat myös tekniikan ja ympäristön toimintaan. Meidän 
on tehostett ava omaa tekemistämme, karsitt ava joitain palveluja ja kehitett ävä toi-
mintamuotoja, joissa voidaan tukeutua enemmän kuntalaisten omatoimisuuteen.

Maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitt elu tähtää kauas tulevaisuuteen. 
Meillä pitää olla tänä päivänä käsitys siitä, minkälainen Hyvinkää on 30 vuoden ku-
lutt ua. Vaikka pitkän tähtäyksen suunnitelmat eivät koskaan toteudu sellaisenaan, 
osoitt avat ne kuitenkin sen suunnan, johon eri toteutustoimenpiteillä pyritään. Tätä 
työtä tehdään hyvässä yhteistyössä asukkaiden, yritysten, meitä ohjaavien kunta-
päätt äjien ja kaupungin ylimmän johdon kanssa. Juuri valmistuneen kauppakeskus 
Willan ja uuden Metsäkaltevan alueen suunnitt elua ja toteutt amista koskevat ensim-
mäiset päätökset on tehty vuosikymmeniä sitt en. Yleisen taloustilanteen alavireestä 
huolimatt a Hyvinkää elää hyvää kasvuvaihett a ja meillä on perusteltua uskoa myös 
jatkossa kaupungin kehitykseen. Niinpä ajankohtaisiksi tulevat lähivuosina mm. 
Hangonsillan alueen, Koritsoonin alueen ja Palopuron suunnitelmat.

Tulevaisuuden suunnitt elu ja uuden rakentaminen lohkaisevat usein, ihan perus-
tellusti ison osan kuntalaisten, päätt äjien ja virkamiesten huomiosta. Emme saa kui-
tenkaan laiminlyödä olemassa olevan katu-, vesihuolto-, viher- ja liikuntaverkkojen 
ylläpitoa. Hyvinkäällä on hyvät perinteet meidän arvokkaimman luonnonvaramme, 
pohjaveden suojelusta. Tätä työtä jatkamme edelleen saneeraamalla viemäriver-
kostoamme. Päätt äjämme ovat ymmärtäneet myös luonnonsuojelun merkityksen. 
Tuoreimpana esimerkkinä on Kurkisuon säilytt äminen luonnontilaisena. Tämä tavoi-
te saavutett iin hyvällä luonnonsuojelujärjestöjen ja kaupungin välisellä yhteistyöllä.

Hyvät lukijat, toivomme saavamme teiltä palautett a siitä, onko tämä lehti tarpeel-
linen, ovatko jutut oikeista aiheista, ovatko asiat luett avassa muodossa ja miten leh-
teä tulisi kehitt ää edelleen. Tavoitt eemme on julkaista yksi lehti vuodessa.

Hyvää syksyn jatkoa !

Jyrki Matt ila
Tekniikan ja ympäristön toimialajohtaja
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Pyrimme luonnollisesti kehitt ämään palvelujamme, mutt a julkisen ta-



4

sekä läheltä ett ä kaukaa
Hyvinkääläisten olohuone on nyt 
valmis. Sellainen tuntuma tu-
lee, kun astuu sisään Willan juuri 
avautuneeseen toiseen osaan. 
Kahviloista ja ravintoloista ne-
nään tulvahtaa toinen toistaan 
herkullisempia tuoksuja, ja kaik-
kialta kuuluu iloista puheenso-
rinaa. Väkeä on paljon, mutt a 
tunnelma on leppoisa ja rauhal-
linen. Kenelläkään ei näytä ole-
van kiire minnekään.

Riihimäkeläiset Jouni ja Jarkko Lap-
palainen ovat tulleet puolen päivän 
aikaan piipahtamaan tuoreessa kaup-

pakeskuksessa. Naapurikaupungista 
matka Hyvinkäälle taitt ui noin vartissa. 

– Auto mahtui yllätt ävän hyvin 
parkkihalliin, vaikka porukkaa näytt ää 
olevan melko reippaasti, miehet ker-
tovat.

Willa tuo heidän mielestään hyvää 
vaihtelua lähialueen kauppatarjontaan. 
Tänään miehet aikovat käydä katsele-
massa ainakin talvitakkeja. Myös kirja-
kauppaan heillä on asiaa.

palainen 
aikaan piipahtamaan tuoreessa kaup-

pakeskuksessa. Naapurikaupungista 
matka Hyvinkäälle taitt ui noin vartissa. 

tovat.

vaihtelua lähialueen kauppatarjontaan. 
Tänään miehet aikovat käydä katsele-
massa ainakin talvitakkeja. Myös kirja-
kauppaan heillä on asiaa.

Teksti: Irja Ketola Kuvat: Juuso Aranko ja Irja Ketola
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Vantaalta alle puolessa
tunnissa

Yläkerran kaiteen luona avajaismenoa 
seuraa vantaalainen perhe, Sari ja Hen-
na Asplund sekä Timo Enqvist.

– Olemme vähän pyörällä päästäm-
me, sillä tämä vaikutt aa isolta ja sokkeloi-
selta paikalta. Onneksi meillä ei ole kiire 
minnekään, eli voimme katsella ihan rau-
hassa, Sari Asplund hymyilee.

Timo Enqvist ehdott i perheelleen vi-
siitt iä Hyvinkäälle, kun näki Helsingin 
Sanomissa sivun kokoisen mainoksen 
kauppakeskuksen avajaisista.

– Meiltä meni tänne ajaessa vain noin 
25 minuutt ia, hän kertoo.

Perhe ilahtui löytäessään Willas-
ta myös muutaman kaupan, joita ei ole 
muissa kauppakeskuksissa nähnyt.

– Ainakin New Yorker ja Iloinen keitt iö 
ovat sellaisia. Mielestämme kauppakes-
kuksissa voisi olla kohtuuvuokralla tar-
jolla tiloja myös pienyritt äjille, esimerkiksi 
käsityöläisille. Ne toisivat mukavaa vaih-
telua tarjontaan.

Rautatieasema lähellä
Avajaispäivä alkaa olla puolessa. Väkeä 

näytt ää olevan liikkeellä yhä enemmän. 
Vastikään Hyvinkäältä Lahteen opis-

kelemaan muutt anut Eveliina Vartiai-
nen kävelee vastaan muutama kauppa-
kassi kädessään.

– Joitakin mukavia löytöjä olen tehnyt, 
hän kertoo.

Vartiaisen mielestä kauppakeskus 
kaupungin ydinkeskustassa on hieno jut-
tu.

– Ostoksille pääsee kätevästi myös 
julkisilla liikennevälineillä. Rautatiease-
makin on tosi lähellä. 

Vartiainen arvelee, ett ä Hyvinkään 
keskustassa tapahtunut iso muutos an-
taa paikkakunnasta myönteisen vaikutel-
man myös muualta tuleville.

– Pidän myös siitä, ett ä kirjastoaukio 
säilyy avarana, koska varsinkin kesäisin 
monet tykkäävät oleskella siinä. Olen 

kuullut, ett ä siihen on tulossa myös suih-
kulähde. Se tekee paikan vieläkin viihtyi-
sämmäksi.

Willa laajasti tunnetuksi
Willan toinenkin osa avautui yleisölle 

18.10. Hyvinkään ydinkeskustaan sijoit-
tuva kauppakeskitt ymä on Suomen kuu-
denneksi suurin ja sisältää yli sata liikett ä 
ja palvelua.

Avajaispäivä ja sitä seurannut viikon-
loppu keräsivät tuoreeseen kauppakes-
kukseen peräti 152 500 kävijää.

Kauppakeskuksen johtajan Johanna 
Harjunmaan mukaan se ylitt i reippaasti 
asetetun tavoitt een 90 000–95  000. 

– Tunnelma Willassa oli hieno ja asi-
akkaita tuli laajalta alueelta, aina Jyväs-
kylästä ja Tampereelta saakka. Olemme 
eritt äin tyytyväisiä, hän sanoo. 

Lähes kaikki Willan liiketilat on jo 
vuokratt u. Ainoastaan muutama yksitt äi-
nen liike on vielä tyhjänä, mutt a niihinkin 
on neuvott eluja käynnissä. 

– Seuraavien vuosien aikana on tar-
koitus nostaa Willan tunnett avuutt a ja 
houkutella sinne asiakkaita laajasti myös 
Hyvinkään ulkopuolelta. 

Johanna Harjunpään Hyvinkää on yl-
lätt änyt positiivisuudellaan.

– Kaupunki on kehitt yvä ja täällä vie-
dään asioita eteenpäin ripeästi. Hyvin-
kääläisiä on helppo lähestyä ja heidän 
kanssaan on mukava työskennellä, hän 
kuvailee.

-Kauppakeskukset ovat nykyajan tori-
ja  kokoontumispaikkoja. Jo Suomen sää-
olot vaikutt avat siihen, ett ä tänne ei tulla 
pelkästään ostoksille, vaan myös oleile-

maan ja viihtymään, sanoo kauppakeskus 
Willan johtaja Johanna Harjunmaa.

– Pidän myös siitä, ett ä kirjastoaukio 
säilyy avarana, koska varsinkin kesäisin 
monet tykkäävät oleskella siinä. Olen 



– Kaupungistamme voidaan jo 
hyvin perustein puhua seudulli-
sena keskuksena, arvioi Hyvin-
kään tekniikan ja ympäristön toi-
mialajohtaja Jyrki Mattila. 

Kaupungissa on toimivat koulu- ja 
päivähoitopalvelut, aluesairaala ja val-
tionvirastot sekä runsaasti liikunta-, 
vapaa-aika- ja kulttuuripalveluita. Väki-
määrään suhteutettuna kaupan ala oli 
aiemmin alimitoitettu, mutta kauppakes-
kus Willa nosti myös sen oikealle tasolle. 

– Työpaikkojen suhteen Hyvinkää on 
jo aiemminkin ollut melko omavarainen, 
mutta kauppakeskus Willan myötä myös 
työpaikkoja saatiin synnytettyä reilusti li-
sää.

Hyvät yhteistyökumppanit
Jyrki Mattila kertoo, että Willa-pro-

jektin juuret juontavat noin 20 vuoden 
taakse, jolloin Hyvinkään kaupungin kaa-
voituksessa tehtiin päätös sijoittaa suuret 
päivittäistavarakaupat kaupungin kes-
kustaan.

Vuonna 2001 rakennettiin Prisma, ja 
samaan aikaan oli suunnitteilla kauppa-
keskus Aseman koulun paikkeille. 

– Aseman kauppakeskushanke kui-
tenkin kaatui valtuustossa 2004, ja tä-
män Keko-hankkeen suunnittelu alkoi jo 
seuraavana vuonna. Tonttikauppakirjat ja 
hankesopimukset kaupungin ja toteut-
tamisosapuolten kesken päästiin allekir-
joittamaan vuonna 2009. Ensimmäisen 
osan rakentaminen pääsi käyntiin kevääl-
lä 2010. 

Mattila muistuttaa, että ilman hyviä 
yhteistyökumppaneita näin iso puristus 
ei olisi onnistunut. Kiinteistön omistajien 
ja kaupungin yhteistyö on ollut tiivistä ja 
määrätietoista. 

Valmista asuntomessuihin 
mennessä

Kaupungin osuus Keko-hankkeessa 
on ollut projektin vetäminen, maankäy-
tön ja kunnallistekniikan suunnittelu sekä 
kauppakeskusta ympäröivän infran to-
teuttaminen. 

– Siitä kiitos kuuluu koko tekniikan 
ja ympäristön toimialan työntekijöil-
le. Oman osuutensa ovat hoitaneet niin 
kunnallistekniikka, vesihuolto, liikenne, 
katujärjestelyt kuin vihersuunnittelukin. 
Myös kaupungin tilapalvelu on tehnyt 

Keskustan kehittäminen 
jatkuu edelleen

Teksti: Irja Ketola
Kuvat: Juuso Aranko
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Kauppakeskus Willa   ja sen yhteydessä toimivat Anttila ja 

Prisma muodostavat yhdessä noin 54   000 m²   suuruisen 

kauppakeskuskokonaisuuden, jossa toimii yli 100 liikettä ja 

palveluntarjoajaa. Kauppakeskuksen omistavat Keskinäinen 

työeläkevakuutusyhtiö Varma sekä CapMan RE II Ky:n ja Fi-

nesco Invest Oy:n yhdessä omistama Kiinteistö Oy Ficre. 

Hyvinkään kaupunkirakenteessa on 
viimeisten vuosien aikana saatu monta 
asiaa kuntoon.

Keskustan kehittäminen 
jatkuu edelleen

erittäin merkittävän työn paloasema- ja 
kaupungintalohankkeissa. Koko keskus-
tan uudistamisen edellytyksenä on ollut 
kaupungin päättäjien ja ylimmän johdon 
pitkäjänteinen tuki kehittämiselle. 

Viimeistään asuntomessujen avau-
tuessa kaiken pitäisi olla valmiina. Myös 
rakenteilla oleva kirjastoaukio valmistuu 
heinäkuuhun mennessä. Siihen on tulos-
sa vielä muun muassa lasten leikkipaikka 
sekä näyttävä vesiaihe. 

Jyrki Mattilan mielestä me hyvinkääläi-
set voimme jo tässä vaiheessa olla koti-
kaupungistamme nöyrällä tavalla ylpeitä.

– Kaupungin kehittäminen kuitenkin 
jatkuu, seuraavaksi Hangonsillan, Korit-
soonin ja Metsäkaltevan alueilla.
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Hyvinkäällä on kaupungin ylläpitämiä 
katuja lähes 250 kilometriä. Tähän päälle 
tulee noin 200 kilometriä kevyenliiken-
teen väyliä. Ylläpidettävä liikennöimisala 
on kokonaisuudessaan 270 hehtaaria. Ei 
siis ihme, että lumisateen jälkien siivoa-
minen ottaa aikaa.

Pääväylät ensin
– Kunnossa- ja puhtaanapidon taso ei 

voi – eikä sen tarvitse – olla kaikkialla sa-
manlainen. Erityisesti talvihoitotyössä ta-
soerot ovat tuntuvia. Lumisateen jälkeen 
auraustyö kestää noin 12 tuntia, eikä alu-
eiden yhtäaikainen hoito ole mahdollis-
ta, kertoo Hyvinkään kaupungininsinööri 
Jouni Mattsson.

Kunnossapitoluokitus on kolmipor-
tainen kaduilla ja kaksiportainen kevyen 
liikenteen väylillä. On selvää, että korkein-
ta hoitotasoa vaaditaan vilkkaasti liiken-
nöidyillä pääkaduilla, kun taas asuinalueet 
ja hiljaiset väylät hoidetaan viimeisenä.

– Kunnossapidon tarkoituksena on 
pitää kadut ja väylät ajoneuvoliikenteen, 
jalankulun ja pyöräilyn tarpeiden edellyt-
tämässä kunnossa. Kunnossapidon laatu 
on hyvä, kun myös erityisryhmät, esimer-
kiksi pyörätuolia käyttävät ja lastenrattai-
ta työntävät, voivat liikkua vaivattomasti, 
esteettömästi ja turvallisesti.

Kuormaaja siistii höyläyksen 
jälkiä

Talvihoito on työlästä niin tontinomis-
tajille kuin kaupungille, jonka takia talvi-
hoitoon liittyvistä vastuurajoista on usein 
epäselvyyttä.

Tilannetta selkiytettiin, jalankulkijoi-
den olosuhteita parannettiin ja tontin-
omistajien töitä helpotettiin, kun katujen 
kunnossa- ja puhtaanapitolakiin tehtiin 
vuonna 2005 muutos, joka siirsi pienta-
lovaltaisilla alueilla jalkakäytävien hoidon 
kaupungin vastuulle.

Katujen lisäksi pyörätiet sekä yhdiste-
tyt jalankulku- ja pyörätiet kuuluvat kun-
nan kunnossapitovastuulle. Kadun raken-
teiden ja istutusten kunnossapito kuuluu 
kunnalle koko katualueella. Myös kaikkien 
katualueella olevien istutusten ja muiden 
kuin alle kolme metriä leveiden tonttiin 

Katujen kunnossa- ja puhtaanapito

Teksti ja kuvat: Pekka Virtanen

Lunta ei saa kasata kuin omalle tontille.

Katujen ja jalkakäytävien hoitoon liittyvät 
vastuurajat ja kunnostusaikataulut synnyttävät 
kysymyksiä varsinkin talvella.
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Nastat kenkiin veloituksett a
Hyvinkään kaupunki haluaa vähentää liukastumisia tarjoamalla ilmaisen ken-
kien nastoituksen. Nastat parantavat huomatt avasti kengän pitoa lumisella ja 
jäisellä pinnalla.

Ulkojalkineita nastoitetaan 24 Turvallista Tuntia Hyvinkäällä -hankkeen puit-
teissa. Nastoitustarjous koskee kaikkia hyvinkääläisiä, mutt a etusijalla ovat lii-
kuntarajoitt eiset ja huonosti liikkuvat.
Nastoitett avaksi jätett ävien kenkien tulee ehdott omasti olla kuivia ja puhtaita. 
Nastoitett avassa jalkineessa pitää olla riitt ävän paksu pohja, ilmatyynypohjaa 
ei voida nastoitt aa. Nastoitt aminen tapahtuu asiakkaan vastuulla.

Nastoituksen toteutt aa ns. Renton kiinteistössä osoitt eessa Suu-
tarinkatu 2 P toimiva Hyvinkään kierrätyskeskuksen uusiopaja. 

Kierrätyskeskus on avoinna
ma, ti ja pe klo 9–17,
ke ja to  klo 9–18
ja la  klo 10–13.

Nastoitustyöstä saa lisätietoa
numerosta 0400 804  254.

rajautuvien viherkaistojen puhtaanapito 
on kunnan vastuulla.

Tontinomistajan pitää poistaa lumi ja 
jää tontt insa kohdalla olevalta jalkakäy-
tävältä, huolehtia tontille johtavan kul-
kutien kunnossapidosta ja tontt iliitt ymän 
kohdalle auratun lumen ja jään poista-
misesta. Hyvinkään kaupunki helpott aa 
tontinomistajien työtä kuormaajalla, joka 
puhdistaa tiehöylän perässä tontt iliitt y-
mät irtomateriaalista.

Liukkautta vastaan
Kunnossapidon laiminlyönti voi ai-

heutt aa kunnalle tai tontinomistajalle 
velvollisuuden vahingon korvaamiseen. 
Kaupungin hoitamilla väylillä hiekoitus 
tehdään samoilla luokituskriteereillä kuin 
lumenpoisto pääpainon ollessa kevyenlii-
kenteen väylissä.

Vaikeat kelit aiheutt avat vuositt ain 
jonkin verran liukastumisia ja muita tapa-
turmia. Tontinomistajan on huolehditt a-
va jalkakäytävän liukkaudentorjunnasta, 
mutt a kadun käytt äjäkin voi pienentää 
onnett omuusriskiä ott amalla olosuhteet 
huomioon.

– Tontinomistajia työllistää kevääl-
lä hiekoitussoran poisto. Kesällä jonkin 
verran työtä aiheutt aa roskien poisto ja 
katuviheriön hoito. Kaupungilla liikkuessa 
huomaa, ett ä nämä velvollisuudet ote-
taan vaihtelevasti huomioon. Osa hoitaa 
kadunpuolta kuin pihaansa, toiset taas 
tekevät pienimmän mahdollisen, hymäh-
tää Matt sson.

– Kaupungin puolesta erityistoivee-
na on, ett ä pensasaidat leikataan niin, 

Kaupunki huolehtii vasemmalla olevan yhdistetyn jalkakäytävän ja pyörätien 
talvikunnossapidosta, mutt a kadun oikeassa laidassa oleva jalkakäytävä on ton-
tinomistajan vastuulla. Kaupungin kesähoidossa on kuvan tapauksessa vain ka-
dun vasemmassa laidassa oleva istutuskaista.

Kesällä kiinteistöt huolehtivat puh-
taanapidosta katualueen keskilinjaan 
saakka.

ett ä ne eivät leviä kadun puolelle. Tällä 
on suuri vaikutus liikenneturvallisuuteen 
varsinkin liitt ymissä. Ja muistakaa kerätä 
leikkuujätt eet tarkasti, orapihlajan piikki 
on myrkkyä polkupyörän renkaille!

Oksia, haravointijätett ä tai lunta ei 
tietenkään saa kasata naapurin tai kau-
pungin maalle. Kasviperäisen jätt een 
vastaanott aja on Kiertokapula, ja lumet 
viedään Kulomäessä olevalle lumenkaa-
topaikalle. Kaupungininsinööri

Jouni Matt sson.
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Kun Pia ja Kimmo Saharinen alkoi-
vat etsiä tonttia omalle unelmatalolleen, 
vaihtoehtoja oli kaksi. Joko kauppaan 
kuuluisi veden läheisyys tai hieno näkö-
ala, muuta ei edes harkita.

Ja Hyvinkäältä kun sitä järveä ei löydy 
millään, niin oli valittava maisema, Kim-
mo Saharinen nauraa.

Unelmatontti löytyi Metsäkaltevan 
asuntomessualueelta, jonne rakentuu 
paraikaa nelihenkisen perheen 250 ne-
liöinen koti, joka on porrastettu neljään 
tasoon.

 Pia, Kimmo, Tia ja Tea Saharinen 
odottavat tontilleen talopakettia. 
Nyt ollaan vielä ilman seiniä, tulevan 
työhuoneen ja keittiön välissä.

Teksti: Anna Brotkin Kuva: Juuso Aranko

Grafiikka: Vesa Sammalisto

Rakentajat uskovat, että Met-
säkaltevan alueelle syntyy tiivis 
yhteisö

Itä-Suomesta kotoisin olevat Pia ja 
Kimmo muuttivat Hyvinkäälle kymme-
nen vuotta sitten. Sitä ennen he asuivat 
Järvenpäässä.

Kaupungin valintaan vaikutti se, että 
Hyvinkäällä on hyvät harrastusmah-
dollisuudet. Kaupunki on kodikkaampi 
kuin moni muu, eikä tämä ole mikään 
nukkumalähiö, Sahariset listaavat.

Pikkukylistä kotoisin olevat Kimmo ja 
Pia arvostavat sitä, että lenkkipolulle on 
matkaa 20 metriä.

On mukava asua kaupungissa, mutta 
samalla metsän reunassa, Piia kiteyttää.

Kimmo Saharinen on jopa löytänyt 
palan kotiseutua uudelta Metsäkaltevan 
alueelta.

Tuolla on pieni kukkula, joka on kuin 
Kolin pienoismalli. Siellä on pari käkkärä-
mäntyäkin, ja erittäin hieno näköala.

Saharisilla on oma rakennusfirma, jo-
ten rakentaminen ei ole heille uutta. Ta-
lon pohja tehtiin jo viime keväänä, ja nyt 
kaikki on valmista talopakettia varten. 
Se saapuu loppusyksystä. Erikoisuuksiin 
kuuluu muun muassa terassilta löytyvä 
ulkoporeallas. Rakennuslupien kanssa 
on jouduttu välillä säätämään, sillä laki ei 
tunne esimerkiksi sisälle rakennettavaa, 
erillistä saunaa, joka Saharisille valmistuu 
hirrestä. Kaikki on kuitenkin saatu kun-
toon selvittämällä. 

Ilmanvaihto toimii jokaisessa huo-
neessa erikseen. Energiatehokas ratkaisu 
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mitt aa läsnäolon ja ilmanlaadun.
Kun on rakentanut kymmenen vuott a 

muille, haluaa omaan kotiin jotain erikoi-
sempaa, mitä ei muille vältt ämätt ä edes 
tekisi, Pia sanoo.

Lisähaastett a tuo se, ett ä tällä kertaa 
kaksikko ei toimi vain rakentajana, vaan 
samalla myös puutarhasuunnitt elijana ja 
sisustussuunnitt elijana.

Vaihtoehtoja on ihan loputt omasti. 
Pelkästään yksi suihkuhana, jota katsot-
tiin maksoi 15 000 euroa. Kaikkeen saisi 
uppoamaan rahaa, mutt a täytyy pitää 
järki kädessä.

Kaikista unelmista ei kuitenkaan tingi-
tä. Pia oli pitkään haaveillut haudutusuu-
nista ja ulkotakasta, ja sellaiset uuteen 

kotiin myös saadaan. Työnjako menee 
niin, ett ä Kimmo hoitaa rakentamisen 
teknisemmän puolen, Pia puutarhan ja 
sisustamisen.

Sanansa saavat sanoa myös lapset, 
11-vuotias Tia ja 9-vuotias Tea. Tian huo-
neessa seikkailevat Angry Birds -hahmot 
ja Tean huoneessa vallitsee viidakkotee-
ma. 

Rakentamisen tuoksinassa Sahariset 
ovat ehtineet tutustua tuleviin naapu-
reihinsa. Kun kaikki rakentavat samaan 
aikaan, ollaan ikään kuin samalla viivalla. 
Yhteisiä pikkujoulujakin on suunniteltu.

Uskon, ett ä tällä tavalla alueella raken-
tuu tiivis yhteisö, Pia miett ii.

Rakentaminen yhdistää. Kun tontt ien 

rajat on tarkkoja, ja koko ajan pitää hoi-
taa milloin mitäkin postilaatikkoasioita ja 
pihasuunnitelmia, naapureihin tulee tu-
tustutt ua.

Ja ehkäpä Sahariset saavat lopulta sen 
toisenkin haaveensa toteutett ua. Pia us-
koo, ett ä kun maisemaa dominoiva pelto 
on talvella lumen peitossa, voi sen alle 
kuvitella peilikirkkaan järven jään.

Tavallisen hyvinkääläisen arjessa asuntomessut alkavat 
varsinaisesti näkyä vasta muutamaa viikkoa ennen mes-
suja. Hyvinkään kaupungin Asuntomessut 2013 -projektin 
projektijohtaja Raija-Leena Ahtola-Marks näkee messujen 
jakautuvan kahteen osaan: alueen rakentamiseen ja sen 
jälkeen itse messutapahtumaan. Rakentaminen alueella on 
jo hyvässä vauhdissa. Viimeisiä taloja aloitellaan paraikaa 
rakentaa, ja puistorakentaminen on hyvässä vauhdissa. Myös 
katurakentaminen on käynnissä. Ensi kesän messutapahtu-
man aikana kaupunki panostaa viihtyvyyteen ja esimerkiksi 
kukkaistutuksiin.

Tämä on eräänlainen hyvinkääläisten y hteinen ponnistus, 
Ahtola-Marks vertaa.

Tavoitt eena on lisätä kaupungin tunnett uutt a ja näkyvyyt-
tä. Toivotaan, ett ä messuvieraat jalkautuvat kesällä myös 
muualle kaupunkiin, eivätkä pelkästään Metsäkaltevan alu-

eelle. Kaupungin liikenteessä he näkyvät varmasti eniten aa-
mupäivisin ja illansuussa.

Paikoitusalue messuvieraita varten löytyy Hangon rata-
pihalta, josta on bussikuljetus messualueelle. Paluumatkalla 
messubussi kurvaa Willan kauppakeskuksen kautt a. Ahtola-
Marks listaa nyt rakentuvan Metsäkaltevan hyviksi puoliksi 
hyvät liikenneyhteydet pääkaupunkiseudulle, harrastusmah-
dollisuudet hiihtoladuista ja lenkkipoluista parkour-rataan, 
sekä väljät tontit. Kahdestakymmenestäkahdeksasta tontista 
kaksikymmentäneljä rajautuu puistoon.

Hän näkee, ett ä asuntomessut on valtakunnallisesti tun-
nett u lisä kaupungin imagoon.

Messukesä laitt aa kaupungin kuukaudeksi Suomen kar-
talle. Toivon, ett ä messujen ja uudenlaisen näkyvyyden kaut-
ta saadaan myös uusia kaupunkilaisia.

Messut näkyvät katukuvassa vasta kesällä

Projektijohtaja
    Raija-Leena
        Ahtola-Marks

Projektijohtaja
    Raija-Leena
        Ahtola-Marks        Ahtola-Marks
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Porokka kertoo, että tuotantoeläintä 
suunnittelevan kannattaa ottaa ensim-
mäiseksi yhteyttä kaupungin maaseutu-
toimen päällikköön.

– Sieltä saa hyvää tietoa muun muassa 
rekisteröitymisestä. Jo esimerkiksi yhden 
kanan ottaminen vaatii tätä nykyä rekis-
teröitymisen kanalaksi. Se taas tuo muka-
naan velvoitteita, kuten lääkitsemiskirjan-
pidon pitämisen ja lintuinfluenssavaaran 
huomioimisen keväisin.

Eläinsuojelulainsäädäntö 
tutuksi

Arvo Porokan mukaan tutustuminen 
eläinsuojelulainsäädäntöön on myös pai-
kallaan.

Laista löytyvät eri eläinten pitämistä 
koskevat määräykset, ja sieltä voi tarkis-
taa, minkälainen esimerkiksi eläinsuojan 
täytyy olla. 

– Lisäksi on huomattava, että eläinten 

pitoon tarkoitetun rakennuksen sijoitta-
misesta tai käyttöönotosta asemakaava-
alueella tulee tehdä ilmoitus kaupungin 
terveydensuojeluviranomaiselle kolme-
kymmentä päivää ennen toiminnan aloit-
tamista. Ilmoitukseen tulee liittää paperit 
naapureiden kirjallisesta kuulemisesta. 

Naapureita ei saa haitata
Hyvinkään kaupungin johtavan raken-

nustarkastajan Pertti Nirkon mukaan 
eläimille tarkoitettua suojaa ei voi raken-
taa ilman erillistä poikkeamispäätöstä, 
mikäli alue on määritetty asuinrakennus-
ten kortteliksi. 

Nirkko ei kuitenkaan tyrmää ajatusta 
aivan kokonaan. 

– Jos kysymyksessä on esimerkiksi 
koirankoppia vastaava suoja kesäpossulle 
tai parille kanalle, rakentaminen voi olla 
mahdollista, hän sanoo, mutta muistut-
taa hänkin samalla, että eläinten pitämi-
sestä ei saa aiheutua haittaa ympäristölle 
ja naapureille.

–Suurimpana haittana nähdään yleen-
sä häiritsevät äänet ja hajuhaitat. Tuotan-
toeläin ei kuitenkaan välttämättä ole se 
häiritsevin; esimerkiksi koirakennelistä voi 
syntyä enemmän ääntä kuin vaikkapa ka-
noista.

Lisätietoa www.evira.fi
www.mmm.fi

Munia 
omasta 

kanalasta?

Voisinko ottaa kanoja tai jonkin 
muun tuotantoeläimen kaupun-
kiin omakotitalon takapihalle? Se-
hän voisi olla vaikka lammas tai 
vuohi – tai vaikkapa possu! Pää-
tän lähteä käymään Hyvinkään 
kaupungineläinlääkärin, terveys-
valvonnan johtaja Arvo Porokan 
pakeilla.

•	 Eläinlääkäripalvelut
 Hyvinkään II kaupungineläinlääkäri   
 Pialiisa Toropainen, Suutarinkatu 2.   
 Ajanvaraus ja kiireettömät tieduste-
 lut puh. 0400 483 994
  arkisin kello 8–9.

 Hyvinkään kaupungineläinlääkäri ja
 terveysvalvonnan johtaja
 Arvo Porokka, puh. 040 1590965.

• Eläinsuojeluvalvonta
 valvontaeläinlääkäri Raisa Nevan-
 linna, puh. 040 330 5777.

• Tuotantoeläinasiat
 Hyvinkään kaupungin maaseutu-
 toimi, Suutarinkatu 2 D, 3. krs.   
 puh. 019 459 11.

• Kaupungin alueelta irrallaan   
 löydettyjen seuraeläinten tilapäisen
 hoidon järjestämisestä vastaa eläin-  
 suojelukeskus ja -hoitola Onnentassu
 (koirat) osoitteessa Pohjoinen
 Rautatienkatu 334, Riihimäki.   
 puh. 050 338 4698, sekä Hyvinkään 
 Eläinsuojeluyhdistys ry (kissat)
 osoitteessa Palkkisillantie 26,
 Hyvinkää, puh. 019 464 200.

•	 Lemmikkieläinten hautausmaa 
 sijaitsee Sveitsinpuiston pohjois-
 osassa, Sveitsin koiraharrastus-
 alueen läheisyydessä. Hautapaikka   
 varataan puistoyksikön toimistosta   
 puh.  040 768 4792  tai 040 721 6062.  
 Hautausmaksu 62,07 € hyvinkääläi-
 siltä ja 82,75 € muilta paikkakunnilta  
 tulevilta.

Teksti ja

kuvat: Irja Ketola

Hyvinkään  kaupungin 
palveluita  eläinten 
omistajille



13

Kun Markku Nieminen ja Auli Hyyry-
nen muuttivat kymmenkunta vuotta sit-
ten maalle Hyvinkään Myllykylään, heillä 
ei ollut vielä yhtään lemmikkiä. Aluksi 
perheeseen hankittiin koira, ja muutaman 
vuoden päästä tilalle muutti kaksi suo-
menhevosta vaimon hevosharrastuksen 
myötä. Vanhan navetan kulmaan raken-
nettiin myös pieni kanala. 

– Tällaisessa maalaistalossa kanat ovat 
oikein mukava harraste, sillä niistä on 
sekä huvia että hyötyä, toteaa Hyvinkään 
kaupungin ympäristöpalveluissa työsken-
televä Markku Nieminen.

Hyvinkäällä Suomiehen kylällä asuvan Eija Penttilän kotona englanninbuldoggi 
Marilyn, 11 nuuhkii tuttavallisesti leopardikilpikonna Livingstonea, 7, joka mennä kop-
suttelee lattialla eteenpäin hitaasti, mutta määrätietoisesti.

– Livingstone on kotoisin karuista oloista Etelä-Afrikasta, ja meillä se viihtyy pääosin 
sisällä olohuoneessa, lämpölampuin varustetussa terraariossa, Penttilä kertoo.

Monet pienemmistä kilpikonnalajeista horrostavat, mutta tämä jopa 10-kiloiseksi 
kasvava konna ei kuulu niihin. Kesällä se voi ulkoilla, mutta syyskylmillä tai talvella se ei 
pihalla selviäisi. 

Kiukku-Petteri on äkäistä sorttia
Eija Penttilän lemmikkieläinkatras ei ole muutenkaan ihan tavanomainen. 
– Viirikala, enkelikala, neitokaloja ja välskäreitä, Penttilä luettelee merikalalajeja, joi-

ta löytyy olohuoneen seinään upotetusta 1 000 litran akvaariosta, lämpimästä ja suo-
laisesta vedestä.

Työhuoneen nurkasta terrariosta löytyy vielä yksi lämpimästä pitävä eläin; puunrun-
gon sisältä pilkistää puolitoistametrinen boakäärme.

– Tämä Kiukku-Petteri on melko äkäistä sorttia, joten se saa olla aika lailla omissa 
oloissaan. Kerran kuukaudessa se syötetään, ja sitten se sulatteleekin ruokaansa kai-
kessa rauhassa.

Kanoista on huvia ja hyötyä
Helppohoitoiset kanat tarvitsevat jy-

viä, rehua, kalkkia, kiviä ja vettä. Munia 
Niemisten perheessä ei tarvitse kaupasta 
ostaa. Neljästä kanasta putkahtaa keski-
määrin yksi muna joka toinen päivä.

Aamukiekaisu neljältä
Lasten mukaan kanat ovat melko hil-

jaisia, mutta kukko innostuu välillä kieku-
maan. Aamukiekaisu kuuluu yleensä noin 
neljältä.

Keväisin maalis–toukokuussa kanat 
täytyy lintuinfluenssan takia pitää tar-
hassa, jossa on verkko ympärillä.

Eksoottinen eläin tulee
tutuksi tarkkailemalla

– Meillä kanat ovat tällaisessa tarhassa 
aina. Se suojaa niitä sekä omalta koiralta 
että metsän pedoilta, Markku Nieminen 
kertoo.

Talveksi kanat tarvitsevat lämpöeris-
tetyn tilan. Niemisten kanalassa valojen 
syttyminen on säädetty ajastimella ja 
lämmityksen hoitaa termostaatilla varus-
tettu sähköpatteri. Hautomistakin kanat 
ovat päässeet tekemään, ja tipuja on jo 
muutaman kerran syntynyt onnistunees-
ti. Kanat elävät tavallisimmin 4-6 vuotta.

– Meillä ne saavat kuolla luonnollisesti, 
eikä niistä tehdä ruokaa. Sen verran tut-
tuja lemmikkejä niistä on tullut. 

Hertta, Helmi, Sirkka ja Riitta. 
Kukon nimi on Sulo, luette-
levat tarhassa kuopsuttele-
ville kanoille jyviä antamaan 
tulleet lapset Aapo 11, Miina 9, 
sekä heidän koulukaverinsa 
Kia 11.
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Hyvinkääläiset hengittävät varsin 
puhdasta ilmaa, mutta ilmanlaadussa on 
silti aina parantamisen varaa. Kaupungis-
sa ei ole sanottavasti päästöjä aiheutta-
vaa teollisuutta, mutta ruuhka-Suomessa 
ei voida välttyä muualta tulevilta kauko-
kulkeumilta.

– Autoliikenne on merkittävin päästö-
lähde, mutta keväällä katupölystä aiheu-
tuu melkoisesti ongelmia. Liukkauden-
torjuntaan käytetyn hiekan pölyäminen 
ja poisto aiheuttavat korkeita hiukkas-
pitoisuuksia. Ongelman suuruus riippuu 
sekä talvesta että kevään säätilasta, mut-
ta kiinteistönomistajat ja kaupunki voivat 
omalla toiminnallaan pienentää pölyä-
mistä, kertoo Hyvinkään ympäristötoi-
menjohtaja Mika Lavia.

Ilmansuojeluohjelma 2011–17
Kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistä-

miseksi Hyvinkäälle on laadittu vuoteen 
2017 ulottuva ilmansuojeluohjelma. Oh-
jelmaa ei laadittu huolestuttavien ilman-
laaduntarkkailutulosten vuoksi – mutta 
hyvääkin on mahdollista parantaa.

– Vaikka liikennemäärät ja väkiluku 
ovat kasvaneet, Hyvinkään ilmanlaatu on 
parantunut. Mutta ilmanlaadun paranta-

Ilmansuojeluohjelma ja reaaliaikainen ilmanlaadunseuranta

Puhtaamman ilman puolesta
Tuore ilmansuojeluohjelma ja vuoden 2013 toiminnassa oleva
mittausasema auttavat parantamaan Hyvinkään ilmanlaatua. Teksti ja kuvat: Pekka Virtanen

minen on pitkäjänteistä työtä, ja ohjelma 
on laadittu entistä positiivisempien tu-
losten saavuttamiseksi. Ympäristölauta-
kunnan laatima ja kaupunginvaltuustossa 
31.1.2012 hyväksytty ohjelma tukee kau-
pungin tekniikan ja ympäristön toimialaa 
tässä asukkaiden hyvinvointia ja viihtyi-
syyttä parantavassa työssä. Osa ohjel-
maan kirjatuista ilmansuojelutoimenpi-
teistä tukee ilmansuojelun lisäksi myös 
muita päämääriä.

Eheä kaupunkirakenne vähentää yksi-
tyisautoilun tarvetta. Hyvinkää ei voi vai-
kuttaa asukkaidensa ajoneuvovalintoihin, 
mutta kaupungin omissa ajoneuvo- ja 
konehankinnoissa painotetaan yhtenä 
kriteerinä ympäristöystävällisyyttä. Suuri 
vaikutus ilmanlaatuun on liukkaudentor-
junnassa käytettävällä hiekalla ja katujen 
puhdistusmenetelmillä.

Ohjelmassa on sovittu sekä Hyvinkään 
Lämpövoima Oy:n että Saint-Gobain Ra-
kennustuotteet Oy:n kanssa kaupungin 
ilmanlaadun parantamiseen tähtäävistä 
keinoista ja niiden aikatauluista.

Ilmanlaadun tarkkailu
Hyvinkäällä on vuodesta 2004 alkaen 

seurattu typpidioksidipitoisuuksia suun-

taa-antavalla passiivikeräinmenetelmällä. 
Kolmesta pisteestä mitatut pitoisuudet 
ovat olleet selvästi korkeimpien sallittujen 
raja-arvojen alapuolella, eikä tuloksissa 
ole tapahtunut kovin suuria muutoksia.

Ilmanlaatua seurataan myös bioindi-
kaattoriseurannalla. Puiden rungolla elä-
vien jäkälien kuntoa, määrää ja lajistoa on 
viimeksi tutkittu eri puolella kaupunkia 
vuosina 2000, 2004 ja 2009. Tuoreim-
pien jäkälähavaintojen perusteella ilman 
epäpuhtauksien kuormitustaso oli laske-
nut vuoteen 2004 verrattuna.

Koko ensi vuoden Hyvinkään keskus-
tan ilmanlaatua mitataan jatkuvatoimi-
sesti. Kyseessä on Uudenmaan ELY-kes-
kuksen alueella kiertävä mittausasema, 
joka oli edellisen kerran Kauppalankadun 
apteekin vieressä vuonna 2008.

– Kaupungin ympäristökeskuksen 
nettisivujen kautta saa ensi vuonna reaa-
liaikaista tietoa hengitettävien hiukkasten 
ja typpioksidien pitoisuuksista keskusta-
alueella, missä ilma on ymmärrettävästi 
huonompaa kuin reuna-alueilla, kertoo 
Mika Lavia.

Poltetaan kuivaa puuta
Suurimmat liikenteen päästöt aiheu-
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tuvat keskustan pääkatujen ja kaupun-
kia sivuavan moott oritien liikenteestä. 
Liikennepoltt oaineet ovat viime vuosina 
puhdistuneet ja autojen pakokaasupääs-
töt alentuneet. Myös rautatien aiheutt a-
mat päästöt ovat vuosien saatossa pie-
nentyneet.

Kiinteistöt voivat parantaa ilmanlaatua 
lämmitysratkaisuilla ja keväisellä pölyn-
torjunnalla.

– Kuiva puu aiheutt aa palaessaan 
selvästi pienemmät hiukkaspäästöt kuin 
tuore puu. Roskia tai märkiä puita ei saa 
poltt aa lainkaan. Oikeanlainen poltt otapa 
näkyy piipusta tupruavan savun laadus-
sa. Savun pitää olla vaaleaa, hädin tus-
kin nähtävää, eikä se saa haista pahalle. 
Säännöllinen nuohous on tärkeää sekä 
turvallisuuden ett ä ympäristön kannalta, 
muistutt aa ympäristötoimenjohtaja.

Lehtipuhallin ei ole
hiekanpoistaja

Katu-, tie- ja piha-alueiden puhdista-
minen aiheutt aa varsinkin sateett omina 
keväinä suuria pölyongelmia. Leijuvasta 
pölystä aiheutuvien terveydellisten hait-
tojen ja ympäristön pilaantumisen eh-
käisemiseksi kaupungin ympäristökeskus 

muistutt aa niin isännöitsijöitä, huolto-
yhtiöitä kuin yksitt äisiä kaupunkilaisiakin 
siitä, ett ä hiekoitushiekan poistamisen 
aiheutt ama pölyäminen on estett ävä esi-
merkiksi kastelemalla puhdistett ava alue.

Kaupunki on panostanut katuhiekan 
mahdollisimman pölytt ömään poistoon 
kalustohankinnoilla. Kaupunki pyrkii sii-
voamaan hiekoitushiekat ajoradoilta ja 
hoitovastuullaan olevilta jalkakäytäviltä 
vappuun mennessä.

Lehtipuhaltimen käytt ö on kiellett y 
Hyvinkään taajaan rakennetuilla alueil-
la keväällä maalis–toukokuussa. Mui-
nakaan vuodenaikoina lehtipuhallinta 
ei saa käytt ää hiekanpoistoon. Hiekoi-
tushiekan peseminen sadevesikaivoi-
hin on niin ikään kiellett yä.

Ilmansuojeluohjelma ja reaaliaikainen ilmanlaadunseuranta

Puhtaamman ilman puolesta

Lehtipuhallinta saa 
käytt ää vain lehtien 
poistamiseen, ei keväi-
seen pölynpoistoon.

kalustohankinnoilla. Kaupunki pyrkii sii-
voamaan hiekoitushiekat ajoradoilta ja 
hoitovastuullaan olevilta jalkakäytäviltä 

Lehtipuhaltimen käytt ö on kiellett y 
Hyvinkään taajaan rakennetuilla alueil-
la keväällä maalis–toukokuussa. Mui-
nakaan vuodenaikoina lehtipuhallinta 
ei saa käytt ää hiekanpoistoon. Hiekoi-
tushiekan peseminen sadevesikaivoi-

Nuohott u ja kunnossa oleva tulisija ja piippu sekä kuiva 
poltt opuu takaavat ympäristöystävällisen palotuloksen.

Ympäristötoimenjohtaja Mika Lavia.



16

– Hyvinkäällä on panostettu 
pyöräilyyn ja pyöräteihin. Voi sa-
noa, että pyöräreiteistä on lähes 
runsaudenpula. Erkki Leskinen 
sanoo kiitoksen pariin kertaan 
pyöräilypainotteisessa keskuste-
lussa Hyvinkään kaupungintalol-
la.

Erkki Leskinen, joka toimii varhaiskas-
vatuksen aluepäällikön sijaisena, on tä-
näänkin pyöräillyt töihin Oiva-pyörällään. 
Matka kestää hikipäässä polkien vajaan 
kymmenen minuuttia, ilman hikeä var-
tin. Oivalla hän polkee ylämäessä kovaa 
ja alamäessä hiljaa. Leskinen kertoo, että 
vaimolla on Aino-pyörä, sekin vaihteeton. 

– Olen pyöräillyt aina. Pyöräily on osa 
minua.  

Leskisen aktiivinen hyötyliikunta alkoi, 
kun hän 14-vuotiaana tsupparina hoiti 
Pielaveden Osuuskaupan asiapojan vir-
kaa. Sinisellä kolmipyöräisellä ajoneuvolla 
hän kuljetti leipälaatikoita linja-autoase-
malle, josta ne lähtivät ympäri maakun-
taa. 

– Muistan vieläkin ruisleivän tuoksun, 
hän vaipuu muistoihin….

Pyöräily on edelleen Erkki Leskisel-
le hyötyliikuntaa. Pyörä on kätevä tapa 
liikkua, siirtyä paikasta toiseen. Hän on 
tyytyväinen, että on voinut aina asua sel-
laisissa paikoissa, joissa on voinut elää 
lähellä luontoa. Retkipyöräily ei ole ollen-
kaan Leskisen juttu. Ei sittenkään, vaik-
ka Riihimäki-Hyvinkää-kevyenliikenteen 
väylä on nyt upeasti uudelleen asfaltoitu. 
Ei ole kuulemma ollut asiaa Riihimäelle. 
Hänellä pitää olla aina jotakin toimitetta-
vaa, kun pyörän selkään hyppää, todelli-
nen hyötypyöräilijä. 

Leskinen soisi, että pyöräilyn suosio 
Hyvinkäällä kasvaisi, kuten se selkeästi 
on kasvussa myös pääkaupunkiseudulla. 
Hänen oman perheensä jäsenet ovat aina 
pyöräilleet, mutta kannustaminen työ-
toverien kohdalla on päättynyt kehnoon 
lopputulokseen. Leskinen kertoo tapauk-
sen. 

Haukilammella oli pidetty työhyvin-
voinnin osuudenkin sisältävä kehittämis-

Pyöräilijä Erkki Leskinen:

Läpi vuoden, säässä kuin säässä

Erkki Leskiselle 
pyöräilysää on 
aina sopiva.
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Pyöräilijä Erkki Leskinen:

Läpi vuoden, säässä kuin säässä
päivä. Hän yritti taivutella työtovereita 
lähtemään matkaan polkupyörällä. Vain 
yksi rohkea nainen otti haasteen vastaan. 
– Ajatella, matkaa Hyvinkäältä Kiljavalle 
on vain reilu parikymmentä kilometriä.

Vastakkainasettelu pyöräilijöiden ja 
muiden liikennemuotojen välillä pitäisi 
olla ohi. Jokaisen tulisi liikkua järjen kans-
sa liikenteessä, ja liikennesäännöt on teh-
ty kaikille, jotka ajotietä käyttävät.    

– On hyvä muistaa, että pyöräilijä jää 
aina kakkoseksi, jos jääräpäisesti pitää 
kiinni oikeuksistaan. Yhteispeliä tämä on 
ja järkeä on käytettävä. 

Hyvinkäällä on vuosikymmeniä pa-
nostettu pyöräteiden toimivaan kaavoi-
tukseen, mutta kehitettävääkin löytyy. 
Ongelmakohtana Erkki Leskinen pitää 
pientä pätkää keskustan pyöräilyliiken-
teessä, Hämeensillan ja Vanhan kirkon 
välistä matkaa. Uudenmaankadulla, pyö-
rätien alkupäässä on ajokaistasta erotettu 
punainen pyöräkaista, jota saa ajaa vain 

yhteen suuntaan, Kirjavalletopalle päin. 
Ratkaisu on tilapäinen ja Leskisen mu-
kaan kyllä pikaisen kehittämisen paikka.

Erkki Leskinen tuntee kaupungin 30 
vuoden ajalta. Hän liikkuu pyörällä kesät 
talvet. Kyse on vain vuodenajan mukai-
sesta varustautumisesta. Leskinen valit-
see pyöräreitit mielellään niin, ettei osu 
liikennevaloihin. Reitti ei välttämättä ole 
lyhin, mutta usein nopein. 

– Ja punaista päin ei saa ajaa koskaan!, 
hän melkein karjahtaa. Minulle on ihan 
sama millainen ilma on. Aamuisin, kun 
ajelen töihin, olo tuntuu virkeältä. Työn-
kuvani onneksi sallii tällaisen hieman ren-
nomman pukeutumisen.   

Pyöräilyn hyviä puolia riittää. Luonnon 
ja sään vaihtelut tuntuvat ytimissä. Keväi-
sin, kun suvikelit ovat alkamassa, pyörän 
selästä aistii ja kokee nautinnollisesti tu-
levan kesän ja samoin näin syksyllä lähes-
tyvän talven. Alkuviikostakin jouduin oi-
kein pysähtymään ja seuraamaan hetken 

Salpausselän harjua etelään suuntaavaa 
monisatapäistä muuttolintuparvea. Pyö-
räily tekee hyvää myös lihaskunnolle. 

Haittoja Leskisen pitää miettiä. Tiuk-
ka aikataulu saattaa joskus hankaloittaa 
pyörällä liikkumista. Heti hän kuitenkin 
selvittää, että pärjää hyvin autoileville 
työtovereilleen kaupunkialueella.

– Saatanhan minä heittää märän sa-
detakin palaverissa tuolin selustalle, ei kai 
tästä muuta sen kummempaa ole. Erään 
pyöräilyyn liittyvän hankalan asian hän 
myöntää. Useiden muidenkin pyöräilijöi-
den tavoin hän toivoo, että kaupungilla 
olisi varoja, kalustoa ja ammattilaisia pyö-
räteiden talviseen kunnossapitoon. 

Erkki Leskisellä on ollut ajokortti vuo-
desta 1974. Hän autoilee perheen vapaa-
ajan kotiin Pohjois-Savoon, saareen Päi-
jänteen latvavesillä, mutta pyöräily on 
hauskaa ja monin tavoin kannatettavaa. 
Hän muistuttaa, että oikea ympäristöteko 
on, kun jättää autonsa parkkiin.

Teksti: Pirkko Koivisto Kuvat: Juhani Honkanen

 Vinkkejä pyöräilijälle: 
•	 Käytä	kypärää,	ehdottomasti!	Pipo	ei	suojaa	päätä
 vaikka säilyisikin ehyenä pään osuessa asvalttiin.

•	 Opettele	pyöräilyä	koskevat	säännöt,	mutta	muista,
 että pyöräilijän ei kannata pitää oikeuksistaan härkä-
 päisesti kiinni, eikä varsinkaan kiertoliittymässä.

•	 Käytä	valoa	jo	hämärässä,	mielellään	myös	takavaloa.
 Led-valot ovat edullisia.

•	 Jos	ajat	talvella,	käytä	nastarenkaita,	pito	on	välillä	kortilla,
 kun sohjo on yön aikana jäätynyt.

•	 Renkaiden	vaihto,	ketjujen	puhdistus	ja	voitelu	sekä	vaihde-
 pyörässä vaijerien huolto ja jarrupalojen vaihto on helppo
 opetella tekemään itse. Isompiin korjauksiin löytyy
 Hyvinkäältä monta osaavaa pajaa.
 Vältä korjausten teettämistä ruuhka-aikoina.

•	 Linkki	Hyvinkään	pyöräilykarttoihin:
 http://www.hyvinkaa.fi > Liikenne ja kartat >
 Kartat ja paikkatieto > Teemakartat

Erkki Leskinen
• Lastentarhan opettaja,
 johtamisen ammattitutkintoja 
• Hakalantalon päiväkodin johtaja 
• Perheeseen kuuluu vaimo, kolme lasta  
 ja yksi lapsenlapsi ja Aino-porokoira
• Asuu Hyvinkäällä, harrastaa luonnos- 
 sa liikkumista ja vapaa-ajanviettoa  
 Savossa
• Parasta tekemistä: käsillä tekeminen  
 mökillä, aamuiset kalaretket sekä mar- 
 jastus, sienestys ja eväsretket lapsen 
 lapsen kanssa.

Erkki Leskinen hoitaa viransijaisena 
Hyvinkään kaupungin varhaiskasva-
tuksen aluepäällikön virkaa vuoden 
2013 kevääseen. Työhön kuuluu muun 
muassa (yksityisten) päiväkotien val-
vonta, lupa-asiat, laadun valvonta ja 
tilojen tarkastus sekä tilanteen mukai-
nen lasten valinnan ja palveluohjauksen 
koordinointi. 
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Omakotıtonttıen	 kysyntä Hyvinkäällä 
on jälleen vilkastunut muutaman hiljai-
semman vuoden jälkeen. Kaupunki luo-
vutt aa lähivuosina tontt eja lähinnä Met-
säkaltevan alueelta, jossa on jo rakenteilla 
asuntomessualue.

– Viimeisimmäksi haett avaksi julkis-
tett iin 52 omakotitontt ia Lehtikorves-
ta asuntomessualueen lähituntumasta. 
Tontt ien hakuaika oli marraskuun 2. päi-
vään saakka, kertoo Hyvinkään kaupun-
gingeodeett i Marko Kankare.

Lehtikorvessa tontt ien koot vaihtelevat 
768 ja 1 179 neliön ja neliöhinnat 44  ja 50 
euron välillä.

– Alueen kunnallistekniikkaa rakenne-
taan jo, ja ensimmäiset rakentajat pää-
sevät näillä näkymin aloitt amaan työt jo 
ensi kesänä.

Rakentaisinko talon

Kaupungingeodee� i Marko Kankare (vas.) ja
maanmi� ausinsinööri Janne Viljanen tutkailevat
ton� ien rajoja Lehtikorven asuntoalueella, jossa

rakentaminen pääsee alkuun jo tulevana kesänä.

Monimuotoista rakentamista
Lehtikorven suunnitt elun lähtökohtia 

ovat olleet muun muassa alueen pää-
väylän, Kirkulankorvenkadun varren tiivis 
kaupunkimainen rakenne, hyvät puisto-
yhteydet, hyvä saavutett avuus, turvalli-
nen jalankulkijan ja pyöräilijän liikkuminen 
asuinalueella sekä maaston ja ilmaston 
parhaiden ominaisuuksien hyödyntämi-
nen tontt isuunnitt elussa.

Kankare kuvailee alueen maastoa mu-
kavan vaihtelevaksi.

– Polveileva maasto mahdollistaa mo-
nimuotoisen rakentamisen. Alueelle voi 
tehdä sekä yksi-, puolitoista- ett ä kaksi-
kerroksisia taloja.

Metsäkaltevasta on tarkoitus tehdä 
noin 5 000 asukkaan kaupunginosa, joka 
pitää sisällään myös työpaikkarakenta-

mista sekä peruspalvelut alueen asuk-
kaille. Paikallisliikenne otetaan käytt öön 
jo asuntomessujen avautuessa. Alueelle 
tulee myös muun muassa koulu ja päivä-
koti, ja myös lähikaupan sijoitt umiseen on 
kaavassa varaudutt u.

– Ensimmäisenä, jo messuihin men-
nessä, alueelle valmistuu kortt elitalo, jos-
sa toimii päiväkoti ja mahdollisesti myös 
ykkös- ja kakkosluokat, kertoo tekniikan 
ja ympäristön toimialajohtaja Jyrki Mat-
tila.

Myös suuremmalle koululle on varatt u 
kaavoituksellisesti paikka. Sen tarkkaa to-
teutt amisajankohtaa ei kuitenkaan tiede-
tä tarkasti vielä tässä vaiheessa.

Rakentaisinko talon

Hyvinkäälle?

Teksti ja kuvat: Irja Ketola
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Tontit arpomalla
Hyvinkään kaupunki on jo vuosia jaka-

nut tontit arvontakäytäntöä noudatt aen. 
Kaupungin tekninen lautakunta nostaa 
valintanumerot määräajassa sisään tul-
leille hakemuksille, minkä jälkeen maan-
mitt ausinsinööri Janne Viljanen ott aa 
yhteytt ä tontt eja hakeneisiin. He pääsevät 
valitsemaan itselleen mieleisen tontin ar-
vonnan mukaisessa järjestyksessä. 

Valinnan jälkeen tehdään varauspää-
tös, ja tontin ostaja maksaa 2 000 euron 
varausmaksun. Lopullinen kauppa teh-
dään tästä noin puolen vuoden kulutt ua, 

jolloin tontin ostaja maksaa loput kaup-
pahinnasta. 

 – Yllätt ävää on, ett ä moni kokee saa-
vansa juuri haluamansa tontin, vaikka ei 
pääsisikään valitsemaan sitä ensimmäis-
ten joukossa. Ihmisten maku ja miel-
tymykset vaihtelevat, joten kaikki eivät 
suinkaan havitt ele samaa tontt ia, Viljanen 
toteaa.

Hänen mukaansa aikaisempina vuo-
sina noin kaksi kolmasosaa Hyvinkäältä 
tontt ia hakevista on ollut paikkakuntalai-
sia ja kolmasosa muualta tulleita.

– Meillä on tarkoitus markkinoida kau-

pungin tontt eja aktiivisesti myös asun-
tomessujen aikana, mikä toivon mukaan 
saa vieläkin useampia muualla asuvia 
harkitsemaan Hyvinkäälle muutt amista.

– Meillä tontit ovat eritt äin kohtuu-
hintaisia esimerkiksi Vantaan, Espoon 
ja Helsingin hintoihin verratt una. Täällä 
tontt iin pääsee kiinni alle 50  000 eurol-
la, kun siellä vastaavasta joutuu pulitt a-
maan 150  000–200  000 euroa.
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Tuore kaavoituskatsaus Hyvin-
kään ensi vuoden ajankohtaisista 
kaavahankkeista on valmistu-
massa.
 – Siitä käy ilmi, mitä ja missä 
tapahtuu, ja miten kuntalainen 
voi tuleviin hankkeisiin vaikut-
taa, kertoo Hyvinkään kaupungin 
kaavoituspäällikkö Anne Jarva.

Jarvan mukaan Hyvinkää kehittyy täl-
lä hetkellä voimakkaimmin keskustassa 
sekä keskustaajaman eteläpuolella Met-
säkaltevassa. 

– Metsäkaltevassa rakennetaan asun-
tomessujen aluetta Kravunharjua. Sen vie-
restä, läheisen Lehtikorven  alueen ensim-
mäiset tontit ovat olleet haettavana tänä 
syksynä. Kaavoitus jatkuu talven aikana 
asuntomessualueen vieressä niin sanotun 
Kravunrinteen alueella ja Metsäkaltevan 
keskustassa, tulevan koulun ympäristös-
sä.

Pientaloja ja julkisia
palveluita

Vuoteen 2030 mennessä 5 000–6 000 
asukkaan kaupunginosaksi rakentuvalle, 
noin 300 hehtaarin alueelle sijoitetaan 
pääasiassa pientaloja, mutta myös yksi-
tyisiä ja julkisia palveluita sekä toimisto- 
ja liikerakennuksia. 

– Asuntomessualueen päiväkoti-kort-
telitalon viereinen tontti on varattu lähi-
kaupalle, ja Metsäkaltevan yhtenäiskoulu 
rakennetaan alueen pääkatujen Kravun-
arkunkadun ja Kirkulankorvenkadun ris-

Kaavoituskatsaus kertoo menossa olevat ja tulevat kaavahankkeet

Hyvinkäällä tapahtuu eniten
keskustan ja Metsäkaltevan alueilla 

Viime marraskuussa Hyvinkään kaupun-
gin kaavoituspäällikkönä aloittanut  Anne 
Jarva kertoo, että asemakaavoja uudiste-
taan myös kaupungin keskustan alueella. 
– Tekeillä on muun muassa kulttuuriym-
päristön hoitosuunnitelma, joka julkiste-
taan ensi vuoden puolella. 

Teksti ja kuvat: Irja Ketola Grafiikka: Vesa Sammalisto
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teyksen tuntumaan, Anne Jarva selvitt ää. 
– Koulun ympäristöön, keskustan ja 

tulevien pientaloalueiden väliin kaavoite-
taan Metsäkaltevan keskuspuisto, jonka 
kautt a kulkevat ulkoilun pääreitit Van-
taanjoen, Palopuron ja keskustaajaman 
suuntaan.

Kehitt eillä olevista asuntoalueista Jarva 
mainitsee myös Palopuron.

– On luontevaa, ett ä kaupunki kasvaa 
nimenomaan etelän suuntaan. Vuoden 
vaihteessa Palopurolle tehdään osayleis-
kaavan osallistumis- ja arviointisuun-
nitelma, jossa kerrotaan kaavoituksen 
tavoitt eista, laaditt avista selvityksistä ja 
vuorovaikutusmenett elyistä. 

Jarva tähdentää, ett ä on kysymys pit-
kän tähtäimen suunnitt elusta. Yleiskaa-
van laadinta selvityksineen kestää use-
amman vuoden, ja alueen toteutuminen 
ajoitt uu vuoden 2030 jälkeiselle ajalle.

Keskustaan lisää asuntoja ja
työpaikkoja

Hyvinkään kaupunki on ott anut yh-
deksi keskeiseksi tavoitt eekseen myös 
keskustan kehitt ämisen. 

– Viime vuosien mitt ava puristus, 
Willan ja Prismakeskuksen muodosta-
ma kauppakeskushanke on kaavoituksen 
kannalta valmis, ja myös sen toteutt ami-
nen alkaa olla loppusuoralla. Seuraavaksi 
keskustan kehitt ämistä jatketaan Han-
gonsillan alueella sekä Riihimäenkadun 
ja rautatien välisellä Koritsoonin alueella, 
Jarva kertoo.

Koritsoonissa tutkitaan ennen kaik-
kea asumiseen, toimistorakentamiseen, 
palveluihin ja liityntäpysäköintiin liitt yviä 
ratkaisuita. Alueelle on kaavailtu pysä-
köintilaitosta Meriluodon sillan päähän 
nykyisen pysäköintialueen tienoille.

Ideakilpailu Hangonsillan
alueesta

Hangonsillan maankäytöstä kaupunki 
järjesti arkkitehtikilpailun. Hyvinkääläisillä 
on mahdollisuus tutustua kilpailutöihin 

Villatehtaalla marraskuussa ja antaa töis-
tä palautett a myös internetissä. Palaute 
otetaan huomioon töiden arvostelussa. 
Alueelle sijoitetaan asuntojen lisäksi koko 
Hyvinkäätä palveleva keskuslukio sekä 
toimisto- ja liiketiloja vanhan kenkäteh-
taan ympäristöön ja Kalevankadun var-
relle.

– Kilpailun tulokset julkistetaan tam-
mikuussa 2013, jonka jälkeen aletaan 
laatia kaavarunkoa sekä Hangonsillan 
ett ä Koritsoonin alueille. Ympäristöstä 
halutaan kaupunkimainen, mutt a samalla 
myös vehreä. 

Uudet työpaikka-alueet Hyvinkäällä 
pyritään sijoitt amaan liikenteellisesti hy-
ville paikoille.

– Antinsaaren asemakaava on loppu-
suoralla, ja uusia asemakaavoja laaditaan 
muun muassa Sveitsin portaaliin ja Kytä-
jänkadun varrelle. Työpaikkoja tulee myös 
Kapulan alueelle, jonne paraikaa laaditaan 
osayleiskaavaa.

Vuorovaikutteista
suunnittelua

Kaavoituksessa jo maankäytt ö- ja ra-
kennuslaki korostaa vuorovaikutt eisen 
suunnitt elun merkitystä, ja myös Hyvin-
käällä siihen on mahdollista vaikutt aa 
useassa eri vaiheessa. 

– Parhaiten se onnistuu kaavoituksen 
alkumetreillä, Anne Jarva muistutt aa.

Hän mainitsee, ett ä kaavoitt aja pyrkii 
jo kaavoja luonnostellessaan vuorovai-
kutukseen niiden tahojen kanssa, jota 
kaavoitus koskee. Myös tiedott amisesta 
huolehditaan hyvin. 

– Meillä se tapahtuu sekä kuulutt a-
malla ett ä paikallisessa sanomalehdessä. 
Kaavoitukseen voi tutustua myös netissä 
Hyvinkään kaupungin sivuilla, ja meille 
Suutarinkadulle voi soitt aa tai tulla käy-
mään.

Lisätietoja: www.hyvinkaa.fi  > 
Asuinympäristö- ja rakentaminen > 
Kaavoitus ja maankäytt ö.

Kaavoituskatsaus kertoo menossa olevat ja tulevat kaavahankkeet

Hyvinkäällä tapahtuu eniten
keskustan ja Metsäkaltevan alueilla 

KAAVOITUS
KUNTATASOLLA
•	 Kuntatason kaavamuodot 

ovat yleiskaava ja asemakaa-
va. Ne määritt ävät kunnan 
alueiden eri käytt ötarkoituk-
set, kuten asumisen, työn, lii-
kenneväylät ja puistot.

•	 Yleiskaava määritt ää kunnan 
kehityksen suuret linjat sekä 
kaava-alueen käytön yleis-
piirteisesti. Se voidaan tar-
peen mukaan laatia joko koko 
kunnan katt avaksi yleiskaa-
vaksi tai tiett yä osa-aluett a 
koskevaksi  osayleiskaavaksi. 

•	 Yleiskaava ohjaa asemakaa-
vaa, jolla määritellään yksi-
tyiskohtaisesti kunkin alueen 
käytt ötarkoitus sekä ohja-
taan rakentamista. 

•	 Sekä yleis- ett ä asemakaavan 
hyväksyy  kunnanvaltuusto. 

•	 Laki määrää, ett ä kunnan 
täytyy tehdä kaavoituskat-
saus kerran vuodessa. Kun-
talaisilla täytyy myös olla 
mahdollisuus vaikutt aa kaa-
vaan. Sen täytyy siis olla ih-
misten nähtävissä ennen hy-
väksymistä. 

•	 Kuntien kaavoitusta ohjaavat 
ja valvovat elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskukset. 

Kaavoituskatsaus kertoo menossa olevat ja tulevat kaavahankkeet

keskustan ja Metsäkaltevan alueilla 
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NÄIN LÖYDÄT KARTTAPALVELUN: 
www.hyvinkaa.fi > Liikenne ja kartat  
JA/TAI www.hyvinkaa.fi/karttapalvelu
Palveluun pääset myös suoraan osoitteella http://kartta.hyvinkaa.fi
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VINKKEJÄ KARTTAPALVELUN
KÄYTTÖÖN:
Kiinteistötunnuksen ja tarkat tiedot kiinteistöstä 
saat laitt amalla haluamasi osoitt een osoitehaku-
kentään ja valitsemalla valikosta kohdan ”kiin-
teistötiedot”. Osoitehaun valikossa osoitt eesi 
julkiset palvelut – osoitehaulla saat luett elo-
muodossa näkyviin mm. omalääkärisi, oman alu-
eesi postinumeron ja äänestyspaikan. 

Näytä kartalla -valikosta voit valita kiinteistö-
tiedot koko kaupungin alueelta, kunnallistekniset 
työmaat tai vaikka haluamasi palvelu- ja mat-
kailukohteet. Kartt aan voit sijoitt aa myös vireillä 
olevat rakennusluvat.

Ympäristö-valikosta saat haett ua kartalle vaik-
kapa hyötyjätt eiden aluekeräyspisteet. Siellä on 
hyvää tietoa myös luonnonsuojelualueista yms.

Kartt apalvelusta saat haluamastasi kartan koh-
dasta kohdetasoineen upotetun linkin, jonka 
avulla saat liitett yä sen esim. omille nett isivuille 
tai linkiksi sähköpostiin. Tämä on erinomainen 
apu esim. erilaisten tilaisuuksien järjestäjille. Lin-
kin pääset tekemään kartan päällä olevasta Kart-
tatoiminnot-valikosta > Tee linkki.

Hyvinkään kaupungin nett isivuilta avautuu aika-
moinen runsaudensarvi kartt apalvelun muodossa. 
Pienellä seikkailemisella löydät paljon itsellesi hyö-
dyllistä tietoa. Uutt a ovat nyt kartt aan yhdistetyt 
tiedot kaupungin vireillä olevista hankkeista.

Kenelle karttapalvelu on tarkoitett u, paikkatietoinsinööri 
Hanna Majurinen?

– Kartt apalvelusta on hyötyä kaikille kuntalaisille, matkaili-
joille, tapahtumien järjestäjille jne. Se autt aa löytämään lähellä 
kotia olevat julkiset palvelut ja myös joitakin yksityisiä palvelui-
ta, kuten ravintola- ja majoituspalvelut, apteekit jne. Sieltä voit 
hakea myös yksitt äisen kohteen sijainnin, tarkat tiedot kiinteis-
töistä ja ympäristöstä. Teemakartt oja voit tulostaa vapaasti 
omaan käytt öön ja siellä on paljon hyödyllistä tietoa 
opaskartasta aina ulkoilureitt i- ja pyöräilykartt oihin 
saakka.  

Kartt apalvelu on tärkeä myös kaupungin omalle or-
ganisaatiolle. Kartt oja päivitetään jatkuvasti normaalin 
työskentelyn yhteydessä joten se pysyy hyvin ajan tasalla. 
Se on hyvä tiedonlähde myös kaupungin sisällä. Tiedon-
kulku paranee kaikkiin suuntiin. 

– Käy kokeilemassa, kannustaa Majurinen – Palvelua 
päivitetään jatkuvasti, ja jos jossain on virhe tai jotain olen-
naista puutt uu, anna meille palautett a kartt apalvelussa 
olevasta palaute-linkistä. 

Hanketiedot näkyvissä 
Syyskuusta lähtien palvelusta ovat löytyneet myös tiedot 

vireillä olevista kaupungin hankkeista. 
– Suunnitelmat on luett eloitu ja klikkaamalla saa näkyville 

suunnitelman perustiedot ja sijainnin kartalla. Kartt apalvelus-
sa näkyvät myös kunnallistekniset työmaat eli mitä tehdään, 
missä ja milloin. Siellä voit käydä katsomassa mitä töitä on 
vireillä ja missä vaiheessa ollaan, kertoo Majurinen. – Kartan 
päällä näkyviä kohteita kannatt aa myös klikkailla. Aina kun hii-
ren osoitin muutt uu sormea osoitt avaksi kädeksi kohdett a klik-
kaamalla löytyy vielä lisää tietoa.

Missä on lähin päiväkoti tai apteekki?

Mikä on kiinteistötunnukseni?

KARTTAPALVELU AUTTAA ARJESSA 

Myös painettuja karttoja
Painetun kartt alehtisen voit hakea Kaupungintalolta Matkai-

luneuvonnasta tai Rentolta osoitt eesta Suutarinkatu 2. Kartt a on 
maksuton ja kooltaan A4. 

Laajemman julistekokoisen opaskartan saat Renton toimi-
pisteestä ja Hyvinkään Suomalaisesta kirjakaupasta. Opaskartan 
toisella puolella on yleiskartt a (mitt akaavassa 1:30 000) koko 
Hyvinkään alueesta ja toisella puolella keskustasta (1:10 000). 
Mukana tulee kirjanen kohteista ja katunimistä. Opaskartan hin-
ta Rentolla on suorana 4 € ja taitett una muovikansioon 5 €.

Teksti: Tarja Heikkilä-Leino
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Syksyn tullen kaapeista kaive-
taan villasukat ja kynttilät, ja 
sohvannurkkaan kääriydytään 
teekupposen kera. Vielä kymme-
nen vuotta sitten suomalaisten 
kupeissa höyrysivät lähinnä Lip-
ton-tee ja esanssipussit. Paljon 
on ehtinyt teerintamalla tapah-
tua, ja nyt teenystäville on tar-
jolla laatuja enemmän kuin ehtii 
maistaa.

Viisi vuotta sitten alkoi puhaltaa oikea 
teetuuli. Joka viikko kuulee uutisia siitä, 
kuinka johonkin on perustettu uusi tee-
kauppa, iloitsee Teen ystävät -yhdistyk-
sen puheenjohtaja Pirkko Arstila.

Hän pitää hyvän teen merkkinä sitä, 
että irtoteen suosio on kasvanut. Kaikesta 

Kupillinen hehkuvia aromeja

voi päätellä, että teehetkiin halutaan pa-
nostaa entistä enemmän.

Kun aiemmin tarjolla oli lähinnä britti-
tyyliin tehtyä vanhaa teetä, nyt monissa 
paikoissa osataan kertoa mitä satoa tee 
on tai mistä se on poimittu. 

Ei kuitenkaan riitä, että laadukkai-
ta teelaatuja on saatavilla. Juoma pitäisi 
osata myös valmistaa oikein, ja sitä Ars-
tilan mukaan kuluttajat ja ravintola-ala 
Suomessa eivät vieläkään osaa. 

Helmasyntejä on kolme: liika teelehtien 
käyttö, kiehuva haudutusvesi ja liian pitkä 
haudutusaika. Moni käyttää teelehtiä kuin 
se olisi kahvia, vaikka muutamasta ruoka-
lusikallisesta saisi valmistettua jopa litran 
teetä. Lisäksi vesi ei saisi kiehua. 

Paras teevesi kiehuu niin sanotusti ka-
lansilmillä, poreilee vain vähän. Vettä ei 
myöskään pidä uudelleen kiehuttaa, sillä 
silloin siinä ei ole enää lainkaan happea, 

Arstila opastaa.
Hyvä teevesi on 80-90 asteista. Mit-

taamiseen voi käyttää vaikkapa paisti-
mittaria. Uusimmissa vedenkeittimissä 
on myös lämpötilamittari ja -säädin, jolla 
lämpötilan saa joka laadulle juuri oikean-
laiseksi.

Moni myös hauduttaa teetä turhan 
kauan, jolloin teen maku kärsii ja aromit 
pilaantuvat. Nyrkkisääntö mustan teen 
haudutuksessa on kolme minuuttia, jon-
ka jälkeen lehdet voi ottaa vedestä pois. 
Hienot valkoiset ja vihreät teelaadut kai-
paavat joskus vain minuutin haudutus-
aikaa. Hyvästä vihreästä teestä voi saada 
monta uutosta, eli samat lehdet voi käyt-
tää kaksi, jopa kolme kertaa. Toinen satsi 
on usein parempi kuin ensimmäinen.

Myös vedenlaatu vaikuttaa. Kiinassa ja 
Japanissa käytetään tiettyjä kaivoja, joista 
saa oikeanlaista teevedeksi sopivaa vettä. 

Teksti: Anna Brotkin Kuvat: Forsman teet
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Väinölänkadulla
saneerataan keväällä
Veden laatua parannetaan ensi kevään verkostosaneeraustöillä. 
Vuorossa on Väinölänkatu, jossa uusitaan vesihuollon lisäksi kadun-
rakenteet ja valaistus, sekä mahdollisesti myös sähköjohdot ja tele-
kaapelit. 

Kadun vesihuoltolinjat ovat rakennett u vuonna 1956 ja ovat siten 
elinkaaren lopussa. Lisäksi kadusta puutt uu sadevesilinja, joka tullaan 
nyt rakentamaan. Saneeraustyön on tarkoitus alkaa toukokuun alus-
sa. Ensimmäinen vaihe valmistuu lokakuun lopussa, silloin vesihuol-
tolinjat ovat valmiina, katu sorapinnalla ja valaistus valmiina. Toisessa 
vaiheessa kesällä 2014 tehdään asfaltointi, reunakivetykset ja katuvi-
heriötyöt.
 
Saneeraustöiden aikana katu on auki noin 20-30 metrin osuudel-
ta. Työmaakohta katkaisee liikenteen. Ennen rakentamistöiden 
alkua lähetetään kiinteistöihin kirje, jossa kerrotaan saneerauk-
sesta tarkemmin. 

Kupillinen hehkuvia aromeja

Arstilan mukaan Suomessa on niin hyvä-
laatuista vett ä, ett ei siitä tarvitse mureh-
tia. 

Arstila huomautt aa, ett ä teessä on 
yhtä paljon kofeiinia kuin kahvissa, mut-
ta se kulkeutuu elimistöön hitaammin. 
Siksi teetä kannatt aisikin juoda tasaisesti 
päivän aikana, jos haluaa sen virkistävän.

Tee tuott aa myös mielihyvää ja lisää 
vastustuskykyä. Aineenvaihdunta para-
nee, ja samoin makuaisti, Arstila luett elee.

Hyvinkääläisten vesi
on tutkitt ua
Hyvästä vedestä syntyy hyvää teetä. Hyvinkääläisten vesi on joko pohjavett ä 
tai Päijännetunnelin kautt a johdett ua, harjun läpi suodatett ua vett ä. Metsäkal-
tevan asuntomessualueelle vesi tulee Hyvinkäänkylän vedenott amon kautt a.

Hyvinkäällä talousveden laatua tutkitaan ja valvotaan säännöllisesti. Jos 
hanasta tulee saostunutt a tai ruskeaa vett ä, voivat syynä olla korjaustyöt tai 
paineenvaihtelu. Tällöin vett ä kannatt aa juoksutt aa hetken. 

Jos vesi näytt ää harmaalta, se voi johtua siitä ett ä vesijohtoverkostoon on 
päässyt ilmaa. Sameus poistuu, kun vett ä seisott aa, kertoo Hyvinkään Veden 
tuotantopäällikkö Marita Honkasalo.

Honkasalo kertoo, ett ä kyselyitä veden laadusta tulee melko vähän, lähinnä 
keväisin ja syksyisin.

Hyvinkäällä verkostoveteen lisätään hyvin pieni määrä klooria. Kloorauksen 
määrää lisätään usein syksyisin sateiden aikaan ja keväisin kun vedenpinnat 
ovat korkealla. Tällöin ihmiset saatt avat ott aa yhteytt ä, koska pieni määrä kloo-
ria maistuu vedessä, mutt a se on ihan normaalia, Honkasalo sanoo.

Haja-asutusalueilla vesi tulee usein omasta kaivosta. Hyvinkäällä asukkai-
den kaivovesinäytt eitä tutkitaan kaupungin elintarvike- ja ympäristölaborato-
riossa. Laboratoriopäällikkö Sinikka Leppälä sanoo, ett ä kaivovedet olisi hyvä 
tutkitutt aa kolmen vuoden välein. 

Tuntuma on, ett ä ihmiset eivät tutkituta kaivovesiään niin usein kuin olisi 
toivott avaa. Tutkiminen on tärkeää, koska veden mikrobiologinen laatu ei ole 
silmin havaitt avissa, Leppälä huomautt aa.

Jos asukas haluaa tutkitutt aa kaivovetensä, tulee näytepullo hakea labo-
ratoriosta, jonka jälkeen ohjeiden mukaan asukas ott aa näytt een vedestä ja 
toimitt aa pullon laboratorioon. Jos vedessä todetaan olevan liikaa bakteere-
ja, käytett ävä vesi tulee keitt ää ja kaivo mahdollisuuksien mukaan puhdistaa. 
Laatuongelmia ilmenee eniten sateisina aikoina, kun pintavett ä on päässyt 
kaivoihin.
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Jokamiehenoikeudet pohjautuvat 
moniin lakeihin ja säädöksiin. Kyse on 
eräänlaisesta ”maan tavasta” sen suh-
teen, mitä toisen maalla saa tehdä ilman 
lupaa ja veloituksett a – mutt a aiheutt a-
matt a haitt aa tai häiriötä.

Jokamiehenoikeudet
Liikkeellä toisen maalla

Luonnossa liikkumisen vapaus 
kuuluu Suomessa perusoikeuk-
siin, mutt a varsinkin kaupungissa 
jokamiehenoikeuksien monimuo-
toisuus voi synnytt ää epätietoi-
suutt a.

Teksti ja kuvat: Pekka Virtanen

Jokamiehenoikeudet mahdollistavat 
varsin vapaan liikkumisen maa- ja vesi-
alueilla. Kuva on Usmin ulkoilualueelta.

Koirat lenkkeilevät kuntopoluilla kytkett yinä.

Ratsastus kuuluu
jokamiehenoikeuksiin.
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Jokamiehenoikeudet on eritt äin laaja 
aihekokonaisuus, onhan Ympäristömi-
nisteriön syksyllä julkaisemassa Jokamie-
henoikeudet ja toimiminen toisen alu-
eella -oppaassakin yli 140 sivua. Ilman 
opastakin selviää, kun käytt ää maalais-
järkeä – myös kaupunkiolosuhteissa – ja 
kysymällä itseltään, hyväksyisinkö tällai-
sen toiminnan omalla maallani.

Kotirauhaa häiritsemättä
Tiivistetysti jokamiehenoikeudet voi 

kiteytt ää muutamaan lauseeseen, mutt a 
jokaiseen kohtaan liitt yy lukuisia tarken-
nuksia.

Liikkumisen vapaus tarkoitt aa oikeutt a 
liikkua luonnossa jalan, hiihtäen, pyöräil-
len tai ratsastaen muualla kuin pihamaalla 
sekä muilla kuin sellaisilla pelloilla, niityillä 
tai istutuksilla, jotka voivat vahingoitt ua 
kulkemisesta. Myös luonnonsuojelualu-
eilla saa oleskella ja liikkua jokamiehenoi-
keudella, ellei sitä ole erikseen rajoitett u.

Tilapäisen oleskelun ja leiriytymisen 
vapaus mahdollistaa esimerkiksi teltt ailun 
sellaisilla alueilla, joilla myös liikkuminen 
on sallitt ua. Tärkein rajoitus koskee riit-
tävän etäisyyden pitämistä asumuksiin. 
Kotirauhan suojaaman alueen laajuutt a ei 
ole säädett y laissa, mutt a se katt aa myös 
loma-asuntojen piha-alueet. Toisen piha-
maata ei myöskään saa käytt ää kulkutie-
nä ilman lupaa

Marjat, sienet ja kalat
Luvallista on myös luonnon antimi-

en hyödyntäminen eli luonnonmarjojen 
poiminta ja sienestys. Onkiminen ja pilk-
kiminen kuuluvat jokamiehenoikeuksiin, 
mutt a metsästys edellytt ää maanomista-
jan luvan.

Kalastaja liikkuu rannoilla jokamiehe-
noikeudella ja vesialueilla vesialueiden 
yleiskäytt öoikeudella. Veneilyn lisäksi ve-
sistöissä saa uida, peseytyä (ympäristö-
asiat tietysti muistaen) ja kulkea jäällä.

Luonnon ”käytt öoikeus” ei riipu alueen 
omistajasta tai haltijasta, ja jokamiehe-
noikeudet koskevat myös ulkomaalaisia. 
Jokamiehenoikeudella käytett ävillä alueil-
la olevia rakennelmia – tulentekopaikat, 

laavut, laiturit jne. – saa yleensä käytt ää, 
jos käytt öä ei ole erikseen kiellett y.

Kukat, kasvit ja puut
Oikeuksia ei ole ilman velvollisuuksia. 

Toisen maalla ei saa aiheutt aa häiriötä 
tai haitt aa – mutt a eihän niin saa tehdä 
muutenkaan. Luonnossa pitää tietysti 
liikkua ja oleilla niin, ett ä lintuja tai muita 
eläimiä ei häiritä.

Toisen maalle saa tehdä avotulen vain 
hätätapauksessa ilman maanomistajan 
lupaa. Retkikeitintä ei katsota avotuleksi. 
Eväspaperit ja muut roskat eivät tieten-
kään kuulu sen paremmin omaan kuin 
naapurin metsään.

Luonnonvaraisia kasveja ja kukkia saa 
kerätä, jos ne eivät ole rauhoitett uja. Rau-
hoitett ujen lajien lista löytyy sivustolta 
www.ympäristö.fi .

Maassa olevia kuivia risuja voi kerätä, 
mutt a edes kaatuneesta puusta ei saa ot-
taa oksia – puhumatt akaan puiden kaa-
tamisesta. Puissa kasvavia marjoja saa 
kerätä puita vahingoitt amatt a.

Koriste- ja suojahavujen ja muiden 
tuoreiden oksien keruuseen tarvitaan 
maanomistajan lupa.

Ladut ja koirat
Hyvinkäällä on hienot ulkoilumaastot, 

ja jokatalvinen keskustelunaihe on käve-
leminen laduilla.

Kaupungin ylläpitämillä latupohjilla voi 

Liikkeellä toisen maalla

liikkua myös muulla tavoin kuin hiihtäen, 
esimerkiksi jalan latualueen sivussa, jos 
latu ei vaurioidu. Latu-uria rikkova voi 
syyllistyä vahingontekoon.

Koiran vieminen yleiseen käytt öön tar-
koitetulle ladulle – jollei sitä ole erikseen 
sallitt u – on sen sijaan kiellett y järjestys-
laissa. Tämä koskee myös yleisiä uima-
rantoja, lasten leikkipaikkoja, urheilukent-
tiä ja toria toriaikana. Vaikka kaupungin 
kuntopolut on tarkoitett u liikkumiseen, 
koiran pitää juosta lenkkinsä kytkett ynä.

Koiraa saa ulkoilutt aa toisen alueella 
vain kytkett ynä. Ulkoilutt ajan on huoleh-
ditt ava siitä, ett ei koiran uloste jää esi-
merkiksi leikatulle nurmikolle tai päällys-
tetylle kadulle tai tielle.

Hevoset luonnossa
Moott oriajoneuvolla tapahtuva maas-

toliikenne edellytt ää aina maanomistajan 
luvan.

Ratsastus sen sijaan kuuluu jokamie-
henoikeuksiin, jos se ei aiheuta ”vähäistä 
suurempaa haitt aa”. Ratsastajien kannat-
taa sopia käytett ävistä urista etukäteen 
maanomistajien kanssa. Kaupungin kun-
topoluille tai laduille ratsukoilla ei ole asi-
aa, jollei muuta ole osoitett u.

Ratsastaminen on sallitt ua myös yksi-
tyisteillä. Jos ratsastus nostaa tienpidon 
kustannuksia, siihen tarvitaan tienomis-
tajan lupa.
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Tuula Vanhatalo, Hyvinkään kaupun-
gin Teknisen lautakunnan puheenjohtaja, 
saapuu kaupungintalolle. Istumme kau-
pungintalon aulassa, hyvinkääläisten olo-
huoneessa. 

Tuula Vanhatalon mukaan vuonna 
1892 aloitetun villatehtaan ja nyt Wan-
han villatehtaan entiseen viimeistämöön 
saneeratt u uusi kaupungintalo vei pal-
jon varoja kaupungin kassasta, mutt a 
samalla saatiin villatehtaan saneerausta 
eteenpäin ja vuokrarahat jäävät kaupun-
kikonserniin. Hän toteaa, ett ä Hyvinkää 
on hoitanut taloutt aan hyvin. 

– Kun talous on kunnossa, voidaan 
toimia ja tehdä tarvitt avia asioita.

Tekninen lautakunta
monessa mukana

Teknisen lautakunnan keskeisiin teh-
täviin kuuluu osaltaan huolehtia kaupun-
gin yhdyskuntarakentamisen palvelu-
ketjun toiminnasta kokonaisprosessina. 
Sen keskeisiä tehtäviä ovat maankäytön 
ja maapolitiikan edellytysten luominen. 
Tämä tarkoitt aa muun muassa yhdys-
kuntasuunnitt elua, tontt ipolitiikkaa, lii-
kenneväylien ja virkistysalueiden sekä 
vesihuollon suunnitt elua, rakentamista 
ja ylläpitoa. Siis sitä, ett ä hanasta tulee 
puhdasta vett ä kuntalaisille, ja jätevedet 
menevät sinne minne kuuluvatkin.

– Tontt ipolitiikka on sitä, ett ä kaupun-
gilla on tontt eja riitt ävästi varalla. Yleis-
kaava ohjaa paikat rakennuksille, sinne 
mihin talot tulevat, Vanhatalo tarkentaa. 
Malliesimerkki on, ett ä meillä on nyt toi-
miva kaupungin keskusta. Uskon, ett ä 
hyvinkääläiset ovat tyytyväisiä, kunhan 
Kirjaston aukio vielä saadaan valmiiksi.

     
Lautakuntatyöskentely on 
luottamustyötä

Tekninen lautakunta tekee strategi-
an omalle toimialalleen ja vuositt aiset 
budjetit, jotka ovat osa kaupungin koko-
naisuutt a. Hyvinkää kehitt yy ja muutt uu, 
kuten nyt on muutt unut keskusta. Tule-
vaisuuteen tähdätyllä tontt ipolitiikalla on 
mahdollistett u myös asuntomessut Hy-
vinkäällä. 

– Messut on markkinointiponnistus, 
jonka avulla houkutellaan uusia asukkaita 
kaupunkiin. Teknisen lautakunnan työ on 
luott amustyötä, me edustamme veron-
maksajan näkökulmaa.

Työ politiikan parissa on
kiinnostavaa 

Tuula Vanhatalo on ollut kunnallispo-
litiikassa mukana neljä kautt a, vuodesta 
1997. Teknistä lautakuntaa hän on joh-
tanut neljä vuott a. Työ on ollut koko ajan 
suunnilleen samanlaista. Hän uskoo, ett ä 

virkamiesten vaihtuessa myös lautakun-
ta työskentely saatt aisi muutt ua. Virka-
miehet tekevät lautakunnalle asioista esi-
tyslistat. Poliitikot tutustuvat niihin, ja jos 
jotakin jää epäselväksi, virkamieheltä voi 
asian tarkentaa.     

Pyrin työssäni selvitt ämään asioita, 
kun kuntalaiset niitä kysyvät. Yritän sel-
vitt ää ne virkamiesten kanssa ja antaa 
vastauksia parhaan kykyni mukaan. Aina 
kaikista asioista ei vaan voi saada sel-
vää vastausta tai asioiden eteneminen 
on tuskastutt avan hidasta. Kaikkia ei voi 
myöskään miellytt ää.  

Omalla ajallaan Tuula Vanhatalo te-
kee asioita, joita pitää tärkeinä. Hän on 
järjestänyt Tahkon ott elutapahtumia pari 
vuott a. Siitä työstä ei voida maksaa palk-
kaa kellekään, mutt a pesäpallo on tärkeää 
Hyvinkäälle. 

Tuula Vanhatalo sanoo olevansa mel-
ko peloton tulevaisuuden suhteen, mut-
ta joskus tuntuu, ett ä internetin aikana 
ihmiset elävät kaukana arkisista perus-
asioista. Tietoyhteiskunta on kuitenkin 
haavoitt uvaista. Hän on pahoillaan, kun 
ihmiset eivät enää mene tai uskalla men-
nä yksin metsään varsinkaan, jos siellä ei 
ole valmiita polkuja. Metsästähän suoma-
laiset ovat aina hakeneet voimia!

on luott amustyötä
Työ Teknisessä lautakunnassa

Tekninen lautakunta: eturivissä vasemmalta jäsenet Niko Salokoski, Riitt a Miett inen, 
Timo Virmala, Riikka Komulainen, Ari Mäkelä ja takarivissä vasemmalta jäsenet
Heikki Pussinen, Raimo Mäkinen, puheenjohtaja Tuula Vanhatalo, jäsen Micaela
Morero, kaupunginhallituksen varaedustaja Pekka Laine
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Tuula Vanhatalo
• Maa- ja metsätaloustieteen
 kandidaatt i   
• Hyvinkään Teknisen lautakunnan
 puheenjohtaja 
• Perheeseen kuuluvat aviomies ja
 kolme aikuista lasta
• Asuu Hyvinkäällä ja harrastaa
 metsänhoitoa, luonnossa
 liikkumista ja pesäpalloa
• Parasta tekemistä käsillä
 tekeminen, kun olisi vain aikaa…..

Leena Vilkka
• FT, ympäristöfi losofi an dosentt i
• Hyvinkään ympäristölauta-
 kunnan puheenjohtaja
• Pääkaupunkiseudun 4H-yhdis-
 tysten toiminnanjohtaja 
• Perheeseen kuuluu puoliso,
 tytt äret, koiria ja kissa
• Asuu Kruununpuistossa   
• Harrastaa ratsastusta
• Parasta tekemistä on työ 4H:ssa

Tekstit: Pirkko Koivisto

Kuvat: Hannu Salmi ja Juhani Honkanen

Leena Vilkka ja Kessu painelevat 
reipasta vauhtia Sveitsinharjulla 
pienessä pakkasessa kohti van-
haa hyppyrimäkeä. Se on saatava 
ikuistett ua, ainakin valokuvaan.
 
Ympäristölautakunnan puheenjoh-
taja, syntyperäinen hyvinkääläinen Leena 
Vilkka kehuu Sveitsin maastoa, samoin 
kuin Kytäjän ja Ridasjärven metsäteitä, 
kaikille sopiviksi. Metsissä on kuntalaisten 
hyvä ulkoilla, marjastaa ja sienestää.

– Olen mielelläni toiminut ympäris-
tölautakunnassa. Siellä käsitellään oman 
alueen asioita, sekä rakentamiseen ett ä 
ympäristöön kuuluvia, Leena Vilkka sa-
noo. Hän toimii myös kaupunginvaltuu-
tett una. Vilkka on ympäristöfi losofi an 
dosentt i ja tyytyväinen, kun on voinut po-
liitt isessa toiminnassa hyödyntää amma-
tillista osaamistaan. Kaikki työ ympäristö-
asioiden parissa on ollut kiinnostavaa 16 
vuoden ajan. Ohjenuorana on, ett ä elin-
ympäristöä sekä luontoa ett ä rakennett ua 
ympäristöä, suojellaan ja kunnioitetaan 
teoriaa ja käytäntöä yhdistäen.       

Vuonna 1997 Leena Vilkka oli ensim-
mäistä vuott aan ympäristölautakunnassa 
varajäsenenä.

– Silloin tuntui, ett ä teimme töitä 
enemmänkin ympäristön vastustamis-
lautakunnassa. Ihmiset olivat tiukasti 

omissa poteroissaan. Oli vaikeaa tehdä 
mitään päätöksiä, kun aina ensimmäi-
senä tivatt iin vaikutuksia yritt äjyyteen tai 
työllisyyteen.   

2000-luvulla ympäristöasiat ovat 
lyöneet itsensä läpi valtakunnallisestikin. 
Ilmapiiri on positiivinen, kun puhutaan 
luonnon ja ympäristön suojelusta. Lau-
takuntatyöskentelyssä tulee joskus pien-
tä erimielisyytt ä asioiden suhteen, mutt a 
kaikki kuitenkin selviää yhteisen hyvän 
suuntaan.

– Meidän tulee säilytt ää ja taata hyvin-
kääläisille puhdas ravinto, puhdas vesi ja 
puhdas ilma, Leena Vilkka sanoo. Ympä-
ristölautakunnan tehtävänä on myös val-
voa asioita, jotka liitt yvät lähei-
sesti ihmisten elämään, kuten 
terveydenhuoltoon, rakentami-
seen ja eläinsuojeluun.   

– Haaste? Kyllä ne suurimmat 
haasteet tulevat talouden puo-
lelta, kaupungin budjetista. Rahat 
menevät perusturvaan kuten van-
husten hoitoon ja erikoissairaan-
hoitoon. Tekniikan ja ympäristön 
toimialaa ei ole pystytt y kasvatt a-
maan riitt ävästi vastaamaan aikam-
me ympäristöhaasteisiin. Meidän 
pitäisi voida panostaa voimakkaam-
min viestintään. Oikeastaan toimialan 
viestintää hoitamaan tarvitt aisiin oma 
ihminen, Vilkka toivoo.

Kotikaupungin
ympäristöasiat 
kiinnostavat

Leena Vilkka, 11 kuukau-
den ikäinen Kessu-koira 
ja 77-vuotias Hyvinkään 

hyppyrimäki. Ympäristö-
lautakunnan puheenjoh-
taja Leena Vilkka haluaa 
säilytt ää kotikaupunkin-

sa luonnon vihreänä ja 
monipuolisena.  

kääläisille puhdas ravinto, puhdas vesi ja 
puhdas ilma, Leena Vilkka sanoo. Ympä-
ristölautakunnan tehtävänä on myös val-

husten hoitoon ja erikoissairaan-
hoitoon. Tekniikan ja ympäristön 
toimialaa ei ole pystytt y kasvatt a-
maan riitt ävästi vastaamaan aikam-
me ympäristöhaasteisiin. Meidän 
pitäisi voida panostaa voimakkaam-
min viestintään. Oikeastaan toimialan 
viestintää hoitamaan tarvitt aisiin oma 

Hyvinkään Kytäjän Kurkisuo
Jo 1970-luvulta lähtien ja aktiivisesti vuo-
desta 2006 on tehty työtä monimuotoi-
sen Kurkisuon pelastamiseksi, ett ei se 
päätyisi turpeenott oalueeksi. Suon suo-
jelemista ovat olleet vaatimassa koko 
Vantaajoen vesistöalueen monet tahot: 
kaupungit, yhdistykset ja ihmiset. 
– Nyt on saatu positiivinen päätös asi-
alle, Kurkisuosta tuli valtion suojelualue, 
Leena Vilkka iloitsee. Päätös julkistett iin 
syyskuussa 2012.  
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Mikä on Oiva? Mikä sen tavoitteena on?
Oiva on uusi havainnollinen tapa tuoda elintarvikevalvonnan tar-

kastuksilla tehdyt huomiot kuntalaisten saataville ja nähtäville. Oi-
va-järjestelmän tavoite on lisätä elintarvikevalvonnan avoimuutt a.

Kuka tarkastukset tekee ja
mitä arvioidaan?

Hyvinkäällä Oiva-tarkastuksia tekevät ympäristötervey-
denhuollon tarkastajat. Tarkastuksilla arvioidaan perusasioita 
kuten elintarvikehuoneistojen puhtautt a ja ruoan lämpötilaa. 

Mitä hyötyä siitä on kuluttajalle/
viranomaisille/yrittäjille?

Kulutt aja voi halutessaan käytt ää valvontatietoja päätöstensä 
tukena esimerkiksi miett iessään, mihin ravintolaan vie perheensä 
syömään. Viranomaiset toivovat Oiva-järjestelmän lisäävän val-
vontatyön vaikutt avuutt a. Yritt äjille Oiva antaa mahdollisuuden 
kertoa asiakkaille, ett ä heidän toimintansa on hyvällä mallilla.

Hymynaamat
ilmestyvät Hyvinkään
katukuvaan keväällä 

Miten se tulee näkymään Hyvinkäällä ja 
milloin?

Hyvinkäällä hymynaamaraportit ilmestyvät ensimmäisenä ravin-
toloiden ja elintarvikemyymälöiden sisäänkäynnin yhteyteen touko-
kuusta 2013 alkaen sitä mukaa, kun tarkastajat tekevät tarkastuksia. 

Mitä tunnukset kertovat?
Naamasymboleja on neljä. Leveä hymy kertoo, ett ä toiminta 

on kaikin osin erinomaisen hyvällä mallilla. Pikku hymy tarkoitt aa, 
ett ä toiminta on pääasiassa hyvää, mutt a pientä parannett avaa 
löytyy. Viivasuora suu kertoo, ett ä toiminta on vältt ävää. Myrtsi 
naama tarkoitt aa, ett ä toiminta on huonolla tolalla tai ett ä toimin-
nassa on puutt eita, jotka vaativat välitt ömiä korjaustoimenpiteitä.

Mitä muuta hyvinkääläisten olisi hyvä
tietää Oivasta? 

Jos tarkastuksen lopputuloksena elintarvikehuoneiston ovelle 
ilmestyy hapannaama, yritt äjällä on mahdollisuus ryhdistäytyä 
ja korjata puutt eet. Seuraavan tarkastuksen lopputulos voikin 
sitt en olla leveästi hymyilevä Oiva-hymysymboli.

Oıva-hymynaama ravintolan oven pielessä kertoo, miten 
asiat	ovat	sisällä.	Mutt	 a	mikä	tämä	Oiva-projekti	oikein	
on? Kysymyksiin on vastaamassa elintarviketarkastaja 
Satu Lievonen.

Pikku-uutisia

Kuva: Juuso Aranko



Koordinaatt i- ja korkeusjärjestelmät
uudistuvat Hyvinkäällä
Hyvinkään kaupunki ott aa ensi vuonna käytt öön eurooppalai-
seen ETR89-koordinaatt ijärjestelmään perustuvan EUREF-FIN 
-koordinaatiston. Samalla vaihtuu käytössä oleva korkeusjärjes-
telmä.

– Yhteinen järjestelmä selkeytt ää toimintaa ja mahdollistaa 
sujuvan yhteistyön. Yhteisen järjestelmän avulla valtakunnal-
linen paikkatietojen yhteiskäytt ö helpott uu ja tehostuu. Myös 
satelliitt imitt aus- ja paikannuslaitt eet toimivat suoraan EUREF-
FIN -järjestelmässä, mikä on omiaan helpott amaan mitt austöitä 
ja paikkatietojärjestelmien ylläpitoa jatkossa, kertoo maanmitt a-
usinsinööri Jari Nukala. 

EUREF-FIN-koordinaatisto on ETRS89-koordinaatt ijärjes-
telmän suomalainen muunnelma. ETRS89 määritt elee yhtenäi-
sen Euroopan laajuisen koordinaatt ijärjestelmän, jonka perus-
talle kansalliset maanmitt ausorganisaatiot ovat luoneet tarkat 
kansalliset koordinaatistot. Hyvinkäällä on käytett y omaa VVJ-
koordinaatistoa asemakaava-alueilla ja KKJ-koordinaatistoa 
asemakaava-alueiden ulkopuolella. Jatkossa koko kunnan alu-
eella tullaan käytt ämään samaa koordinaatistoa.

Samassa yhteydessä uudistuu
korkeusjärjestelmä 

Euref-koordinaatisto on tarkoitus ott aa käytt öön ensi vuoden 
puolella, mahdollisesti ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. 
Koordinaatiston vaihdon yhteydessä otetaan käytt öön myös 
uusi N2000-korkeusjärjestelmä, joka korvaa nykyisin käytössä 
olevan N43-järjestelmän

 Entä mikä käytännössä muuttuu? 
Järjestelmien muutos vaikutt aa moneen asiaan. Hyvinkään 

kaupungin kartt a- ja paikkatietoaineistot konvertoidaan uusiin 
koordinaatt i- ja korkeusjärjestelmiin ja niitä ylläpidetään sen 
jälkeen uusissa järjestelmissä,  jatkaa Nukala. – Mutt a tavallisen 
kaupunkilaisen normaaliin elämään järjestelmien muutoksella 
ei ole vaikutusta. Koti pysyy edelleen samalla paikalla kuin 
ennenkin. 

Anna palautett a lehdestämme
– voita liput Hyvinkään Asuntomessuille
Palauta oheinen kuponki tai käy vastaamassa netissä osoitt eessa: www.materiaalit.fi /hyvinkaa
Voit myös lähett ää palautt eesi ja yhteystietosi sähköpostiin tekniikka@hyvinkaa.fi 

Arvomme Hyvinkään Asuntomessuille 2013 liput ja lounaan kahdelle sekä
Hyvinkää aiheisia t-paitoja kaikkien 30.11.2012 mennessä vastanneiden kesken.
Voitt	 ajalle	ilmoitetaan	henkilökohtaisesti.	Onnea	arvontaan!

Mikä oli mielenkiintoisin jutt u?

Mitä haluat lukea seuraavassa lehdessä?

Anna lehdestä kouluarvosana 4–10

Nimi

Osoite

Puhelin

Hyvinkään
Tekniikka ja ympäristö

Tunnus 5008866
Info: 4111
05003 VASTAUSLÄHETYS

Hyvinkään

Tekniikka ja

ympäristö

maksaa

postimaksun

asemakaava-alueiden ulkopuolella. Jatkossa koko kunnan alu-
eella tullaan käytt ämään samaa koordinaatistoa.

Anna palautett a lehdestämme

Palauta oheinen kuponki tai käy vastaamassa netissä osoitt eessa: 
Voit myös lähett ää palautt eesi ja yhteystietosi sähköpostiin 

Arvomme Hyvinkään Asuntomessuille 2013 liput ja lounaan kahdelle sekä
Hyvinkää aiheisia t-paitoja kaikkien 30.11.2012 mennessä vastanneiden kesken.
Voitt	 ajalle	ilmoitetaan	henkilökohtaisesti.	Onnea	arvontaan!
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Tekniikka ja ympäristö

Suutarinkatu 2 D, 05900 Hyvinkää
PL 21, 05801 Hyvinkää

Sähköpostiosoitt eet:
etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi 

Vaihde 019 459 11
Fax 019 459 4600

Rakennuslupahakemukset Asiakaspalvelu 019 459 4685
  040 155 4260

Tontt ien myynti ja vuokraus  040 558 5054
tontit@hyvinkaa.fi  

Kartt atilaukset ja rakennuslupakartat  040 672 0629
kartt atilaukset@hyvinkaa.fi   040 155 4238 

Pysäköinninvalvonta, puhelinaika klo 9-12  019 459 4615
pysakoinninvalvonta@hyvinkaa.fi 

Toripaikat Torivalvoja 0400 874 305

Tekninen keskus  Asiakaspalvelu 040 155 4205
tekniikka@hyvinkaa.fi  

Ympäristökeskus Asiakaspalvelu 040 155 4390
ymparisto@hyvinkaa.fi 

Asiakaspalvelut, Suutarinkatu 2 D, 2. krs.

JULKINEN TIEDOTE JOKA KOTIIN

Tekniikka ja ympäristö

JULKINEN TIEDOTE JOKA KOTIIN


