
HYVINKÄÄN YMPÄRISTÖPALKINTO 2016

Hyvinkään ympäristölautakunta myönsi Hyvinkään ympäristöpalkinnon 2016 Kaukasten asukasyh-
distys ry:lle.

Kaukasten asukasyhdistys on perustettu 1982 ja toimii Kaukasten, Myllykylän ja Uudenkylän asuk-
kaiden yhdyssiteenä. Yhdistys on perustamisestaan alkaen vaalinut aktiivisesti toiminta-alueensa
luonto- ja kulttuuriarvoja.

Kaukasten asukasyhdistys järjestää joka kevät tienvarsitalkoot, joissa siivotaan teiden pientareet
talven aikana kertyneistä roskista. Joka vuosi järjestetään myös Myllykylän uimapaikan siivous ja
kunnostustalkoot. Uimapaikka on kaupungin omistama, mutta alueen ylläpidosta huolehtii asukas-
yhdistys. Paikalle on rakennettu talkoilla silta ja nuotiopaikka.

Kaukasiin Keravajoen varteen on asukasyhdistyksen toimesta rakennettu pitkospuut, joita hyödyn-
netään nyt kaupungin vetämässä Polkua luontoon –hankkeessa, osana Keravajoen varteen raken-
nettavaa luontopolkua. Kaukasten asukasyhdistys on ollut luontopolkuhankkeen kaikista toimijoista
aktiivisin osallistuja ja talkoiden järjestäjä. Kaukasten asukasyhdistys on ollut tukena myös Suomen
luonnonsuojeluliiton Ketosirkka –hankkeessa, jossa Kaukasten Juhlatalon viereistä rinnettä on
avattu puustolta ja pyritty palauttamaan ketomaisema rinteeseen, joka myös liittyy Kaukasiin valmis-
tuvaan luontopolkuun. Maisematarinoita –hankkeessa laaditaan Kaukasiin mobiiliopasteinen kylä-
reitti. Tapahtumien yhteydessä on Kaukasten Juhlatalolla ollut luontoaiheisia valokuvanäyttelyitä.

Yhteistyössä Hyvinkään ympäristönsuojeluyhdistyksen (HYYSY) ja kaupungin kanssa on Kauka-
sissa järjestetty erilaisia luonto- ja ympäristöretkiä. Näistä esimerkkeinä ovat HYYSY:n kanssa luon-
nonkukkien päivän retki ja kaksi lepakkoretkeä, kaupungin kanssa Hiljan päivän äänimaisemaretki
ja asukasyhdistyksen omat pyöräilypäivän retket.

Luonto- ja ympäristökasvatukseen liittyy myös kylässä tänä vuonna aloittanut Kaukasten oma Miilu-
partioon kuuluva partioryhmä, jonka toimintaa asukasyhdistys tukee antamalla tilat juhlatalosta ryh-
män käyttöön. Kaukasten lasten näytelmäkerho on tehnyt Kaukasten katit -teatteriesityksen oman
kylän maa-ainesasioihin liittyen. Asukasyhdistys on lahjoittanut Kaukasten ja Uudenkylän kouluille
kukkasipuleita koulujen pihaan istutettavaksi.

Asukasyhdistys on monin tavoin puolustanut alueen ympäristöarvoja, luonnon koskemattomuutta ja
hiljaisuutta. Tapionkallion louhoshankkeen vastustus on kasvattanut joukkoliikkeen. Kylästä, jossa
on 300 asukasta (lähitienoon kanssa 600) annettiin maa-aineslupahakemuksesta lähes 150 muistu-
tusta, joka lienee Suomen ennätys, ainakin väkimäärään suhteutettuna. Aktiivisuus hankkeessa jat-
kuu yhä, prosessin ollessa kesken. Aktiivisuus jatkui myös Uudenmaan maakuntakaavan maa-ai-
nesmerkintöjen aktiivisena kommentointina, jossa siinäkin Kaukas oli kaikista aktiivisin. Aktiivisuus
vaikutti siihen, että maa-ainesmerkintöjä poistettiin ja pienennettiin esitetystä. Maa-aineshankkeisiin
liittyen paikalliset ihmiset ja asukasyhdistys teettivät omalla kustannuksellaan sekä lepakko-, että
linnustoselvitykset.


