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Walt Disneyn ajatuksin:
”Ensimmäiseksi ajattele,
toiseksi usko,
kolmanneksi unelmoi
ja neljänneksi uskalla.”

riisit ovat määrittäneet arkeamme koko alkaneen 2020-luvun.
Yhdessä tekemisen merkitys on
korostunut.
Tulevaisuuden Hyvinkää rakentuu elinvoiman ympärille. Kaupunkikeskustan
kehittämisessä tarvitaan rohkeita päätöksiä sekä positiivista, eteenpäin vievää energiaa. Asuinalueita suunnitellaan ja rakennetaan,
yritysalueet täydentyvät uusilla tekijöillä ja jo olemassa olevat yritykset investoivat
laajennuksiin.
Hyvinkää on panostanut viime vuosina asukkaiden palveluihin ja vapaa-ajan
vieton olosuhteisiin. Liikunnan, musiikin ja kulttuurin harrastusmahdollisuudet ovat
erinomaiset. Rakennetun ympäristön lisäksi kaupunkiamme ympäröivä maaseutu ja
luonto ovat matkailijoiden aarteita.
Sijoitumme logistisesti Etelä-Suomen ytimeen. Moottoriteiden, valtatie 25:n ja rautatien muodostamasta keskipisteestä on näppärää matkata lähialueelle töihin. Kaupunkimme koetaan turvallisen kokoisena kaupunkina, jolla on tarjota laajat palvelut.
Meillä on myös aktiivisen tapahtumakaupungin maine. Kesällä 2022 saamme viimein toivottaa takaisin valtakunnallisesti merkittävät tapahtumat ja matkailijat, aina
ulkomailta saakka.
Arviolta vuonna 2024 avattava, yksityisin varoin toteutettava Rentto-Arena tulee
täydentämään tapahtumaolosuhteitamme. Arenalla voidaan jatkossa järjestää kansainvälisiä tuhansien osallistujien tapahtumia.
Näistä elementeistä muodostuu kokonaisuus, joka vahvistaa elinvoimaamme
sekä rakentaa Pelikirjan mukaista Meidän Hyvinkäätä. Olemme positiivisten kasvuhaasteiden äärellä. Nyt tarvitaan uskallusta, rohkeutta ja yhteistä tekemistä.
Toivotan hyvää vuotta 2022 kaikille hyvinkääläisille, Hyvinkäällä vieraileville ja
kaikille teille, joiden sydän sykkii Hyvinkäälle. Tervetuloa asumaan ja elämään Hyvinkäälle!
Johanna Luukkonen
Kaupunginjohtaja
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TAPAHTUMAT

Rockfest on
sujuvan yhteistyön
upea huipentuma
Hyvinkää tarjoaa lentokentällä toimivat puitteet mittavalle yleisötapahtumalle. Kävijätavoite on 60 000
kolmen päivän aikana, uutuutena on ensi kertaa lapsille suunnattu tapahtuma keskustassa.
TEKSTI: ELISE SAARIKKO
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ockfest palaa Hyvinkäälle 2.–4.
kesäkuuta entistä monipuolisempana ja huikeampana tapahtumana. Edellisen kerran Rockfest
on ollut Hyvinkään lentokentällä
2018 ja 2019. Sen jälkeen tapahtuman
piti siirtyä Tampereelle, mutta pandemia
esti toteutuksen. Nelonen Media Live osti
tapahtuman 2019.
-Aloimme suunnitella festarin toteutusta
heti, kun kaupunginhallitus hyväksyi viime
vuonna Rockfestin palaamisen Hyvinkäälle.
Kaupunkilaisten palaute oli riemullista,
kertoo kulttuuri- ja tapahtumapäällikkö
Outi Ruso.
Kaupungin organisaatio tekee yhteistyötä tapahtuman tuottajan Nelonen Media
Liven kanssa, jotta festarivieraat pääsevät
nauttimaan tauon jälkeen musiikin ja yhdessäolon tunnelmasta.
Rockfest on kaupungin suurin tapahtuma, ja yhteisiä neuvotteluja tapahtumajärjestäjän ja eri toimijoiden kuten poliisin,
pelastuslaitoksen ja mukaan kutsuttujen
yrittäjien kanssa on käyty ahkerasti.
Kokoonkutsujana on Ruso, ja hän toimii
kaupungin puolella tapahtuman koordinaattorina. Näin tapahtuman tuottajan ei

tarvitse olla erikseen yhteydessä jokaiseen
viranomaiseen.
Ruson mukaan Hyvinkään toimintamalli
on saanut paljon kiitosta.
Syksyn infotilaisuuteen tuli noin 70
yrittäjää ja yhdistystä, joten kiinnostus
tapahtumaan on suuri, onhan virallinen
kävijätavoite 60 000 kolmen päivän aikana.
K-18 tapahtuman maksukykyiset aikuiset jättävät festaripäivien aikana kaupunkiin sievoisen summan rahaa.
Hyvinkäätä ja sen lentokenttää on markkinoitu isojen tapahtumien pitopaikkana.
Yhteydenottoja tulee paljon, mutta toiminnassa olevan lentokentän kapasiteetti
on jo lähellä maksimiaan. Ruson mukaan
nyt keskitytään olemassa oleviin tapahtumiin eikä aktiivisesti haalita uusia.

TAPAHTUMATIIMI TOIMII

– Hyvinkää on juuri sopivan kokoinen ja näköinen kasvukeskus näille tapahtumille, sanoo sivistystoimenjohtaja Pentti Halonen.
Hän kiittelee tapahtumatiimiä Suomen huipuksi, mitä tulee joustavuuteen,
aikataulujen sujuvuuteen ja yhteistyöhön
eri toimijoiden kesken. Halonen uskoo
kaupungin toimialojen saumattoman

HYVIN KÄÄ
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Tervetuloa Rockfestiin
katsomaan, miten
kaikki toimii!
KUVA: HENRI JUVONEN

Tapahtumatiimi tekee saumatonta yhteistyötä Rockfestin onnistumiseksi.

KUVA: JULIUS KONTTINEN

KUVA: JULIUS KONTTINEN

yhteistyön ja työnilon välittyvän myös
tapahtuman järjestäjille.
– Tervetuloa Rockfestiin katsomaan, miten kaikki toimii, toivottaa sähkötyönjohtaja
Asko Korhonen.
Hän on tiimeineen ahkeroinut viime
kesänä lentokentän sähköistämisessä, mitä
ei edellisten festarien aikaan vielä ollut.
Kiitoradan alle tunkattiin 900 metriä putkea,
jonne laitettiin viemäri- vesi- ja sähköjohdot.
– Kaksi kertaa tunkkaus epäonnistui,
kolmas kerta meni nappiin. Nyt kentällä on
verkko, joka haaroittuu esiintymislavoille ja
ravintola-alueelle. Seitsemän vesi- ja sähköpisteen kautta palvellaan alueen käyttäjiä.
Uudistus ei häiritse lentokentän normaalia toimintaa, sillä tapahtumia varten
sähkökeskukset otetaan esiin kansien alta ja
lasketaan maan alle tapahtumien jälkeen.
– Yleisö ei ehkä huomaa muutosta, mutta festarien toimijoita uudistus helpottaa,
samoin tulevien tapahtumien markkinointia.

SUJUVAA LIIKENNÖINTIÄ

Liikenne suureen massatapahtumaan on
ehkä vaativin osio järjestelyissä. Liikenneinsinööri Kimmo Kiuru muistelee, että
ensimmäisen Rockfestin aikaan yhteistyö
sujui hyvin järjestäjän, poliisin, pelastusviranomaisten ja kaupungin infrapalveluiden
kanssa.
Nyt hyödynnetään aiemmista kerroista
saatuja kokemuksia. Donnerin obeliskilta
on taas jatkuva nonstop-kuljetus Alttarikivelle ja takaisin. Iltapäivisin liikennevirrat
osuvat eri kellonaikoihin, mutta yöllä keikkojen päätyttyä tuhannet ihmiset purkautuvat yhtä aikaa lentokentältä keskustaan.
– Festariväkeä yksityisautoilla tuoville

ja hakeville osoitetaan oma drop point
toisaalta, koska Alttarikivelle pääsevät yöllä
vain bussit.
Kiuru toivoo mahdollisimman monen Rockfestiin tulijan käyttävän muita
kulkuvälineitä kuin yksityisautoa. Lähistön
Mustanmännistön kaupunginosan kadut
ovat kapeita, ja sinne laitetaankin pysäköintikieltoja.
– Jos autoja pysäköidään luvatta molemmin puolin katua, estetään pelastusajoneuvojen kulku. Pitää muistaa, etteivät pysäköintirajoitukset ole tarkoitettu ihmisten
kiusaksi, vaan kaikkien turvaksi.
– Suurella massatapahtumalla on
merkitystä jätemääriin ja ilmanpäästöihin,
miettii ympäristövalvontapäällikkö Silja
Suominen.
Ympäristöpalvelu osallistuu tapahtuman
suunnitteluun ja käsittelee lähiaikoina Nelonen Media Liven jätehuoltosuunnitelman
samoin kuin meluilmoituksen ja leirintäalueilmoituksen.
Merkittävin ympäristöhaitta onkin mahdollinen melu. Aiempina vuosina ei ole juuri
tullut valituksia, koska kokeneet festarijärjestäjät osaavat suunnata kaiuttimet oikein
ja tapahtumasta on ilmoitettu ennakolta.
Lentokentän alue on Suomisen mukaan
hyvin herkkä, sillä se on 1. luokan pohjavesialuetta, josta hyvinkääläisten juomavesi
tulee. Siksi sekä lentokentän normaalin
toiminnan että tapahtumajärjestäjien pitää
noudattaa tarkasti ympäristömääräyksiä.
Rockfest näkyy ja kuuluu paitsi lentokentällä, myös keskustassa kauppatorilla ja kirjastoaukiolla sekä festarikatuna toimivalla
Hämeenkadulla. Toriterassin esiintymislavalla on monipuolinen tarjonta; keskustan

rockhenkisiin tapahtumiin on vapaa pääsy.
– Aivan uutta on tänä vuonna lasten
tapahtumapäivä sunnuntaina, kertoo
kaupunkitapahtumaa koordinoiva Suvi
Viljanen.
Hyvinkään kaupunki on jo ajoissa ottanut yhteyttä paikallisiin yrittäjiin. Myyntipöytien varauksia on jo paljon, mutta vielä
on runsaasti tilaa.
Kaupunki on kutsunut kaikkia yrittäjiä
pitämään ravintolansa ja liikkeensä auki
festaripäivinä kello 2.30 asti, jotta palveluja
lentokentältä saapuville olisi viimeisen
junan lähtöön asti. Hyvinkään kaupunkiyhdistys järjestää myös kisan hienoimmasta
rockhenkisestä näyteikkunasta, joten
Hyvinkää on touko-kesäkuun vaihteessa
varsinainen Hevinkää.

TAPAHTUMAJÄRJESTÄJÄ KIITTELEE

– Kesäkuun alun Rockfest Hyvinkäällä on
Suomen isoimpia festivaaleja, Head of Pro-

duction Krista Heinonen Nelonen Media
Liveltä kertoo.
Yhteistyö Hyvinkään kaupungin kanssa
on sujunut hienosti. Nelonen Media Live
tuo tullessaan työryhmän rakennuspäällikköinen ja alihankkijoineen. Jos apua tarvitaan, otetaan yhteyttä kaupunkiin.
Heinonen on Rockfestin tuottajana
erityisen tyytyväinen Hyvinkään tapaan
toimia: tuottajan ei ole tarvinnut erikseen
koputella kaikilla ovilla. Festarialueella anniskelu ja ruokamyynti on hoidossa, mutta
näiden lisäksi Nelonen Media Live hakee
vielä alueelle muita kumppaneita.
Vaikka pandemian takia tapahtumaa on
jouduttu kaksi vuotta siirtämään, Rockfestin yleisö on pitänyt lipuistaan hyvin kiinni.
Se kertoo intohimosta rokkiin.
Nelosen promoottori Janne Tamminen
kertoo, että kolmen päivän tapahtuman
pitää olla tasapainoinen ja suuria massoja
puhutteleva. Esiintyjinä on myös niitä,

Suvi Viljanen ja Outi Ruso iloitsevat, kun
rokkikansan ikioma festari palaa Hyvinkäälle
kesäkuun alussa.
joiden nimi ei ehkä etukäteen sano yleisölle
paljonkaan. Tamminen uskoo, että yleisö
voi löytää yllätysnimistä aivan uusia suosikkeja.
Jokaisena konserttipäivänä ja jokaisella
kolmella esiintymislavalla täytyy toteutua
draaman kaari. Aikataulutuskin on tarkkaa:
päälavan esitysten aikana ei sivulavoilla
soiteta.
– Rockfestin musiikillinen tarjonta on
monipuolisempi kuin tyypillisen hevikonsertin. Seison kyllä ylpeänä ohjelmiston
takana.
Nelonen Media Livelle on tullut paljon
myönteistä palautetta Rockfestin palaamisesta Hyvinkäälle. Sekä Tamminen että
Heinonen uskovat kolmipäiväisen festarin
tuovan yleisölle kauan kaivatun tilaisuuden musiikkielämyksiin ja livekohtaamisiin hienoissa tunnelmissa pitkän tauon
jälkeen.

Teemaan sopivaa
Jos Rockfestin näyttämönä toimiva lentokenttä kiinnostaa, voi Museokeskus
Taikassa käydä katsomassa Hyvinkään kaupunginmuseon Tie taivaan sineen
-näyttelyn. Se kertoo monin valokuvin ja esinein välirauhan aikana rakennetusta,
edelleen toimivasta lentokentästä, joka pääsee nyt ja jatkossa monien suurten
yleisötapahtumien näyttämöksi.
Samalla voi tutustua samassa osoitteessa Hyvinkään taidemuseon puolella
valokuvaaja Tomi Palsan musiikkia soiviin teoksiin. Palsa on yksi Suomen tunnetuimmista rock-kuvaajista.
Museokeskus Taika, Hämeenkatu 3 D, avoinna ti-pe 12-18, la ja su 11-17.

KUVA: HENRI JUVONEN
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KUVA: SINI SUODENJOKI

KUVAT: JUSSI TIAINEN / MUSEOKESKUS TAIKA

TAIDE JA KULTTUURI

Paavola paint
Hyvinkään kaupunki ja taiteilija Sini Suodenjoki yhteistyössä Paavolan koulun oppilaiden ja
henkilökunnan kanssa toteuttavat kevään 2022 aikana PAAVOLA PAINT -teoskokonaisuuden
Paavolan koulun alueelle. Teoskokonaisuus maalataan Paavolan koulun liikuntasalin kolmelle
ulkoseinälle sekä liikuntasalin vieressä olevan kentän laidalla oleviin pukukoppiin ja vaihtopenkkiin.
TEKSTI: OUTI RUSO

K
Ripaus taikaa
Hyvinkään ilmassa on tänä vuonna ollut ripaus enemmän taikaa. Maaliskuussa Jussintorille avautunut
museokeskus Taika kokoaa kattonsa alle hyvinkääläisten historiaa näyttelyissään esittelevän Hyvinkään
kaupunginmuseon sekä ajankohtaiseen nykytaiteeseen ja taiteen ilmiöihin 1900- ja 2000-luvuilta keskittyvän
Hyvinkään taidemuseon.
TEKSTI: MUSEOPALVELUT

M

useokeskuksen avajaisnäyttelyt juhlistavat
kahta asiaa, jotka ovat
koronavuosien aikana
olleet vähemmällä:
livemusiikkia ja ilmailua. Taidemuseo esittelee viime vuosikymmenten
keikkakuvaa valokuvanäyttelyssään
Palsalandia – Tomi Palsan soivat kuvat.
Näyttely on kunnianosoitus viime vuosikymmenten populaarimusiikille: sen
pienille ja suurille ilmiöille, hämyisten
klubien pimeille nurkille ja jaetuille
kokemuksille keskellä festarikentän
täyttävää ihmismerta.
Hyvinkään kaupunginmuseon Tie
taivaan sineen – Hyvinkään lentokenttä
1940–2022 nostaa puolestaan esille
edelleen aktiivisen kentän värikkäät
vaiheet ja esittelee lentokentän
historiaa sen eri vaiheissa esineiden, tarinoiden ja valokuvien kautta.
Näyttelyillä on hauska linkki Hyvinkään
tapahtumakesään livemusiikin ja tapahtumapaikka lentokentän kautta.
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Vaikka museokeskus on uudenkarhea,
jatkaa se työtä, jota Hyvinkäällä on tehty jo
vuosikymmenten ajan. Mielenkiintoisten
ja erilaisille museokävijöille suunniteltujen vaihtuvien näyttelyjen järjestämisen
lisäksi museot pitävät huolta kokoelmista,
joihin on tallentunut ylevää ja arkipäivää
monessa muodossa jo pitkältä ajalta.
Hyvinkään taidemuseo huolehtii kaupungin 2 600 taideteoksen kokoelmasta, joka
sisältää Hyvinkäällä ja sen lähiympäristössä
asuneiden ja vaikuttaneiden taiteilijoiden
teoksia 1900- ja 2000-luvuilta. Hyvinkään
kaupunginmuseon kokoelmiin kuuluu esineitä, valokuvia, asiakirjoja ja kirjoja, jotka
ovat aitoja todistuskappaleita menneiden
aikojen ihmisistä, ilmiöistä ja tapahtumista.
Näyttelyjen lisäksi kokoelmiin pääsee nykyisin tutustumaan verkon kautta.
Museokeskus tarjoaa siis monipuolisesti
taidetta, historiaa ja kulttuuria monenlaisille ihmisille. Mielenkiintoiset näyttelyt, kokoelmat sekä keikkoja, draamaopastuksia,
taidepajoja ja luentoja tarjoava oheisohjelma takaavat tekemistä pitkäksi aikaa.

okonaisuuteen on suunniteltu myös
Paavolan alueen ensimmäinen virallinen
graffitiseinä, johon kuka tahansa saa käydä
laillisesti maalaamassa. Graffitiseinää voivat
käyttää kaikki kiinnostuneet ja sitä voidaan
hyödyntää myös esimerkiksi kuvaamataidon opetuksessa. Kaupunki haluaa edistää moninaista kaupunkikulttuuria tarjoamalla mahdollisuuden graffitien
tekoon laillisesti.
– Haluamme yhdessä Hyvinkään kaupungin kanssa
mahdollistaa oppilaille osallistumisen teoksen ideointiin ja myös antaa heille mahdollisuuden tehdä itse
taidetta oppimisympäristöönsä, taiteilija Sini Suodenjoki kertoo toteutettavan teoksen lähtökohdista.
Koulussa järjestetään ideapajat, joissa oppilaat saavat joko piirtäen tai tarinan muodossa kertoa millainen
tunnelma, värimaailma ja kuvitus heitä houkuttelevat.
Mikä piristäisi keskellä koulupäivää? Millainen olisi
unelmien koulun seinämaalaus? Mitä värejä siitä löytyisi ja mitä he itse haluaisivat koulunsa pihalla nähdä?
Kaikkien saatujen ideoiden pohjalta kootaan luonnos,
joka toteutetaan. Oppilaat pääsevät myös itse maalaamaan osan teoksesta taiteilijan avustuksella.
On tärkeää, että lasten ja nuorten mielipide otetaan
huomioon kaupunkisuunnittelussa ja etenkin silloin,
kun on kyse heidän oppimisympäristöstään.
– Muraali-hanke on samalla mainio lähtölaukaus
Paavolan alueen suunnitteluhankkeelle, johon kaupunki on saanut erityisavustusta, iloitsee Hyvinkään
perusopetuksen johtaja Mika Heikura.
– Tarkoituksena on aluesuunnittelun keinoin saada
Paavolan alueelle suunnitelma siitä, miten aluetta
voidaan kehittää tulevaisuudessa. Merkittävä osa hanketta on Paavola-talo, johon keskittyisi jatkossa alueen
perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palvelut. Paavola-talosta muodostuisi näin alueen toiminnallinen
keskus lapsille ja nuorille, Heikura jatkaa.
Paavola-hankkeen etenemistä voi
seurata kaupungin sivuilla osoitteessa:
> www.hyvinkaa.fi/paavola-hanke

Hyvinkään kaupunginmuseon valokuvia
Hyvinkäästä ja hyvinkääläisistä voi selata
helposti osoitteessa > Finna.fi. Taidemuseon kokoelmista edustava valikoima löytyy
puolestaan osoitteesta > Taide.Art.
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KUVA: JANNE OITTINEN

KAUPUNKI RAKENTAA

Keskustaa laajentavan
Hangonsillan alueen
suunnittelu jatkuu

Tavoitteena on
monimuotoinen
ja ilmastokestävä
asuminen.

Hangonsillan asuinalueen seuraavan vaiheen suunnitteluun ja toteutukseen haettiin kumppaneita kilpailun kautta 2021.
Alueen suunnittelua jatketaan nyt kolmen valitun yhteistyötahon kanssa.
TEKSTI: MIRKA KARTTUNEN, KAAVA-ARKKITEHTI

Tulevaisuudessa alue tarjoaa kodin noin
2000 hyvinkääläiselle. Alueelle on laadittu
laadullisia tavoitteita mittaavat suunnitteluperiaatteet. Viimeisimmässä kumppanuushaussa painotettiin ratkaisuja, joissa

kiinnitetään erityistä huomiota ajankohtaisiin muutostrendeihin kuten ilmastonmuutoksen hillitsemiseen, kestävään liikkumiseen, etätyön lisääntymiseen, asuntojen
muuntojoustavuuteen, elinkaariasumi-

seen ja puurakentamiseen. Ehdotuksissa
esitettiin muiden muassa puukerrostaloja
ja ikäihmisten yhteisöllistä asumista sekä
ratkaisuja alueen luonnon monimuotoisuuden huomioivaa viherympäristöä.
Keväällä 2021 järjestettiin Ilmatieteenlaitoksen, Suomen ympäristökeskuksen ja
kaupungin yhteistyönä työpaja Hyvinkään
lukion maantieteen kurssin opiskelijoille.
Työpajassa tarkasteltiin kaupunkisuunnittelun ilmastokestäviä ratkaisuja, tutustuttiin
eri kaupunkien malleihin ja pohdittiin konkreettisia esimerkkejä Hangonsillan uudelle
alueelle. Tavoitteiksi nostettiin muiden
muassa uusiutuvan pienenergian tuotanto, viheralueiden monimuotoisuuden
lisääminen, hyvä pyöräilyverkosto, toimivat
lähipalvelut ja jakamistalouden tukeminen.
Alkuvuodesta 2022 Hangonsillan
asukkaille toteutettiin kysely liikkumistot-

tumuksista ja -asenteista. Vastauksissa
näkyi kasvava kiinnostus kestäviä liikkumismuotoja kohtaan ja halu nostaa erityisesti
pyöräilyn osuutta. Toisaalta oman auton
käyttö alueella on yleistä eikä autosta
luopumista nähdä tällä hetkellä realistisena
vaihtoehtona.

tään ja pumpataan pois. Kuivatustyöt on
aloitettu tammikuussa 2022 ja ne kestävät
noin vuoden. Tällä hetkellä orsi- ja sulamisvesiä on poistettu alueelta noin 4 500 m3.
Kuivatuksen jälkeen alueella suoritetaan
massanvaihto ja pilaantuneet maamassat
puhdistetaan.

ALUEEN ESIRAKENTAMINEN
KÄYNNISSÄ

SUUNNITTELUTYÖ JATKUU

Hangonsillan alue sijoittuu lähes kokonaan
entiselle suoalueelle, jota on aikoinaan
täytetty ratapihakäyttöä varten. Alueen
maaperäolosuhteet ovat haastavat. Osa
maamassoista on ratapihakäytön johdosta
pilaantuneita, ja alueella esiintyy myös
pohjavesikerroksen yläpuolelle varastoitunutta orsivettä. Kuivatusta varten on tehty
puustohakkuita ja rakennettu salaojaverkosto, jonka kautta alueen orsivesi kerä-

Alueen suunnittelu jatkuu yhteistyössä
kumppaneiden kanssa. Tavoitteena on,
että kaavaluonnos valmistuu kevään 2022
aikana, ja että kuntalaiset pääsevät kesällä
antamaan suunnittelusta mielipiteensä.
Pyrkimyksenä on aloittaa rakentaminen
vuoden 2023 aikana. Suunnittelun ja toteutuksen etenemisestä viestitään Hyvinkään
kaupungin verkkosivuilla Uutta Hyvinkäätä
-osiossa.

KUVA: JANNE OITTINEN

KUVA: RÖNI-KUVA OY

H

angonsiltaan rakennetaan
monipuolista, korkeatasoista ja urbaania ympäristöä,
joka luontevasti laajentaa
Hyvinkään keskustaa länteen.
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KUVA: TEEMU HEIKKILÄ

VARHAISKASVATUS

Mun Hyvinkääni muistuttaa
kulttuurin merkityksestä
KUVA: HYVINKÄÄN TAIDEMUSEO, ANTERO RUOTSALAINEN: LIIKETTÄ TILASSA, 1974

Mun Hyvinkääni -hanke alkoi
Hyvinkään varhaiskasvatuksessa
vuoden 2022 alussa ja kestää
kevääseen 2023. Hankkeen
tavoitteena on yhdistää
varhaiskasvatuksen pedagogiseen
suunnitteluun paikallista
kulttuuriperintökasvatusta.
Hanke on Opetushallituksen
rahoittama ja kuuluu
Innovatiiviset oppimisympäristöt
varhaiskasvatuksessa
-valtionavustuksen piiriin.
TEKSTI: SARI KASPER

L

apsen oppimisympäristöä ovat
oma koti, läheiset ihmiset, piha
ja koko maailma. Koko maailmaan kuuluu päiväkoti, siellä
olevat kaverit ja yhdessä tutkiminen ja oppiminen. Metsä ja lähiluonto ympärillä tarjoavat siihen loistavan
mahdollisuuden, myös kaupunkiympäristöstä ja rakennetusta maisemasta
löytyy paljon tutkittavaa. Hyvinkään
kulttuuriympäristö – rakennukset,
tiet, puistot, taide, musiikki, liikunta ja
kulttuurikohteet ovat merkittävä osa
lasta ympäröivää kulttuuria, kuten myös
perinteiset laulut, leikit, sadut, tarinat,
juhlat ja tapahtumat. Kulttuuriympäristö
on syntynyt ja rakentunut sukupolvien
aikana ja on täynnä ajallisia kerrostumia.
Mun Hyvinkääni kehottaa tekemään lapsen kanssa aikamatkailua ja
kurkistuksia historiaan. Lapsen kanssa
voi tutkia vanhaa valokuvaa ja pohtia mennyttä ja tulevaa, tehdä oman
pienen sukupuun ja koota sen oksille
tärkeitä ihmisiä.

HYVINKÄ Ä

Ohjelmointiosaamista voi
harjoitella metsässä
Kruununmaan päiväkodin 3–5-vuotiaiden ryhmässä päätettiin Uudet lukutaidot -hankkeen innostamana lähteä
harjoittelemaan ohjelmointiosaamista ja QR-koodien käyttöä. Ryhmässä painotetaan luontopedagogiikkaa, joten myös
tieto- ja viestintäteknologiakasvatus on osa ryhmän ulkotoimintaa.
TEKSTI: AINO-LEENA NENONEN

K
Ota selvää, mistä kuvan paikka löytyy!

12

Kruununmaan päiväkodin käytössä on tablettia varten kosteuden kestävä suojakotelo, jotta tabletin voi ottaa mukaan ulos säällä kuin säällä.

uluneen talven aikana päiväkotiryhmässä on ollut tavoitteena
tutustua tarkemmin ohjelmointiosaamiseen. Kasvattajat ovat
opetelleet tunnistamaan ohjelmoinnillisen ajattelun alkeita päiväkodin
päivittäisessä toiminnassa. Lasten kanssa
on leikitty kapteeni käskee-leikkiä, laulettu
kuvitettuja lauluja ja harjoiteltu erilaisia
lajittelutehtäviä.

Ryhmän henkilöstö on saanut varhaiskasvatuksen yhteisölliseltä digiopettajalta
Aino-Leenalta opastusta QR-koodien luomiseen ja käyttöön. QR-koodit päätettiinkin
ottaa mukaan lapsia viehättävään seikkailuleikkiin. Metsään tehtiin seikkailurata, jonka
rasteilta löytyi QR-koodin takaa ohjeet
tehtäviin. Tehtävissä harjoiteltiin samoja
ohjelmoinnillisen ajattelun taitoja, joita
lasten kanssa oli jo aiemmin harjoiteltu.

Viimeinen rasti seikkailuradalla oli metsäjäätelörasti, jossa pääsi valmistamaan
jäätelöä reseptin mukaan. Niinkin arkiset
asiat kuin ohjeiden ja reseptin noudattaminen kehittävät ohjelmoinnillista ajattelua.
Huomasimme, että tieto- ja viestintäteknologiakasvatuksen voi viedä ulos, vaikka
ulkona olisi polviin asti lunta ja räntää
sataisi, iloitsevat Kruununmaan päiväkodin
Laurintuvan kasvattajat.

HYVIN KÄÄ
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Verkkosivustolta löydät tietoa Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelun etenemisestä, päätöksenteosta ja kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista.

Hyvinvoinnin, terveyden ja
turvallisuuden rakentamisen
työnjako Hyvinkäällä

Sujuvalla siirtymällä
hyvinvointialueelle

KUSTANNUKSET

KUSTANNUKSET

Ei huolta

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueesta halutaan tehdä paras
mahdollinen hyvinvointialue. Olethan sinäkin mukana?

ET
KS
NU
KUSTAN

Pieni huoli

Keski-Uudenmaan hyvinvointialuetta on
rakennettu yhdessä jo usean vuoden
ajan. Työnjako Hyvinkään kaupungin ja
muiden toimijoiden kesken on rakentunut tänä aikana seuraavanlaiseksi:
STANNUKSET
KU

Tuntuva huoli

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN ROOLI

KUVA: INTRO DESIGN / PIA PIRHONEN

> keusote.fi/hyvinvointialue

HYVINVOINTIALUE

KU
ST
AN
NUKSE
T

Suuri huoli

Pienenevä huoli

MUIDEN TOIMIJOIDEN ROOLI

KUVAT: IIRO RAUTIAINEN

TEKSTI: KATJA SANTALAHTI

ENNAKOINTI
JA RISKIEN
TUNNISTAMINEN

EDELLYTYKSIEN
LUOMINEN

Konsernipalvelut
ja hallinto
•
•
•
•

Elinvoima
Henkilöstö
Talous
Demokratia
ja johdon tuki

Tekniikka
ja ympäristö
•
•
•
•
•

RISKIEN
MINIMOINTI

Sivistystoimi
•

Hallinto ja
kehittäminen
Tekninen keskus
Tilakeskus
Ympäristökeskus
Hyvinkään vesi

•
•
•
•

Hallinto ja
kehittäminen
Varhaiskasvatuspalvelut
Perusopetus
Yleissivistävä koulutus
Kulttuuri ja hyvinvointi

HAITTOJEN
HOITO

Julkinen sektori
ja julkisyhteisöt
•

•
•
•

Keusote (KeskiUudenmaan hyvinvointialue 1.1.2023)
Itä-Uudenmaan
poliisilaitos
Oppilaitokset
Seurakunnat

Hyvinvointialueen
tehtäviä:

-

Perusterveydenhuolto
Erikoissairaanhoito
Sosiaalihuolto
Lasten, nuorten ja
perheiden palvelut
Työikäisten palvelut
Ikääntyneiden palvelut

UUSIEN
MAHDOLLISUUKSIEN LUOMINEN

-

Mielenterveys- ja
päihdepalvelut
Vammaispalvelut
Oppilas- ja
opiskelijahuolto
Hyvinvoinnin ja
terveyden edistäminen
Pelastustoimi

Yksityinen sektori: yritykset

Millaisen hyvinvointialueen sinä haluat? Hyvinvointialueen valmisteluun on tärkeä saada mukaan sekä kuntalaiset, ammattilaiset että päättäjät.

Keski-Uudenmaan
hyvinvointialue
vastaa alueemme
sosiaali-, terveys- ja
pelastuspalvelujen
järjestämisestä
1.1.2023 alkaen.

14
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K

eski-Uudenmaan hyvinvointialue
tulee vastaamaan alueemme
sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen.
Tämä vuosi on hyvinvointialueen
rakentamisen aikaa. Jotta siirtymä hyvinvointialueelle on sujuva, täytyy mukana
olla sekä kuntalaiset, ammattilaiset että
päättäjät.

ALUEVALTUUSTO ALOITTI
YLIMPÄNÄ PÄÄTTÄVÄNÄ ELIMENÄ

Tammikuun aluevaaleissa valittu aluevaltuusto aloitti Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen ylimpänä päättävänä elimenä
maaliskuun alussa. Hyvinvointialueelle on
lisäksi nimetty jo aluehallitus, lautakunnat

Kolmas sektori: liikuntaseurat (125–150), kulttuuriyhdistykset (50–55), nuorisoyhdistykset (10), sosiaali- ja terveysalan yhdistykset (80–85)
Neljäs sektori: perhe, lähisuhteet, organisoitumaton kansalaisaktiivisuus

ja jaostot, jotka aloittavat toimintansa tänä
keväänä.
Päättäjien tärkeimpiä tehtäviä tulevat
tämän vuoden aikana olemaan hyvinvointialueen rakenteista sopiminen ja toiminnan
käynnistäminen siihen pisteeseen, että
hyvinvointialueen toiminta lähtee vuodenvaihteessa sujuvasti käyntiin. Päätettäviä
asioita ovat esimerkiksi hallintosääntö,
strategia ja brändi. Voi äkkiseltään kuulostaa hallintohimmelin rakentamiselta, mutta
kaikkea muuta: nyt tehtävillä päätöksillä
varmistetaan demokratia myös hyvinvointialueen tulevaisuudessa sekä määritetään
esimerkiksi palveluiden painopisteitä ja
kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia.

1

PARAS HYVINVOINTIALUE ON
YHDESSÄ RAKENNETTU

Paras hyvinvointialue on sellainen, joka
vastaa alueen asukkaiden tarpeisiin ja on
alueensa näköinen.
– Kuntalaisten osallistuminen yhteisen
hyvinvointialueemme valmisteluun on
meille ensisijaisen tärkeää. Se mahdollistaa laadukkaiden palveluiden järjestämisen, tyytyväiset asiakkaat ja hyvinvoivan
henkilöstön. Eli se mahdollistaa parhaan

mahdollisen hyvinvointialueen rakentamisen, kertoo Pirjo Laitinen-Parkkonen,
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen johtaja.
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle
nimetään tämän kevään aikana kolme lain
edellyttämää vaikuttamistoimielintä: vanhus- ja vammaisneuvostot sekä nuorisovaltuusto. Varsinaisten vaikuttamistoimielinten lisäksi kuntalaiset voivat vaikuttaa
hyvinvointialueen valmisteluun esimerkiksi

erilaisten kyselyiden kautta, osallistumalla
yhteiseen ideointiin työpajoissa tai ilmoittautumalla asukaskehittäjäksi.
– Osa osallistumistavoista on sellaisia, joihin voi ihan ilmoittautua tai hakea mukaan,
mutta tulemme järjestämään myös pop
up -tyyppisiä vaikuttamismahdollisuuksia,
jolloin voi osallistua, kun se itselle sopii. Tärkeintä on, että kuulisimme mahdollisimman
monen kuntalaisen mielipiteen, toiveet ja
ideat, Laitinen-Parkkonen kiteyttää.

HYVIN KÄÄ
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KUVA: KAUPPAKESKUS WILLA

ELINVOIMA

Esittelyssä kivijalkayrittäjä

Crafters sai hyvän
vastaanoton Hyvinkäällä
Hyvinkääläiset Anssi Hänninen ja Lasse Nyman ovat olleet ystäviä lapsesta asti. Vuosien varrella kaverusten haaveisiin nousi
oma ravintola, jossa tehtäisiin heidän unelmiensa mukaisia asioita. Mukaan pyydettiin pitkäaikainen ystävä Janne Eskola. Kun
näkemykset omasta yrityksestä olivat yhteneväisiä, marraskuussa 2016 avattiin Crafters Bar Hyvinkään Hämeenkadulle.
TEKSTI: ELISE SAARIKKO

A

nssilla on ravintola-alan
koulutus, Lasse tuli yhteiseen
yritykseen kaupalliselta alalta.
Kun kolmen miehen osaamisalueet lyötiin yhteen, yrityksen
perustaminen tuntui järkevältä.
Vastaanotto oli ihan mahtava. Kysyntä
oli heti alussa valtava. Baarin juomahylly oli
heti ensimmäisten iltojen jälkeen tyhjä.
– Moni muukin tykkäsi siitä, mistä me
tykättiin, Hänninen sanoo.
Alusta alkaen Craftersissa on järjestetty
eri panimojen teemailtoja. Usein panimomestari on tullut kertomaan oluen val-

mistuksesta. Viskipuolella maahantuojan
edustaja on ollut asiantuntijana.
Sitten tuli pandemia. Miehiltä ei usko
loppunut. He kehittivät sulkuaikana uusia
ideoita ja hakivat esimerkiksi ulosmyyntiluvat eli myivät korkeintaan 5,5 prosentin
alkoholijuomia asiakkaille. Virtuaaliset
tastingit olivat myös suosittuja.
Nyt rajoitukset ovat ohi, ja Craftersin
olut- ja viskitastingit voivat jatkua.
Tastingeihin eli maisteluihin voi osallistua ilmoittautumalla yrityksen Facebook-sivuilla, ja samoilla sivuilla voi kysellä myös
yksityistilaisuuksista, joissa voi kabinetissa

järjestää omia tilaisuuksia ystäväporukalle.
Sinne voi tilata yksityistastingin ja tilata
juomat privaattihanaan.
Aiemmin rokkiravintolana tunnettu
Crafters on vähentänyt musiikkitarjontaansa. Omistajat haluavat keskittyä omimpaan
osaamiseensa eli erikoisolueiden ja -viskien
esittelemiseen asiakkaille.
Tulevaisuuteen yrittäjät katsovat
luottavin mielin. Kun tarjolla on tarpeeksi
laadukkaita ja monipuolisia oluita, viskejä
ja juomasekoituksia, asiakkaita riittää.
> craftersbar.fi

KUVA: TEEMU HEIKKILÄ

Vilkkaan keskustan sydän –

Kauppakeskus
Willa 10 vuotta
TEKSTI JA KUVAT: HYVINKÄÄN KAUPUNGINMUSEO

V

uosituhannen alussa nykyisen kauppakeskus Willan
alue näytti hyvin erilaiselta.
Paikalla oli useita eri vuosikymmenillä rakennettuja
rakennuksia, jotka liittyivät hallintoon
ja yritystoimintaan. Useiden rakennusten poistuttua käytöstä tuli alueen
kokonaisvaltainen kehittäminen
ajankohtaiseksi. Vuonna 2012 paikalle
avattiin silloin Suomen kuudenneksi
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suurin kauppakeskus, joka sai nimekseen Willa. Sijoituspaikkaa oli kaavailtu
myös lähempää moottoritietä, mutta
keskustan elinvoimaisuuden kannalta
valinta osoittautui onnistuneeksi. Tänä
päivänä Willa palvelee kaupunkilaisia
yli sadan liikkeen ja ravintolan valikoimalla.
> kauppakeskuswilla.fi

HYVIN KÄÄ
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Kesä kutsuu viihtymään Torille!

KUVA: RAIMO UUNILA

KUVA: TEEMU HEIKKILÄ

ELINVOIMA

TEKSTI: CHARLOTTA KIVISTÖ

T

oukokuussa Hyvinkään torille
rullataan jälleen omakotitontillinen ruohomattoa. Ravintoloitsijat muuttavat kivijaloistaan
kontteihin, nimikoidut oluttuopit
nostetaan tiskeille ja pitkän talven varastossa odottaneet terassikalusteet tomutetaan
odottamaan istujiaan. Hyvinkääläisyrittäjien ruokaravintolaterassikokonaisuus
kutsuu viettämään kesäisiä päiviä TORILLE!
Toriterassi avautuu keskiviikkona 25.5.
ja on avoinna heinäkuun loppuun. Terassi
toimii food court -hengessä, eli ravintolat

palvelevat asiakkaita yhteisellä anniskelualueella. Toriterassilla, kaupungin esiintymislavalla järjestetään runsaasti erilaisia
tilaisuuksia klassisen musiikin päiväkonserteista kirjailijavieraisiin, ysäribileistä yhteislauluihin, mitä moninaisimpiin keikkoihin ja
hyvinkääläisten kulttuuriyhdistysten esiintymisiin. Luvassa on jälleen myös uusien
kykyjen kilpailu, BändiBättle 2022. Kesän alkajaisiksi toriterassilla järjestetään Rockfest
saapuu kaupunkiin -oheisohjelmaa.
Hyvinkään kaupunkiyhdistyksen
TORILLE!-hankkeen kumppaneita ovat

Hyvinkään kaupunki, kauppakeskus Willa
sekä hyvinkääläiset yrittäjät. Monipuoliseen
yhteistyöhön perustuva hanke edistää
turvallista palautumista koronakriisistä, lieventää kriisin haittavaikutuksia, nopeuttaa
hyvinkääläisten yritysten ja luovien alojen
toiminnan elpymistä ja vahvistaa uusmaalaisten uskoa tulevaan. Hankkeen on mahdollistanut Uudenmaan liiton myöntämä
rahoitus ajalle 1.6.2021–30.8.2022.
> hyvinkaankaupunkiyhdistys.fi/torille

Yritystonttikauppa käy vilkkaana
Hyvinkäällä on käynnistetty ja käynnistymässä useita merkittäviä hankkeita.

U

TEKSTI: JYRKI KÄKI

usi Motonet-myymälä on
avattu keväällä 2022 Veikkariin
moottoritien ja VT:n väliin.
Motonetin naapuritontti on
päätetty myydä Biltemalle,
jonka uuden myymälän rakennushanke on
tarkoitus käynnistyä tulevana kesänä. Sveitsin Portaalissa vielä kaavoitusvaiheessa
olevalla alueella on jo kaksi tonttivarausta:
Würth Center ja Hyvinkään Konetalon uusi

Business
Hyvinkää
-verkkosivut
on avattu
18
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myymälä. Kiertokapula Oy:lle tehtiin tonttivaraus Kapulan alueelta, ja sinne tullaan
lähivuosina rakentamaan kiertotalouteen
keskittyvää yritystoimintaa.
Yksi Hyvinkään historian suurimpia
hankkeita on Kehätien yritysalueelle
suunnitteilla ja valmistelussa oleva Onnisen
logistiikkakeskus. Alue on noin 40 hehtaarin kokoinen, ja rakennusoikeutta alueella
on noin 120 000 kerrosneliömetriä.

Myös pienempiä tontteja on varattu
pk-yrityksille, ja uusista eri kokoisista ja eri
toimialojen hankkeista käydään aktiivisia
neuvotteluja. Tonttikaupat, varaukset ja
hankkeet osoittavat sen, että Hyvinkää on
vetovoimainen kaupunki myös elinkeinoelämän ja yrittäjyyden näkökulmista. Hankkeiden työllistävä ja elinvoimaa lisäävä
vaikutus on merkittävä.

Sivusto tuo kattavasti esiin Hyvinkään etuja ja vetovoimatekijöitä liiketoimintaympäristönä. Sivuille on koottu
tietoa yritystonteista, kaupungin vahvuuksista, kärkitoimialoista sekä yhteistyöverkostosta yhteystietoineen.
Tutustu osoitteessa > businesshyvinkaa.fi

HYVIN KÄÄ
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KUVA: ADOBE STOCK

TEKIJÄ TYÖSSÄÄN, OSA 1

Teija Marjamäki jatkaa edellisten
sukupolvien jalanjäljissä

Vieraslajeille
kyytiä

K

TEKSTI: MINNA JUDÈN

KUVA: TEIJA MARJAMÄKI

TEKSTI: MIA HYVÄRINEN

T

eija Marjamäki aloitti kesätyöt
Hyvinkään kaupungilla 1988
ja teki töitä Hyvigolfissa usean
vuoden ajan. Sittemmin hän
opiskeli ja teki töitä Espoon,
Kouvolan ja Hämeenlinnan seurakuntayhtymissä. Helmikuun 2022 alusta hän aloitti
isänsä, Hyvinkään kaupunginpuutarhurina
1987−1995 työskennelleen Jorma Marjamäen viitoittamalla tiellä.
– Isäni aikaan rakennettiin paljon puistoja. Hänelle oli tärkeää, että kotikaupunki
on vihreä, vehreä ja viihtyisä. Aion jatkaa
samalla mallilla.
Hyvinkään kaupungilla panostetaan tällä
hetkellä keskusta-alueen alueen puistoihin
ja liikenneviheralueisiin kausivalaistuksilla
ja uusilla, huomiota herättävillä kasvillisuusvalinnoilla.
– Haluamme luoda kaupunkilaisille
visuaalisia elämyksiä.
Marjamäki ajattelee, että liikunta- ja puistoalueiden yhdistäminen on tulevaisuutta.
– Monitoimipuistot yleistyvät, mikä on
mielestäni hyvä juttu. Puistoja voisi kehittää
entistä helppohoitoisemmiksi, jolloin niissä
voi olla myös luonnonmukaisempia osia.
Myös vanhojen, 1800−1900 -lukujen taitteen
puistojen ennallistaminen kiinnostaa.
Päivittäinen työskentely on ryhmätyötä.
– Pidän työskentelystä eri toimialojen osaajien ja oman tiimini kanssa. On
palkitsevaa tehdä yhdessä töitä Hyvinkään
kaupunkikuvan parantamiseksi. Minusta
on luontevaa käydä avointa keskustelua
kuntalaisten kanssa ja siksi kerron mielelläni tekemisestämme myös sosiaalisen
median kanavissa.

20

HYVINKÄ Ä

Siisti piha on ilo silmälle
Pientä laittoa vaativat autonromut tai aivan tontin rajalle sijoitettu trampoliini
saattavat laittaa naapurisovun koetukselle. Johtavan rakennustarkastaja Jouni
Vastamäen neuvo on yksinkertainen: hampaiden kiristelyn sijaan naapurin
kanssa kannattaa puhua.
TEKSTI: MINNA JUDÈN

K

evään myötä lumen alta paljastuu kaikenlaista. Ojanpenkalla
nököttää maski poikineen,
lumi on painanut piha-aidan
kenolleen ja rakennusjätteetkin jäivät syksyllä viemättä kaatopaikalle.
Kaava-alueella asuvan onkin keväisin hyvä
katsoa kotipihaa uudesta vinkkelistä: miltä
piha näyttää kadulle tai naapurin puolelle?

POISSA SILMISTÄ, POISSA MIELESTÄ

Seuraa Teija Marjamäen ja tämän
tiimin työtä sosiaalisessa mediassa.
> facebook.com > Hyvinkään terveysmetsä
Tulossa: Hyvinkään kaupungin työntekijöiden
arkeen voit jatkossa kurkistaa myös uuden blogisarjan
myötä. Seuraa verkkosivujamme > hyvinkaa.fi

Perushuolenpitoon ja yleiseen viihtyvyyteen kuuluu, että tontti on huolitellun näköinen. Esimerkiksi lautakasojen
pitkäaikainen ulkovarastointi on riski jo
paloturvallisuudenkin kannalta. Romuautot
saattavat aiheuttaa maan saastumista ja
levällään olevat roskat houkutella rottia.
Talven jäljiltä on hyvä vilkaista rännejä sekä kaivoja sekä talon maalipintaa.
Kiinteistön pitäminen kunnossa on paitsi
ilo silmälle, myös kukkarolle. Ajoissa tehdyt
huoltotyöt säästävät isommilta ongelmilta.
– Itse kullakin tavaraa saattaa kertyä.
Hyvä vinkki on sijoittaa remonttijätteet sellaiseen paikkaan, missä ne ärsyttävät omaa
silmää. Silloin ne tulee vietyä nopeammin

pois, vinkkaa ympäristötoimenjohtaja Mika
Lavia pilke silmäkulmassa.

ASUINALUE YHDESSÄ KUNTOON

urtturuusu, lupiini ja jättipalsami ovat ikäviä vieraslajeja, jotka kannattaa poistaa
myös omasta puutarhasta.
Toimeen on syytä tarttua
keväällä ennen kuin kasvit siementävät, jolloin estetään niiden leviäminen.
Vaihtoehtoina hävittämiseen ovat
kitkeminen, kasvien peittäminen
esimerkiksi mustalla muovilla tai
juurakoiden kaivaminen. Erityisesti
jättiputkien kanssa on oltava tarkkana
niiden sisältämän polttavan kasvinesteen vuoksi. Pitkät hihat ja lahkeet,
hanskat sekä kasvojen suojaaminen
ovat tarpeen. Koska neste reagoin
uv-säteilyn kanssa, on pilvinen sää
parempi kuin auringonpaiste.
Hävitetyt kasvit suljetaan tiiviisti
muovipussiin ja toimitetaan Kiertokapulan jätteidenkäsittelyalueelle, missä
niille on oma lava. Mikäli hävitettävä
määrä on yli 2m3 on ne toimitettava
Järvenpään tai Hämeenlinnan jätteidenkäsittelyalueille.

Toisinaan omalla tontilla tuntuu tila loppuvan. Se ei kuitenkaan oikeuta siirtämään
peräkärryä tai halkopinoa tontin ulkopuolelle.
– Myös pihojen haravointijätteet kuuluvat kompostiin tai jätteidenkäsittelyalueelle, eivät lähimetsään, Lavia muistuttaa.
Mikäli itseltä ei löydy peräkärryä
jätteiden kuljettamiseen, auttaa tässäkin
puhuminen. Mitäpä, jos asuinalue tekisi
yhteistyötä ja siivoaisi piha-alueet talkoilla
kuntoon? Samalla tulisi kerättyä tienpenkkojen roskat ja tutustuttua naapureihin.
Rakennusvalvonta ei aktiivisesti kierrä
asuinalueita tarkkailemassa pihojen kuntoa. Usein rakennuskohteet keskittyvät,
jolloin lopputarkastusta tehdessä rakennustarkastajan silmä saattaa havaita myös
muita korjauskohteita.
– Tällaisissa tilanteissa käydään hyväntahtoisesti juttelemassa ja kehotetaan siistimään pihaa. Takavuosiin verrattuna pihat
ovat kuitenkin varsin siistissä kunnossa.

KUVA: TUIJA TOMPERI

Alkuvuonna 2022 Hyvinkään
kaupunginpuutarhurina aloittanut
Teija Marjamäki on puutarhuri
kolmannessa polvessa. Maatalous- ja
metsätieteiden maisteri taitaa myös
sosiaalisen median salat.

YMPÄRISTÖ

HYVIN KÄÄ
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TYÖELÄMÄ

Sahanmäen vanhan
kaatopaikan puhdistus alkaa
Kun Hyvinkää oli nuori, keskittyi asutus Urheilupuiston ja pääradan ympäristöön. Sahanmäki
oli metsää, jonne oli hyvä perustaa kaatopaikka kotitalouksien jätteille. Kaupungin laajentuessa
kaatopaikka siirtyi 1950-luvulla Kulomäkeen. Vanha kaatopaikka unohtui vuosikymmeniksi.

K

TEKSTI: MINNA JUDÈN

aatopaikka nousi uudelleen
esille 2000-luvun alkupuolella,
kun alueella toimiva ohutlevytuotteiden lävistys- ja taivutuskoneita valmistava Pivitic aloitti
tontilla rakentamisen.
– Tässä yhteydessä havaittiin maaperän pilaantuminen ja alkoi pitkä selvitys
siitä, kenen vastuulla puhdistus on, kertoo
tekniikan ja ympäristön toimialajohtaja
Marko Hytönen.

PUHDISTUS ON MYÖS
ELINVOIMAHANKE
Korkein oikeus määräsi puhdistusvastuun
Hyvinkään kaupungille. Maaperää oli
puhdistettu jo vuonna 2007, jolloin sieltä
poistettiin pilaantuneita maa-aineksia
noin 12 500 tonnia ja jätettä 660 tonnia.

Pilaantunutta maata jäi kuitenkin rakennuksen alle sekä piha-alueelle.
Näiden alueiden puhdistustyöt alkavat
maankaivuulla huhti-toukokuussa. Työ
toteutetaan kahdessa erässä ja se valmistuu vuoteen 2024 mennessä. Ympäristönäkökulman lisäksi kyseessä on myös
kaupungin elinvoima. Alueella pitkään
toimineet yritykset halutaan pitää täällä
myös jatkossa. Neuvottelemalla löydettiin
paikka Pivaticin uudelle hallille, jotta vanha halli voidaan purkaa ja sen alla oleva
maa puhdistaa.

EI VAARAA POHJAVEDELLE

Vesihuoltojohtaja Marita Honkasalon
mukaan maaperästä on otettu runsaasti
näytteitä ja niiden pohjalta arvioiden ei
ole odotettavissa yllätyksiä. Toki koko
laajaa aluetta on mahdotonta tukia kyllin

tarkkaan.
– Maaperänäytteet osoittavat, että
alueen pohjalla on vähintään metrin
paksuinen yhtenäinen turvekerros, joka
pidättää hyvin haitta-aineita. Kunnostuksen aikana otetaan pohja- ja orsivedestä
vesinäytteitä, joiden avulla pyritään
turvaamaan se, ettei haitta-aineita pääse
pohjaveteen.
Puhdistukseen on varattu rahaa viisi
miljoonaa euroa. Lisäksi suunnittelu- ja
puhdistuskustannuksiin saadaan avustusta ELY-keskukselta. Hankkeen projektijohtourakoitsijana toimii Kiertokapula oy.
– Hyvinkäällä on hyvä maine siinä, että
meillä asioita ei kätketä, vaan ne hoidetaan kuntoon. Kun pilaantuma havaitaan,
siihen reagoidaan ja maaperä puhdistetaan. Tällaisia asioita ei voi jättää tulevien
sukupolvien hoidettavaksi.

Hyvinkää etsii työntekijöitä
TEKSTI: MIINA PYYLEHTO

H

yvinkään kaupungin kotouttamis- ja työllisyyspalvelut ovat
tiivistäneet yhteistyötään.
Tiivistämisen taustalla on muiden muassa valmistautuminen
uusiin lakeihin. Työhallinnon TE2024-uudistuksen yhteydessä uudistuu myös
laki kotoutumisen edistämisestä ja laki
työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Jatkossa työllisyyden hoito ja
kotouttaminen kulkevat entistä tiiviimmin
käsikädessä myös lainsäädännön tasolla.
Uudessa kotouttamis- ja työllisyyspalvelujen yksikössä työskentelee neljätoista
henkilöä: ohjaajia, valmentajia ja tukipalveluhenkilöstöä. Työllisyyspäällikkö Aki Leino-

sen mukaan tavoitteena on hakea synergiaa
erityisesti maahanmuuttajien työllistymistä
edistävien polkujen rakentamisessa työhönvalmennuksen ja ohjauksen avulla.
– Hyvinkäällä on ulkomaalaisia työttömiä työnhakijoita yli kaksisataa ja heidän
työelämään saamisensa on yksi tavoitteistamme, Leinonen kertoo.
On myös tarpeen ottaa vastaan uutta
osaavaa työvoimaa paikkaamaan tiettyjen
alojen työvoimapulaa. Useat yritykset ovat
kertoneet suunnitelmistaan rakentaa uusia
tuotantotiloja tai keskuksia Hyvinkään
alueelle. Työvoimatarpeet tulevat näin
ollen lähivuosina kasvamaan entisestään.
Myös tiivis yhteistyö alueen oppilaitosten

kanssa on entistä merkityksellisempää.
Kun vieraskielistä työvoimaa halutaan
alueelle, on tärkeää varmistaa, että heille
suunnatut palvelut toimivat ja he saavat
suomalaisesta yhteiskunnasta tarvittavan
tiedon ja mielellään samasta paikasta.
Keski-Uudenmaan alueen maahanmuuttajien asiointipalvelu MASPA vastaa tähän
tarpeeseen ja tarjoaa monikielistä neuvontaa sekä matalan kynnyksen palveluna että
etäneuvontana.
Lue lisää verkkosivuilta:
> hyvinkaa.fi/yritystoimintajatyo
> hyvinkaa.fi/businesshyvinkaa
> maspa.fi

MASPA.fi - Keski-Uudenmaan maahanmuuttajien asiointipalvelu on juuri avautunut sivusto, jolle kerätään tietoa vieraskielisen työvoiman palkkaamisesta.
Palvelu on suunnattu Hyvinkään, Järvenpään, Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan vieraskielisille asukkaille sekä yhteisöille ja yrityksille, jotka tarvitsevat
tietoa vieraskielisten palkkaus- ja lupa-asioissa. Sivusto on toistaiseksi toteutettu suomen- ja englanninkielisenä; lisää kieliversioita on tulossa kevään aikana.

Hyvinkääläisten oma palautekanava
Vanha
kaatopaikka

Hyvinkääläiset voivat antaa palautteita kehittääkseen kaupungin toimintaa. Kuntalaiset ovat
antaneet aktiivisesti palautteita sähköisen palautejärjestelmän kautta, kiitos siitä! Palautteet
voivat olla yleisiä tai liittyä tarkemmin tiettyyn aihealueeseen.

Anna palautetta tästä lehdestä
ja voita lahjakortti Hyvinkääsaliin!

Ruusut, risut
ja kysymykset
kaupungille:
> ehyvinkaa.fi

Mitä pidit tästä lehdestä? Kerro mielipiteesi ja kehitysehdotuksesi osoitteessa:
> hyvinkaa.fi/lehtipalaute

Palaute lehdestä:
> hyvinkaa.fi/
lehtipalaute
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Kaikkien 31.8.2022 mennessä vastanneiden kesken arvomme 2 kpl 50 euron lahjakorttia
Hyvinkääsaliin. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.
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KUVA: TEEMU HEIKKILÄ

VAPAA-AIKA

Mielenrauhaa
ja virkistystä
ulkoilualueilta
KUVA: JETRO STAVÉN

Hyvinkää on tunnettu hyvistä ulkoilumaastoistaan ja mahdollisuuksistaan jo
vuosikymmenten ajan. Sveitsinpuisto ja Kytäjä–Usmi-retkeilyalue tarjoavat
monenmoisia mahdollisuuksia luonnon tarkkailuun, retkeilyyn ja kuntoiluun.
Salpausselällä ja muilla harjualueilla risteilee kymmeniä kilometrejä
kovapohjaisia ulkoiluväyliä ja luonnonpolkuja.
TEKSTI: LIIKUNTAPALVELUT

K

KKARTTAKUVA: JYRKI PUTUS

aupungin ympärillä ja Kytäjä-Usmi retkeilyalueella risteilevistä
ulkoiluväylistä on tuotteistettu
nimettyjä ulkoilureittejä helpottamaan opastamista ja kulkemista. Reiteillä on nimi, ohjeellinen kulkusuunta, pituus ja vaativuusluokka. Reiteistä on
myös laadittu kuvaukset, jotka helpottavat
käyttäjää valitsemaan itselleen sopivimmat
kohteet, Hyvinkään kaupungin liikuntasihteeri Minna Kalmari kertoo.
Suurin osa ulkoilureiteistä soveltuu
myös pyöräilyyn. Sveitsinpuiston luonnonsuojelualueella pyöräily on sallittua ainoastaan siihen osoitetuilla reiteillä.
Ulkoilureitit on jaettu alueellisesti ja
eri liikuntamuotojen mukaan viiteen eri
ryhmään, opastus maastossa koostuu
opasteviitoista ja sinisistä reittimerkinnöistä. Aloituspisteistä, taukopaikoilta ja
tärkeimmistä risteyskohdista löytyvät opastustaulut karttoineen. Useasta opasteesta
löytyy myös QR-koodeja, joiden linkit johtavat Retkikartta.fi -palveluun tai kaupungin
www-sivuille lisäinformaation saamiseksi.
Ulkoilureittien opasteisiin on paikoittain
myös sijoitettu pelastuskoodeja helpottamaan sijainnin ilmoittamista mahdollisessa
hätätapauksessa.

NUOTIOPAIKAT VAPAASTI
KÄYTETTÄVISSÄ

Härkävehmaan suolle on rakennettu uusi
nuotiopaikka. Aidon tulen loimusta pääsee
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Kesäkauden
(kesä–elokuu) vuorot jaetaan
vuosittain maaliskuun loppuun
päättyvässä haussa. Jäljelle jääneet
sekä talvikauden vuorot varataan
sivistystoimen tilavaraamon
kautta osoitteesta
> tilavaraamo@hyvinkaa.fi.

HYVINKÄ Ä

nyt nauttimaan lyhyen matkan päässä
helppokulkuiselta Sveitsin reitiltä. Kytäjä-Usmi alueen nuotiopaikkoja huolletaan
kesäaikana kaksi kertaa viikossa.
Poikkeustilasta johtuvat kokoontumisrajoitukset ja turvavälit on syytä muistaa
myös ulkoilureiteillä ja levähdyspaikoilla.
Ennen maastoon lähtöä on hyvä tarkistaa
reitin ohjeellinen kiertosuunta kartasta
tai verkkosivuilta ja myös noudattaa sitä.
Näin vältetään turhia kohtaamisia kapeilla
reiteillä ja pitkospuilla.
Pysäköintipaikoilla ja teiden varsilla on
noudatettava liikennemerkkien määräyksiä. Tienvarsia tai peltojen tms. ramppeja ei
saa tukkia autoilla.
Tämä on sekä turvallisuusasia – hälytysajoneuvojen on päästävä liikkumaan - että
näin kevätaikaan teillä liikkuu leveitä maatalouskoneita sekä puutavara-autoja myös
viikonloppuisin, Kalmari muistuttaa.
Hyvinkäältä löytyy myös seitsemän
lyhyempää luontopolkua, jotka on merkitty
maastoon keltaisin maalimerkein ja opastustauluin. Tehtaansuolla risteilee osittain
esteetön Terveysmetsäpolku, jonka lähtöpiste löytyy osoitteesta Jousikatu 5.
Painettuja retkeilykarttoja voi noutaa
kaupungintalon infopisteestä, kirjastosta,
taidemuseosta ja uimalasta.
Lisätietoa reiteistä sekä karttoja löydät
Hyvinkään kaupungin nettisivuilta:
> hyvinkaa.fi/opastetut-reitit

Satavuotias Rytkön
leirikeskus vuokrattavissa
myös kuntalaisten käyttöön
TEKSTI JA KUVA: MIKA JOENSUU

H

yvinkään kaupungin nuorisopalveluiden hallinnoima
Rytkön leirikeskus sijaitsee
Kytäjärven rannalla Kytäjän
vanhakylässä noin 15 km
Hyvinkään keskustasta. Leirikeskus
koostuu majoitukseen soveltuvasta
päärakennuksesta ja lähempänä rantaa
sijaitsevasta saunarakennuksesta, joissa
on tilaa yhteensä noin 200 neliömetriä.
Päärakennuksen tuvassa on noin 20
majoituspaikkaa.
Rakennusten lisäksi alueelta löytyy
hiekkaranta, nuotiopaikka ja laavu.

Alueella on myös telttailumahdollisuus.
Leirikeskuksen päärakennus täyttää
tänä vuonna 100 vuotta. Vuonna 1922
valmistunut rakennus on alun perin ollut
Kytäjän koulun käytössä. Myöhemmin
rakennus siirtyi kaupungin leirikeskukseksi.
Vuosien mittaan rakennuksia on
remontoitu monin eri tavoin. Viimeisin
remontti on tehty vuoden 2021 aikana,
jolloin mm. päärakennukseen uusittiin
keittiö. Tilat ovat nyt sekä viihtyisämmät
että soveltuvat paremmin monipuoliseen käyttöön.

Monella hyvinkääläisellä voi olla upeita kesämuistoja lapsuudestaan Rytkössä
järjestetyiltä kesäleireiltä.
Nykyisin Rytkössä ei enää ole ollut pidempiä leirejä, vaan nuorisopalveluiden
toiminnassa tilaa on käytetty etenkin erilaiseen päiväleiritoimintaan tai retki- ja
elämystoimintaan. Aluetta voivat varata
myös yksityishenkilöt ja muut toimijat
omaan käyttöönsä muutamasta tunnista
vaikka useammaksi päiväksi, joko koko
alueen tai pelkästään saunan.

HYVIN KÄÄ
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KUVA: AIMO TUOMINEN
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Kytäjän ympäristöasiat
pohdinnassa

Kaupunkikeskuksen
rinnalla myös
Hyvinkään kyläalueet
kehittyvät omista
lähtökohdistaan.

Kaupunkikeskuksen rinnalla myös Hyvinkään kyläalueet kehittyvät omista lähtökohdistaan. Kaupungin ympäristölautakunta
paneutui maaseutualueiden maankäyttö- ja ympäristökysymyksiin 24.3.2022 järjestetyssä infotilaisuudessa.

E

simerkkinä toimi Kytäjän kyläalue,
jossa moni asia on herättänyt keskustelua. Niitä ovat muun muassa
kalliokiviainesten otto, maanläjitys,
vesihuolto sekä järvien tilan parantamiseen ja metsätalouden harjoittamiseen
liittyvät ympäristö- ja luontonäkökulmat.
Kytäjärvi on todettu tehdyissä tutkimuksissa Hyvinkään järvistä ekologiselta
tilaltaan kaikkein heikoimmaksi.
– Kytäjärvellä sisäinen kuormitus on
keskeisessä osassa. Se palauttaa suunnilleen saman määrän fosforia järveen kuin
valuma-alueelta tuleva ulkoinen kuormitus,
ympäristötoimenjohtaja Mika Lavia totesi.
Kytäjärven vedenlaadussa ei ole
lähitulevaisuudessa odotettavissa suuria
muutoksia.
– Jos sen veden laatua halutaan parantaa, niin olisi toteutettava kunnostustoimenpiteitä sekä valuma-alueella että järvessä.

luonnontuhojen korjaustoimet sekä alle yhden hehtaarin kokoiset uudistushakkuut ja
niihin liittyvät metsänviljely- sekä luonnon
ennallistamistoimet.
Vaikutuksiltaan vähäisten toimenpiteiden
toteuttaminen ei ympäristötoimenjohtaja
Lavian mukaan edellytä maisematyölupaa.
– Jos ei ole varma luvan tarpeesta, voi
arviota maisematyöluvan tarpeesta pyytää
sähköisesti osoitteessa www.lupapiste.fi.
Ympäristövalvontapäällikkö Silja Suominen kertoi Kytäjän alueen maa-aineisten
otosta ja maanläjityksestä.
Voimassa olevia lupia kiviainestuotantoon
on alueella lähes kymmenen. Kolme kohdetta on tällä hetkellä aktiivisessa käytössä.
Tuotannosta syntyviä melu- ja pölypäästöjä pyritään ehkäisemään monin tavoin.
– Eri toimenpiteille on ajallisia rajoituksia ja erilaiset häiriintyvät kohteet pitää
huomioida.

YMPÄRISTÖVAIKUTUKSIA
VALVOTAAN

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ JA
KOULUN VESIHUOLTO

Ympäristölautakunta päätti 17.12.2020
metsätalouden toimenpiteistä yleiskaavojen M-, MU- ja MY-alueilla, jotka katsotaan
vaikutuksiltaan vähäisiksi.
Kyseisiä toimenpiteitä ovat taimikonhoito, kasvatushakkuut, siemenpuiden poisto,

Kytäjälle on turvallisuussyistä jo pitkään
kaivattu kevyen liikenteen väylää. Se palvelisi asukkaiden lisäksi myös retkeilijöitä.
Kytäjäntie on valtion tie ja siihen liittyvän kevyen liikenteen väylän rakentaminen
onkin valtion vastuulla.

– Hyvinkään kaupunki on omalla rahallaan teettänyt tuosta väylästä tiesuunnitelman, joka on nyt liikenne- ja viestintävirasto
Traficomin hyväksymiskäsittelyssä. Asia
etenee, kun Traficomin hyväksyntä saadaan,
totesi tekninen johtaja Miika Kantola.
Tämän jälkeen tehdään vielä tehdä
Ely-keskuksen kanssa toteuttamissopimus
sekä sopimus kustannusvastuista.
– Sen jälkeen voidaan päästä rakentamaan väylää, kunhan sille vielä saadaan
tarvittava rahoitus joko valtiolta tai kunnalta, tai molemmilta, Kantola kertoi.
Kytäjän kehittämiseen kuuluu myös
koulun ja leirikeskuksen käsittävän kiinteistön vesihuollon laittaminen uuteen uskoon.
Nyt kiinteistöä palvelee porakaivo sekä
jätevesille tarkoitettu umpisäiliö. Koululle on asennettu vedenkäsittelylaitteisto,
jolla saadaan käsiteltyä koulun tarvitsema
kylmä vesi.
– Porakaivovesi ei täytä laatuvaatimuksia ja jätevesisäiliön tyhjennys on tehtävä
noin kerran viikossa, selvitti kaupungin
LVIA-projektipäällikkö Erkki Viljanen.
Kytäjän koulun ja leirikeskuksen vesihuollon suunnittelu valmistuu huhtikuun alussa.
– Sen jälkeen tehdään kilpailutus ja
urakoitsijan valinta, ja urakka voisi alkaa
lokakuun 2022 alussa.

KUVA: ERJA KOHONEN

TEKSTI: VESA KEINONEN

Ympäristölautakunnan jäseniä infotilaisuudessa.

Suolijärvi.
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SVEITSIN UIMALAN KESÄKAUSI ALKAA LAUANTAINA 4.6. KLO 10.30.
Kesällä uimala on avoinna arkisin klo 6.30–21.00 (kassa 20.00) ja viikonloppuisin
klo 10.30–19.00 (kassa 18.00). Sisäaltaat eli kaksi 25 metrin allasta, terapia-allas
ja opetus- eli lastenallas ovat käytössä. Saunat ovat lämpiminä aamusta iltaan.
Kahvio palvelee asiakkaita uimalan aukioloaikojen mukaisesti.
Arkisin sisäaltaat ovat uimakoulutoiminnan käytössä ja aukeavat asiakkaille
vasta klo 15.00.

KAIKKI AUKEAMAN KUVAT: TEEMU HEIKKILÄ

Sveitsin uimalan
kesäajan palvelut

Tapahtumia
uimalassa

Muut
uimapaikat
Usmin uimaranta

18.6. Suviuinnit. Kisat uidaan
uimalan ollessa avoinna myös
asiakkaille.
6.–7.8. 24 tunnin uintitapahtumassa kerätään joukkueittain
mahdollisimman monta uintikilometriä yhden vuorokauden
aikana. Tapahtuma järjestetään
yhteistyössä Hyvinkään uimaseuran kanssa.
27.8. Venetsialaisia vietetään
viime kesän tapaan elokuun viimeisenä viikonloppuna. Tällöin on
luvassa paljon monipuolista ohjelmaa kaikenikäisille asiakkaille.
6.6.–23.6. klo 10 Asiakkaille on
tarjolla walk-in vesijumppaa 50
metrin ulkoaltaassa ilman ennakkoilmoittautumista.

(Usminjärventie 206)

Usmin uimaranta sijaitsee 5 km:n päässä
Hyvinkään keskustasta.
Toiminta-aika: 6.6.–7.8.2022
Toiminta-aikana pukuhuoneet ja WC:t auki
sekä aluevalvonta päivittäin klo 11.00–
19.00.
Alueella:
• hiekkaranta
• pukutilat
• WC
• Rajattu lasten uintialue

Kaupunkisillan maauimala
(Ahdenkallionkatu 29–31)

Kaupunkisillan maauimala tarjoaa uintimahdollisuuden vain kilometrin päässä
kaupungin keskustasta.
Toiminta-aika: 6.6.–7.8.2022
Toiminta-aikana pukuhuoneet ja WC:t auki
sekä aluevalvonta päivittäin klo 11.00–
19.00.
Alueella:
• hiekkaranta ja auringonottoalue
• WC
• leikkipuisto
• ulkokuntosali
• beach volley -kenttä
• matonpesupaikka

Lähiliikuntapaikat
Hyvinkäällä on rakennettu lähiliikuntapaikkoja usean vuoden ajan. Tavoitteena on
rakentaa yksi uusi lähiliikunta- tai ulkokuntoilupaikka vuosittain. Useimmat lähiliikuntapaikat sijaitsevat koulujen pihoilla ja
kentillä, jolloin päiväkäyttö on runsasta ja
ilta- ja viikonloppukäyttö jää kuntalaisille.
• Martin urheilupuisto, Takamartintie 11
• Hyvinkäänkylän koulu, Uudenmaankatu
169
• Tapainlinnan koulu, Torikatu 30
• Puolimatkan koulu, Uudenmaankatu 73
• Kaupunkisillan maauimalan lähiliikuntapaikka, Ahdenkallionkatu 29-31
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• Vehkojan koulu, Männikkötie 6
• Paavolan koulu, Oraskatu 7
• Pohjoispuiston koulu, Runeberginkatu 12
• Kuntoportaat ja ulkokuntoiluvälineet,
Härkävehmaankatu 9
• Kirjavantolpan puisto, Kirjavantolpankatu
19
• Terveysmetsäpolku, Jousikatu 5
• Sveitsin ulkokuntoilupaikka, Härkävehmaankatu 9
• Kankurin ulkokuntoilupaikka, Jousikatu 5
• Hakalanmäen ulkokuntoilupaikka, Naalinkadun ja Timonkadun välisessä maastossa,
valmistuu kesällä 2022
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KUVA: ADOBE STOCK

YMPÄRISTÖ

Hyvinkäällä pääsee
nauttimaan kalastuksen
jännityksestä
Moni pitää Hyvinkäätä ”kuivana” paikkakuntana, mutta totuus on toisenlainen.
Ei tarvitse mennä kovin pitkälle keskustasta, kun voi jo nauttia kalastuksen
iloista ja jännityksestä.
TEKSTI: ELISE SAARIKKO

K

alastuslaissa maksuttomaksi
määriteltyä onkimista voi harjoittaa eri puolilla Hyvinkäätä. Silloin
kädessä pitää olla onki tai vapa,
jossa ei ole heittokalastukseen
soveltuvaa kelaa eikä vieheenä saa olla
uistin, perho tai muun keinotekoinen laite.
Onkivavassa syötin pitää olla luonnollinen,
siis esimerkiksi kala tai mato.
Kalavesille haluavan kannattaa tutkia
tarkasti eri kalastusalueiden osakaskuntien määräykset. Esimerkiksi Kytäjärvellä
tarvitaan läänikohtainen kalastuslupa ja
osakaskunnan oma kalastuslupa.
– Pyydyslupia myydään Kytäjän kylän
asukkaille ja vakinaisille kesäasukkaille, uistelulupia muillekin, kertoo osakaskunnan
lupavastaava Eero Viljanen.
Lupien määrä on pysynyt vuosia muutamissa kymmenissä, korona-aika hiukan
vilkastutti lupien kysyntää.
Kytäjärvestä nousee esimerkiksi kuhaa,
ja sen kantaa on pyritty suojaamaan kieltämällä kutupaikoilla kalastaminen. Kuha on
veden laadun suhteen vaativa, mutta Kytäjärven hiukan savisessa vedessä se viihtyy
paremmin kuin esimerkiksi Hirvijärven tai
Sääksjärven kirkkaassa vedessä.
– Osakaskunta on hillinnyt kalastusta
asettamassa arvokaloille ylämitan. Näin
säilyvät isot emokalat.
Kytöjärven osakaskuntaan kuuluvat
muun muassa Hirvijärvi, Paalijärvi, Suolijärvi ja Sääksjärvi ja Märkiö, kaikki kohtuullisen lähellä. Viehekalastukseen vaaditaan
näillä vesillä läänikohtainen lupa, jokien
koski- ja virtapaikoissa kalastus on kielletty.
Itään päin Hyvinkään keskustasta ovat
Ridasjärvi, Sykäri, Tervalampi, Keravan-
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järvi, Aulijoki sekä Keravanjoki ja Palojoki.
Näitten vesien kalastusluvista saa tietoa
osoitteesta www.kylis.fi.
Vantaanjoen uomaa on Hyvinkään
alueella noin 20 kilometriä. Joessa onkiminen on sallittua jokamiehenoikeuksin,
paitsi Vanhamyllyn ja Kittelän kohdalla,
jossa tarvitaan Hyvinkäänkylän yhteisen
vesialueen osakaskunnan lupa.
Pilliniemen kohdalle entisen Maatalousoppilaitoksen pohjoispuolelle on
kunnostettu lapsille ja nuorille tarkoitettu
onkipaikka.
– Kun maatalousoppilaitoksen pihalta
kulkee kohti lämpökeskuksen korkeaa
piippua ja menee pienen sillan yli, onkipaikat löytyvät. Koululaiset käyvät siellä usein
keväisin, kertoo osakaskunnan lupavastaava Seppo Söderholm.
Hän kertoo, että joen koskialueille
istutetaan joka vuosi pari tuhatta arvokalaa
kuten taimenia, kirjolohia ja harjuksia.
Tarkat tiedot kalastusmahdollisuuksista
löytyvät Hyvinkään kaupungin kotisivuilta,
jossa on myös kalastuslupien myyntipaikkojen yhteystiedot ja kartta alueen
vesistöistä
Veneilykin onnistuu Hyvinkäällä, sillä
Hirvijärvellä, Hyvinkään kaupungin virkistysalueella on vuokrattavissa venepaikkoja.
Venepaikkamerkkejä myydään toukokuun
alusta lähtien Kytäjägolfin caddie mastertoimistosta.
Samasta paikasta voi vuokrata veneen
ja lunastaa avaimet. Toimiston aukiolon voi
tarkistaa osoitteesta www.kytajagolf.fi.
Veneen voi vuokrata myös Ridasjärvelle
ja Sykärille Kyläkahvila Kyliksestä.

Villa Artussa taiteillaan
Lastenkulttuurin juhlaviikolla
Toukokuun toisella viikolla 9.5.–15.5.2022 vietetään valtakunnallista Lastenkulttuurin juhlaviikkoa. Juhlaviikon taustalla
on Suomen Lastenkulttuurikeskusten liitto. Villa Artussa toimiva Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiö on yksi liiton
35 jäsenkeskuksesta. Keskukset tuottavat saavutettavaa lastenkulttuuria mahdollisimman monelle lapselle ja nuorelle,
jakavat osaamista toisilleen sekä tarjoavat hyvinvointia taiteen ja kulttuurin keinoin. Juhlaviikon aikana tehdään yhdessä
lasten ja nuorten taidetta näkyväksi. Kulttuuritalo Villa Artussa tehdään juhlaviikon kunniaksi yhteisöllistä teosta.
TEKSTI: NINA LAAKSONEN

TAIDETEMPAUS PAPERITOUKKA

Kuluvan vuoden aikana vanhan villatehtaan
sisätiloissa on tavattu muutamia paperitoukkia, jotka ovat olleet kiinnostuneita
kulttuuritalomme paperimateriaaleista.
Lajienvälinen kohtaaminen on aiheuttanut
hämmennystä myös henkilökunnassamme,
joten päätimme tutkia näitä pieniä kanssaeläjiä taiteen avulla tarkemmin!
Taidetempaus Paperitoukkaan on
kutsuttu hyvinkääläisistä kouluista lapsia
ja nuoria tekemään teosta, joka kiipeää
ja vilistää käytävägallerian seinillä ja luo
kokemuksen mittakaavan muutoksesta.
Työpajan materiaalina on ekologinen pahvi
ja muu kierrätetty materiaali. Teoksen
suunnittelee ja ohjaa kuvataiteilija Sini
Havukainen. Villa Artun käytävägalleriaan
muodostuvaa teosta jatketaan syksyllä ja
se on osa syyskuussa avautuvaa näyttelyä.

SYKSYN NÄYTTELYSSÄ
MITTAKAAVAT MUUTTUVAT

Villa Artun syksyn näyttelyssä 26.9.–
21.12.2022 pieni voi olla suurta ja suuri voi
olla pientä. Lasten ja nuorten taidekeskuksen, Artun Kuviksen sekä Taito Etelä-Suomen käsityö- ja muotoilukoulun yhteisessä
näyttelyssä keskitytään näkemisen ja katsomisen erilaisiin tapoihin ja vaikutuksiin.
Kansainvälisestä lasten ja nuorten taiteen
arkistosta on koottu teoksia, joiden äärellä
voi tutkia eri perspektiivejä ja näkökulman
muutoksia. Osa näyttelyn teoksista toimii
myös taidetempauksen lähtökohtana. Taidekoulujen oppilaat ovat tutkineet teemaa
opetuksessaan pitkin vuotta. Näyttelyyn
tulee esille sekä oppilaiden yksilö- että
ryhmätöitä.
Pienempi kuva: Marian Sajban, 11:
Biologian tunnilla, The Lesson of Biology,
Tsekkoslovakia 1990.
Isompi kuva: Livia Strljic, 15: Alone,
Slovenia 2017
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KUVA: TAITO ETELÄ-SUOMI

KUVA: PILVI OJALA

NUORET KERTOVAT

Kuvataidekoulun
lopputyönäyttely
on pitkän työn tulos
Vas. alhaalta Otto Valtonen, Onni Pusa, Heta
Koskela, Sonja Tarkiainen. Ylärivi vas. Martta
Korpela, Oskari Cederqvist. Kuvasta puuttuvat
Pinja Rajala ja Emilia Järvelä.

O

skari Cederqvist on koonnut työnsä kohokuvioiduista
keramiikkalaatoista.
– Inspiraationa kuviossa
oli erilaiset kasvit ja kukat.
Maalasin ja lasitin laattoja myös eri tavoin,
kertoo Oskari.
Heta Koskela puolestaan on tehnyt
kahdeksan vedoksen luontomaisemaa
esittävän grafiikkatyön puupiirrostekniikalla. Otto Valtonen kuvailee valokuvakollaasinsa syntyä näin:

Hyvinkään lasten ja nuorten kuvataidekoulun oppilaiden lopputyönäyttely
”Palasia” pidetään Villa Artun galleriassa 5.–22.4.2022. Näyttelyssä on esillä töitä
oppilailta, joista monet ovat aloittaneet harrastuksen jo alakoulun ensimmäisillä
luokilla. Näyttelyssä on teoksia monelta kuvataiteen alueelta, mm. keramiikkaa,
grafiikkaa, valokuvausta ja maalausta.
TEKSTI: MARTTA KORPELA

– Olen valokuvannut syksyn aikana
useita kymmeniä kuvia erilaisista ihmisten
luontoon hylkäämistä kohteista.
Lopputyö tehdään siis omasta aiheesta
itse valitulla tekniikalla kuvataidekouluopintojen loppuvaiheessa. Lopputyötä tehdessä
pääsee oppimaan itsenäistä työskentelyä.
Ideointi teokseen on voinut alkaa jo vuosia
aiemmin ja työn suunta on voinut muuttua
kesken työskentelyn.
- Lopputyön tekeminen oli minulle pitkä
prosessi, sillä suunnittelin ja ideoin sitä jo

monta vuotta ennen aloittamista, kertoo
Onni Pusa valokuvaprojektistaan.
Martta Korpelan videoteos sai inspiraationsa ajasta, mutta lopullisessa teoksessa keskiöön pääsivät hylätyt rakennukset sekä niistä löytyvät yksityiskohdat.
Lopputyöntekijät ovat vuoden mittaan
keskustelleet töidensä etenemisestä
lopputyöryhmässä. Maaliskuussa oppilaat
pääsivät myös vierailulle Ateneumiin tutustumaan Moderni nainen -näyttelyyn.

Iloisen tekemisen
ja onnistumisen
paikka
Järjestämme käsityön taiteen perusopetusta 7–18-vuotiaille lapsille,
nuorille ja aikuisille sekä varhaisiän käsityökasvatusta 4–6-vuotiaille lapsille.
Käsityön taiteen perusopetus on vapaa-ajalla annettavaa tavoitteellista
taidekasvatusta, jossa tarkoituksena on antaa oppilaalle kokemuksia
käsityöstä ja muotoilusta ja opinnoissa kannustetaan oppilasta oivalluksiin
ja oman luovuuden ja kekseliäisyyden esiintuomiseen.
TEKSTI: KIRSI JUNTUNEN

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN 2022–2023
LUKUVUODEN LASTEN- JA
NUORTEN RYHMÄT VILLA
ARTUSSA
• maanantai, 7–8-vuotiaat klo 14.30–
16.00
• maanantai, 4–6-vuotiaat klo 16.30–
17.45, varhaisiän opinnot
• maanantai, 12 +-vuotiaat klo
18–20.15, syventävät opinnot
• tiistai, 9–10-vuotiaat klo 15.15–16.45
• tiistai, +10-vuotiaat klo 17.15–19.30,
fantasia-asu opinnot
• keskiviikko, 10–15-vuotiaat klo
15.15–17.30
• torstai, 7–9-vuotiaat klo 15.15–16.45,
nikkarit opinnot
• torstai, 9–12-vuotiaat klo 17–19.15,
nikkarit opinnot
Ilmoittautuminen ryhmiin
Eepos-palvelussa
> taitoetelasuomi.eepos.fi
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KOULULAISTEN KESÄ KÄSILLÄ
-KESÄLEIRIT
Sisustaen kesään!
6.–10.6.2022 klo 10–15
Tällä leirillä tutustutaan erilaisiin tekniikoihin, kun valmistamme sisustustuotteita
omaan huoneeseen. Hinta 110 € sisältäen
materiaalit, ruokailu omin eväin. Opetuspaikkana on Taitokeskus Hyvinkää, Rautatienkatu 11.
Käsitöitä ja luontoretkeilyä!
6.–10.6.2022, klo 10–15
Leirillä inspiroidutaan luonnosta saatavista
materiaaleista ja valmistetaan niistä erilaisia käsitöitä. Leiri on suunnattu 7–10-vuotiaille. Hinta 110 €, sisältäen materiaalit,
ruokailu omin eväin. Opetuspaikkana on
Villa Arttu, Kankurinkatu 4–6 B 11.
Keppihevosilla kesään!
13.–17.6.2022, klo 10–15
Leirin aikana valmistetaan keppihevonen
sekä jokaisen ratsun tarpeelliset asusteet.
Leiri on suunnattu 10-vuotiaille ja sitä vanhemmille. Hinta 110 €, sisältäen materiaalit, ruokailu omin eväin. Opetuspaikkana on
Villa Arttu, Kankurinkatu 4–6 B 11.

Haemme uusia
lapsia, nuoria ja
aikuisia mukaan
toimintaamme. Tule
rohkeasti mukaan ja
löydä uusi harrastus
käsillä tehden!

Taitokeskus
Hyvinkää
Hyvinkään taitokeskuksessa haluamme
tarjota sinulle ainutlaatuisen hetken
käsitöiden parissa ja mahdollisuuden
kokea käsillä tekemisen iloa. Tarjoamme monipuolisesti erilaista käsityön
koulutus-, kutomo- ja kurssitoimintaa,
olitpa sitten käsityön aloittelija tai kokenut tekijä.
Aikuisten käsityö kesäleiri
13. –16.6.2022 klo 10–15
Aikuisten kesäleiri aloittaa kesän.
Kesäleirillä opettelemme Boro-paikkausta ja Sashiko-kirjontaa. Leirillämme
voit uudistaa kesän vaatevarastoasi,
kirjoa valmiin vaatteen tai tehdä pistot
kankaalle, suunnitella ja ommella oman
tuotteen, kassin tai vaatteen. Hinta 65 €
+ materiaalit
Tutustu ja tule mukaan toimintaamme
> taitoetelasuomi.fi
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TAPAHTUMAT

Laulaminen kuuluu
suomalaiseen identiteettiin

KUVA: SANJAANA GAVALAS

MUSIIKKIOPISTO

Muinaisten nuotiotulien äärillä runoja ei lausuttu vaan laulettiin syvälle yhteiseen muistiin. Laulaminen voi olla taidetta
tai viihdettä, mutta ennen kaikkea se on kokonaisvaltaista ilmaisua, jota mikään muu ilmaisun tapa ei voi korvata.
Laulaminen sopii kaikille.
TEKSTI: REIMA RAIJAS
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KUVA: HANNA TARKIAINEN

H

yvinkään musiikkiopisto tarjoaa
monipuolisia mahdollisuuksia
laulun opiskeluun: oppilaaksi
voi ilmoittautua klassiseen tai
pop & jazz -lauluun, kahteen
eri lapsikuoroon (5–7-vuotiaat ja 8–12-vuotiaat) sekä Hyvinkään nuorisokuoroon, joka
on Hyvinkään Opiston ja musiikkiopiston
yhteinen ensemble.
Hymon solistisen laulun opettajat
Vilja-Maria Riutamaa ja Tuulikki Blom
ohjaavat oppilaita löytämään oman äänensä ja taiteellisen ilmaisunsa. Riutamaa
aloitti Hymon laulunopettajana tänä
keväänä. Hän on esiintynyt solistina niin
Kansallisoopperassa kuin eurooppalaisilla
konserttilavoilla. Häntä on saatu ihailla
myös Voice of Finlandissa. Tuulikki Blom on
toiminut Hymon pop & jazz -laulunopettajana elokuusta alkaen. Blom on tunnettu
populaarimusiikin laajalla kentällä mm.
karismaattisena solistina, säveltäjänä ja
sanoittajana.
Riutamaalle laulaminen on vahvasti
laulajan minuutta rakentavaa ja maailmankuvaa avartavaa:
– Laulu on voimallinen instrumentti,
joka jokaisella meillä on käytössä. Laulutekniikan osaaminen lisää itsevarmuutta ja
itsevarmuus on sitä, että tietää mitä tekee.
Laulutunneilla teemme aikamatkaa eri
kulttuureihin, tyyleihin ja runotaiteeseen.
Laulussa on mielestäni parasta se, kun
saa yhteyden yleisöön ja sitä kautta myös
omaan itseen, laulunopettaja kuvailee.
Tuulikki Blomille laulutekstien ja mahtavien esiintymiskokemusten merkitys on
keskeistä:
– Minulle itselleni laulamisessa parasta
ovat tekstit. Laulaessa pääsee myös ikään

Maailma on kaunis
– Kassu Halonen 70 v.

M

TEKSTI: CHARLOTTA KIVISTÖ

kuin venyttämään arjen äänenkäytön rajoja
ja on mielenkiintoista opiskella ja tutkiskella, mitä kaikkea omasta itsestä lähteekään.
Lauluharrastuksen kautta oppilas pääsee
tutkimaan oman äänensä mahdollisuuksia.
Lisäksi harrastus tarjoaa ihania musiikkikokemuksia mm. bändin ja konserttien
parissa.
Hymon lapsikuoroja johtaa Reeta Nikkola ja Hyvinkään Nuorisokuoroa Noora
Vuorenmaa. Varhaisiän musiikkikasvatukseen erikoistunut Nikkola tietää, että lasten
kuoroharrastus on monipuolisten taitojen
oppimisympäristö, jossa tärkeintä on ilo ja
hyvä olo:
– Parasta kuorossa on laulaa yhdessä
toisten kanssa. Pääsee laulamaan erilaisia lauluja ja esiintymään konserteissa ja

tapahtumissa. Kun laulaa jotakin itselle
mieluista ja tärkeää laulua, se tuntuu
kehossa ja tuo hyvää oloa. Kuoroon kuuluu
muutakin kuin laulamista. Välillä leikitään
äänellä. Joskus laulussa voi olla mukana
kehorytmiikkaa tai laulaessa liikutaan.
Kuorossa oppii myös ryhmässä toimimista
ja voi saada kivoja, uusia kavereita.
Hyvinkään musiikkiopistossa voi
opiskella 30 eri instrumenttia. Oppilaaksi
pääsee vapautuville paikoille ilmoittautumisjärjestyksessä. Musiikkileikkikoulussa
eli muskarissa on tarjolla erilaisia ryhmiä
0–10-vuotiaille. Ilmoittautuminen on avoinna nyt keväällä, mutta mahdollista ympäri
lukuvuoden.

usiikin moniottelija,
suomalaisen iskelmämusiikin monumentti
ja kevyen musiikin
grand old man, hyvinkääläinen Kassu Halonen täyttää 70
vuotta ensi tammikuussa. Koska mitkään sanat eivät riitä kuvaamaan Kassun merkitystä suomalaisten tuntojen
mestarillisena tulkkina, juhlistetaan
säveltäjän syntymäpäivää tämän omin
sävelin, ainutlaatuisen yhteistyöproduktion merkeissä. Hyvinkään Orkesterin, Mikkelin kaupunginorkesterin,
Hyvinkääsalin ja Mikkelin Mikaelin
yhteistyönä tuottamat konsertit soivat

Hyvinkääsalissa perjantaina 27.1. ja
Mikaelissa lauantaina 28.1.2023.
Konserteissa valokeilaan nostetaan
Kassu Halosen uskomaton säveltäjäura, joka käsittää yli 1500 äänitettyä
sävellystä. Laululistalle on valittu mm.
Kirkan, Irwinin ja Jari Sillanpään tunnetuiksi tekemiä hittejä, jotka saavat
rinnalleen myös harvemmin kuultuja
sävelmiä sekä aivan uusinta uutta:
parin viime vuoden aikana Kassu on
laajentanut sävellystyötään klassisen
musiikin pariin. Säveltäjän sinfoniahuoneessa on syntynyt mm. suuria
orkesteriteoksia, joista tammikuussa
saa kantaesityksensä Sinfonia nro 2.

Konserteissa Hyvinkään Orkesterin ja Mikkelin kaupunginorkesterin
muodostamaa sinfoniakokoonpanoa
johtaa kapellimestari Atso Almila ja
solisteina tuikkivat suomalaisen laulutaivaan kirkkaimmat tähdet, kuten
hyvinkääläisten oma ihana Diandra.
Konserttien livegrafiikan loihtii Renne
Angelvuo.
Lipunmyynti konsertteihin avautuu 2.5.
Lippupisteen kanavissa.
Lisätietoja: > hyvinkaasali.fi

Lisätietoja > www.hymo.fi
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KUVA: SUOMEN RAUTATIEMUSEO

KUVA: SUOMEN RAUTATIEMUSEO

RAUTATIEMUSEO

raipparangaistuksia, mutta ruokatunnilla
tarjottiin viinaryyppy. Juopottelusta aiheutuikin vakavia ongelmia ja monen jätkän
elämä päättyi lumihankeen.

TARINOILTA TYÖMAILTA

Ratajätkät tulevat taas
Hyvinkäälle
Suomen Rautatiemuseon kesä avataan radanrakentajien tarinoilla. Uusi
näyttely pohjautuu vankkaan tutkimukseen ja museoväen pitkään yhteistyöhön.
TEKSTI: INKA ALÈN, SUOMEN RAUTATIEMUSEO

H

yvinkää on hieno rautatiekaupunki. Näin ajattelee
tamperelainen museonjohtaja
Kalle Kallio, joka kymmenen
vuotta sitten valittiin museoalan edustajaksi Suomen Rautatiemuseon
hallitukseen. Tänä keväänä hänen hallituskautensa tulivat täyteen, mutta läksiäisiksi
valmistui rautatienrakentajista kertova
näyttely Ratajätkät.
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Kallio on tänä aikana kirjoittanut
väitöskirjaa, joka käsittelee suomalaisten
radanrakentajien kokemuksia vuosina
1857–1939. Hän on istunut pitkiä päiviä
Rautatiemuseon kirjastossa, lukenut radanrakentajien muistelmia ja etsinyt valokuvia
ratatyömailta. Tutkimusta tehdessä kypsyi
myös ajatus näyttelystä, joka avataan
vapun jälkeen sekä Rautatiemuseossa että
Työväenmuseo Werstaalla Tampereella.

RATAJÄTKIEN KYLÄ

Hyvinkää sai alkunsa rautateiden rakentamisesta. Kesällä 1857 aloitettiin
rakentaminen Helsingistä Hyvinkäälle ja
risteysasema syntyi, kun Hangon rautatietä tehtiin 1870-luvun alussa. Ensimmäistä
rataa rakennettaessa Hyvinkäälle perustettiin rautatien sairaala, ensimmäinen
kauppa ja sadan vangin työsiirtola.
Salpausselän harju täytyi puhkaista Hy-

vinkäällä ja tätä varten Saimaan kanavalta
siirrettiin tänne vankisiirtola eli ”koritsooni”. Vangit eivät olleet kovia rikollisia vaan
ojentolaisia, jotka oli tuomittu irtolaisuudesta. Tuohon aikaan irtolaisuudesta
voitiin tuomita, jos ei tehnyt työtä, kerjäsi
ja poistui kotipitäjästään. Esimerkiksi
kiertolaiselämään tottuneita romaneja
passitettiin armotta koritsooniin.
– Ojentolaiset saivat vain kolmanneksen tavallisesta palkasta, koska vartiointi
tuli niin kalliiksi. Heidän tuomioillaan ei
ollut edes päättymispäivää, vaan miehiä vapautettiin epämääräisen ajan ja
kuuliaisena pidetyn käytöksen perusteella.
Keskimäärin he tekivät ratatöitä reilun
vuoden kerrallaan, Kallio kuvailee miesten
kovaa kohtelua.
Ratajätkien arki ensimmäisellä työmaalla oli muutoinkin kaukana tämän
päivän työelämästä. Työpäivä alkoi
aamuviideltä ja päättyi iltakahdeksalta.
Työtä tehtiin 12 tuntia ja välissä pidettiin
kolme ruokatuntia. Niskottelusta annettiin

Ratajätkät-tietokirja ja näyttely täydentävät toisiaan. Näyttely perustuu vanhoihin
valokuviin, jotka on otettu etupäässä
1900-luvun alkupuolen rautatietyömailta.
Kalle Kallio on kirjoittanut niihin koskettavat tarinat, jotka herättävät kuvat elämään
uudenlaisessa valossa.
– Perinteisesti museoissa on suosittu
pelkistettyjä kuvatekstejä, joissa valokuvasta annetaan vain minimitiedot.
Monesti kuvista ei tiedetä paljoakaan,
eikä uskalleta sanoa mitään epävarmaa.
Vuosia jatkuneen tutkimustyön pohjalta
pystyin kuitenkin kertomaan näistä kuvista
rutkasti enemmän, Kallio kertoo näyttelyn
ideasta. Ratajätkät on esillä Suomen Rautatiemuseossa 6.5.2022–28.5.2023.
Näyttelyssä kerrotaan entisajan työtavoista, miesten peloista ja toiveista, arkisesta elämästä sekä maailman muuttumisesta. Ääneen pääsevät niin insinöörit,
ratajätkien vaimot, kivimiehet, sukeltaja,
huoltopäällikkö kuin työmaata ihmettelevät lapset ja maalaiset. Tarinat tuovat
entisajan rautatierakennukset lähelle ja
tekevät arkisen historian ymmärrettäväksi.
Radanrakentajien elämä oli monin tavoin ankaraa. Ratajätkät kulkivat työmaalta toiselle, asuivat toisten ihmisten nurkissa ja tekivät raskasta ruumiillista työtä.
Työ oli niin vaarallista, että heitä kutsuttiinkin raajarikkoisten armeijaksi. Toisaalta
rakentajat olivat nuoria miehiä, joille lähtö
ratatyömaille tarkoitti omaa rahaa ja mahdollisuutta tienata itse leipänsä.

HYVINKÄÄN HELMI

Kuluneen vuosikymmenen aikana Kalle
Kallio on tullut junalla Hyvinkään asemalle
lukemattomia kertoja. Välillä juna on tullut
Tampereelta, välillä lapsuudenkaupungista Keravalta. Kallio nauttii ratavarren
tunnelmasta ja aseman ympärille kasvaneesta toimivasta kaupungista.
– Rautatiemuseo on Hyvinkään helmi,
Kallio kehuu. Asemapuisto Hangon radan
varressa on kesäaikaan hurmaava ja
lapseni rakastavat pientä puistojunaa.
Tutkijana arvostan myös museon ensiluokkaisia kokoelmia. Keisarin junaan ja
vanhoihin höyryvetureihin ei voi koskaan
kyllästyä.

Suomen
Rautatiemuseon
näyttelyt ja
tapahtumat
keväällä ja
kesällä 2022
6.5.2022–28.5.2023 Ratajätkät
-näyttely
14.–15.5. Pienoisjunatreffit 2022
26.5. Yhden Päivän Juttu
Rautatiemuseossa
4.6. Rautatiemuseon kesäkauden
avajaistapahtuma
4.6.–14.8. Puistojuna liikenteessä
sään salliessa museon puistossa
22.7. Leenan päivä
30.7. Hyvinkää-päivä
14.8. Rautatiemuseopäivä 2022
Museon Lättähattu ja Leenahöyryveturi liikenteessä heinäkuussa.
Katso ajopäivät: > rautatiemuseo.fi
4.6.–1.7. Teatteri Mansikkapaikan
D-Duuri -esitykset Rautatiemuseon
puistossa
Muutokset mahdollisia. Lue lisää
museon tapahtumista: > rautatiemuseo.fi
Museo on avoinna kesäkaudella
1.6.–31.8. joka päivä 10–17 (suljettu
juhannuksena 24.6–26.6.2022).
Museo on avoinna talvikaudella
1.9.–31.5. ti–pe klo 12–15, la–su klo
12–17 + kuukauden viimeinen keskiviikko klo 10–15. Museo on suljettu
13.5.2022.
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KUVA:ADOBE STOCK

ENERGIA

Kaupunki-infraa rakennetaan
ja saneerataan kesällä

Kaupunkikonsernissa tehdään
pitkäjänteistä yhteistyötä
hyvinkääläisten energiatehokkuuden
puolesta.

Kravunlaaksoon 50 tonttia lisää,
Sähkökatu saa uuden ilmeen.
Rakentaminen ja vesihuoltosaneeraukset jatkuvat kesällä.

KUVA: PERTTI SALO

Hyvinkää näyttää mallia
energiansäästössä
TEKSTI: MIIA MARIA LAHTI

TEKSTI: MIIA MARIA LAHTI

K

aupunki on ollut vuodesta
2004 saakka mukana kuntien
energiatehokkuussopimuksessa. Kuluvalla sopimuskaudella
(2017–2025) energian käyttöä on
tehostettava 7,5 prosenttia.
– Olemme jo hyvin lähellä tätä tavoitetta,
kertoo kestävän kehityksen projektipäällikkö
Markku Nieminen Hyvinkään kaupungilta.
Kaupungin energiansäästötyöryhmässä
ovat mukana kaupungin tilakeskus, tekninen keskus, Hyvinkään Vesi, Hyvinkään
Lämpövoima Oy, Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy, Villatehdas sekä Hyvinkään yrittäjien edustaja ja energiakonsultti.
– Hyvinkää on ensimmäinen kaupunki,
jossa toimii näin laaja ryhmä. Yhteistyö takaa
tulosten syntymisen, Nieminen korostaa.
Hän nostaa erityisesti esiin Valvomopalvelu WiREen. Se on Hyvinkään Lämpövoima
Oy:n suojissa toimiva palvelu, joka keskittyy
kiinteistöjen energianhallinnan kehittämiseen
ja talotekniikan valvontaan. Palvelu tuottaa
seurantatietoa lämmön, sähkön ja veden
kulutuksesta sekä sisäilmaolosuhteista.

ETÄLUENTAA JA TEKOÄLYÄ

Vuonna 2021 kaupunkikonsernissa kehitettiin energianeuvonnan digitaalinen
palvelualusta Energiahelppi, jonka avulla
edistetään energiatehokasta asumista ja
hiilineutraalimpaa rakentamista Hyvinkäällä.
Kuluvan vuoden aikana otetaan käyttöön yhteinen energia-, vesi- ja olosuhdemittausten etäluentaratkaisu. Tässäkin yhteisratkaisussa Hyvinkää näyttää mallia
muulle Suomelle.
Toteutuksessa hyödynnetään mittausten langatonta luentateknologiaa.
– Reaaliaikainen mittaustieto ja uudet
tekoälyyn pohjautuvat teknologiset ratkai-
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T
Puolimatkan vesitorni.
sut tuovat uuden ulottuvuuden energian ja
veden käytön sekä olosuhteiden valvontaan ja optimointiin niin hyvinkääläisten
omistamissa kiinteistöissä kuin veden
ja energian tuotannossa, kuvailee asiakkuus- ja verkostopäällikkö Sami Pesonen
Hyvinkään Lämpövoimasta.

FIKSULÄMMÖLLÄ
ENERGIATEHOKKUUTTA

Energiatehokkuus on nykyään myös osa
kaukolämpötuotteita. Uusi Fiksulämpö kaukolämpötuote syntyi viime vuonna toteutetun asiakastutkimuksen perusteella.
– Tulosten perusteella havaitsimme,
että asiakkaamme kokevat kaukolämmön
ohessa tarjottavat energiatehokkuuspalvelut kiinnostaviksi, Pesonen kertoo.
Fiksulämmön mukana asiakkaalle
tarjotaan palveluportaali, joka mahdollistaa kiinteistön energian- ja vedenkäytön
seurannan. Sen avulla voi seurata myös

sisäilmaolosuhteita.
– Portaali tarjoaa tarkkoja ja reaaliaikaisia mittaustietoja, joiden avulla pystymme
luomaan asiakkaillemme mahdollisuuksia
parempiin olosuhteisiin ja sujuvampaan
arkeen – ja tietenkin energiansäästöön.

ENERGIAKISAILUA KOULUISSA JA
PÄIVÄKODEISSA

onttikauppa on käynyt Hyvinkäällä erinomaisesti viime vuodet.
Uusien omakotitonttialueiden
kunnallistekniikan rakentamista
ja viimeistelyä on vauhditettu.
– Tonttipalveluista kertoivat, että korona-aikana lähes kaikki myytävänä olevat tontit ovat hurahtaneet kaupaksi. Ensin
ihmiset pelästyivät mihin maailma menee,
mutta huomasivat sitten, että etätöitä on
kiva tehdä. Buumi kehyskunnissa lähti liikkeelle, kuvailee kaupungin tekninen johtaja
Miika Kantola.
Kravunlaaksoon, Metsäkaltevan Vantaanjoen puoleiseen reunaan tulee noin 50
uutta omakotitonttia luovutettavaksi tämän
vuoden aikana. Lisäksi Kaltevankulmassa
ja Palojoenvarressa viimeistellään aiemmin
rakennettuja alueita.
Keskustassa, Tehtaankulmassa, Värimestarinkaaren toinen vaihe on käynnistynyt. Tehtaankulman ensimmäisen vaiheen
tonteilla on alkamassa kolmen kerrostalon
rakentaminen. Hangonsillassa puolestaan
kuivatetaan maapohjaa seuraavalta korttelialueelta.

Kaupungin pohjoisrajalla, Riihimäentien
varressa sijaitsevalla Kehätien yritysalueella
alkavat pohjatyöt Keskon logistiikkakeskusta varten.
– Kaupungin tehtävänä on rakentaa tontin rajalle hulevesijärjestelmä, jonka avulla
tontilta tulevat hulevedet saadaan hallitusti
johdettua Vantaanjokeen. Lisäksi rakennamme pari tonttiliittymää Riihimäentielle. Logistiikkakeskuksesta tulee valtava, ja sinne
tulee paljon työpaikkoja – erittäin merkittävä
hanke Hyvinkään kannalta, Kantola iloitsee.

VESIHUOLLON SANEERAUSVELKAA
PURETAAN

Sähkökadun vesihuoltosaneeraus jatkuu
Urheilukadun ja Munckinkadun välisellä
osuudella ja etenee myös Pohjoisen Puistokadun puolelle. Samalla Sähkökadun ilme
muuttuu hieman katusaneerauksella, ja
sen turvallisuutta parannetaan suojateiden
kohdalle tulevilla kavennuksilla.
Toinen iso vesihuollon saneerauskohde
on tänä vuonna Ahdenkalliossa Parikkaan-

kadun alueella, missä vesi- ja jätevesiputkea saneerataan noin kahden kilometrin
matkalla. Alueelle rakennetaan myös
uutta hulevesirunkoa kuivatusten parantamiseksi. Kadun profiili tai muodot eivät
remontissa muutu, koska alueella ei tehdä
katusaneerausta.
Kohteet ovat osa vuoteen 2027 ulottuvaa vesihuollon saneeraussuunnitelmaa.
– Toivomme asukkailta ymmärrystä
liikenteelle koituvalle haitalle. Meidän
on saatava saneerausvelkaa purettua, ja
tarkoitus on tietenkin parantaa ja pitää
palvelua yllä, taustoittaa verkostopäällikkö
Anssi Hietikko Hyvinkään Vedestä.
– Suunnitelmallisten korjausten lisäksi
teemme hätäsaneerauksia, kun ilmenee
runsaasti vuotoja tai vedenlaadullisia häiriöitä alueellisesti. Tänä vuonna tällainen
kohde on Haukankujan alue Talvisillassa.
Vesihuollon saneeraussuunnitelma on nähtävillä Hyvinkään Veden verkkosivuilla:
> hyvinkaa.fi/hyvinkaanvesi

Hyvinkääläisissä kouluissa ja päiväkodeissa
päästään myös energiansäästötalkoisiin. Neljättä kertaa järjestettävä kilpailu on
käynnissä koko vuoden.
– Energiansäästökilpailussa mitataan
koulujen ja päiväkotien veden ja sähkön
kulutusta. Lisäksi uutuutena tänä vuonna
seurataan myös hyötyjätteiden lajittelumääriä, Markku Nieminen selvittää.
– Säästölukemat pelkästään eivät
ratkaise kilpailun voittoa, vaan pisteitä saa
myös tehdyistä toimenpiteistä ja järjestetyistä energia- ja ympäristötapahtumista.
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Kirjastot kehottavat
Puhumaan poliitikolle

H

yvinkään kirjastoissa on meneillään Puhu poliitikolle -demokratiahanke, jonka tavoitteena
on luoda kirjastoista demokraattisen
päätöksenteon ja osallisuuden kohtauspaikkoja. Demokratia ja osallisuus -teeman tavoitteena on uudistaa
ja vahvistaa demokratiaa siten, että
kaikilla Suomessa on mahdollisuus
osallistua ja vaikuttaa innostavan
tulevaisuuden rakentamiseen. Puhu
poliitikolle -hanke toteutetaan Ratamo-kirjastojen alueella, johon kuuluvat
Hyvinkään lisäksi Hausjärvi, Loppi,
Riihimäki ja Nurmijärvi.
Ratamo-kirjastoissa lähdetään hankkeen myötä tutkimaan, millaista demokratiatyötä kirjastoissa voidaan tehdä ja
toteuttamaan mm. Politiikan päiväkah-

vit -tilaisuuksia. Tilaisuuksissa kaupunkilaisilla on mahdollisuus osallistua rentoon
kahvitapahtumaan kaupungin päättäjien
kanssa. Kahvittelun lomassa asukkailla on
mahdollisuus kysellä päättäjiltä heitä askarruttavista asioista. Ensimmäinen Politiikan
päiväkahvit -tapahtuma järjestettiin Hyvinkäällä huhtikuussa ja seuraava järjestetään
toukokuussa. Tervetuloa mukaan!
Tapahtumista saat lisätietoa joko tilaamalla
Hyvinkään kirjaston uutiskirjeen tai
seuraamalla kirjaston sosiaalisen median
kanavia. Hanketyöntekijä Noora Tammilehto
työskentelee hankkeen parissa 31.7.2022
saakka ja hänet tavoitat joko puhelimitse
0407591321 tai sähköpostitse noora.
tammilehto@riihimaki.fi

KUVA: NOORA TAMMILEHDON KOTIALBUMI

KIRJASTO

Kulttuuriterassi
aukeaa 26.5.

Hyvinkään kirjastoaukiolla
Kulttuuriterassi on Hyvinkään sydän.
Terassilta löydät tunnelmaa, livemusiikkia ja muita kulttuuritapahtumia läpi
kesän! Terassi tarjoaa erityisesti hyvinkääläisille artisteille ja meille kaupunkilaisille viihtyisän kesäolohuoneen.
Tarkemmat tiedot
tulevasta ohjelmasta
ja poikkeusaukioloajat
löydät Kulttuuriterassin
somekanavista Facebookista ja Instagramista @kulttuuriterassi

RED CARPET #SINUNFESTARI

Red Carpet on festari täynnä suomalaista tähtisadetta ja rentoa hyvinkääläisyyttä parhaimmillaan.
Konserttilavalla mm. Elastinen, Arttu Wiskari, Erika
Vikman, Abreu, Teflon Brothers, Maija Vilkkumaa,
Samuli Edelmann ja Anssi Kela!
Tervetuloa mukaan juhlimaan myös kotimaista
elokuvaa, sen yleisöä ja elokuvien tekijöitä. Festivaaliohjelma pitää sisällään elokuvia, musiikkia, tekijätapaamisia, keskusteluja ja kaupunkitapahtumia.

OSTA LIPUT NYT!
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osoitteessa redcarpetfestari.fi
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KUVA: SHUTTERSTOCK

Poimintoja
kevään ja kesän
tapahtumista
Hyvinkään Orkesterin UUDENVUODENVAPPU!
la 30.4. klo 18.00
Hyvinkääsali, Kauppatori 1. Liput 35 / 32 / 20 €
(sis. kuohujuomatarjoilu väliajalla)
Mitä saadaan, kun yhdistetään pari väliin jäänyttä uudenvuodenaaton konserttia ja vapunaatto?
Tietenkin Hyvinkään Orkesterin uusi juhlaperinne, eli UUDENVUODENVAPPU! Siispä ykköset ylle
tai alle, serpentiiniä sinne tänne ja uudenvuodenvappua juhlistamaan.

Tapahtumakalenteri
Hyvinkään kaupungin tapahtumakalenterin
ja matkailusivusto Visit Hyvinkään verkkosivut
on uudistettu palvelemaan jatkossa entistäkin
paremmin sekä tapahtumakävijöitä että
matkailijoita.
Visit Hyvinkää kertoo kaupungista kuvin
> visithyvinkaa.fi
Löydä kaikki Hyvinkään tapahtumat
> tapahtumat.hyvinkaa.fi

Ilmoita
omat
tapahtumasi:

> tapahtumat.
hyvinkaa.fi

Voit syöttää oman tapahtumasi maksutta
tapahtumakalenteriin. Palvelun käyttöönotto edellyttää
rekisteröintiä. Lisätietoja tapahtumien lisäämisestä:
Outi Ruso, outi.ruso@hyvinkaa.fi
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Steel & Fire - Suomen taitavimmat metallisepät Villatehtaalla su 15.5. klo 10–16
Villatehdas, Kankurinkatu 4–6, sisäpiha
Vapaa pääsy
Hyvinkääläinen raskaan musiikin festivaali
Steelfest juhlii tänä vuonna 10-vuotisjuhliaan
ja järjestää sen kunniaksi kaikille avoimen, ikärajattoman ja pääsymaksuttoman tapahtuman
Villatehtaalla. Steel & Fire kokoaa Villatehtaalle
suomalaisen käsityön huippuosaajia erityisesti
taonnan parista.
> steelfest.fi
Kaukas Elofolk – kansanmusiikkia Kaukasten
kulttuurimaisemassa to 11.8. – la 13.8.
Kaukasten Juhlatalo, Jokipadontie 6, Hyvinkää. Liput
10 / 15 / 30 / 35 / 60 €. Alueelle ja pihakonsertteihin
vapaa pääsy. Ilmainen kuljetus Jokelan asemalta.
Kaukas EloFolk -päätapahtuma. Uutuutena mykkäelokuvaa elävän kansanmusiikin säestyksellä
yhteistyössä Forssan mykkäelokuvafestivaalien
kanssa. Lauantaina ensi kertaa luvassa myös
lastenkonsertti. Kansainvälistä väriä tuovat perjantaina tanskalainen Kristine Heebøll ja ruotsin
Roger Tallroth. Lauantaina luvassa on mm.
Jussi Syren & Groundbreakers, Alda ja Pentti
Rasinkangas & JPP.
> kaukaselofolk.fi
Suunnistuksen SM-keskimatka Hyvinkäällä
10.9.
Hyvinkään Rasti järjestää suunnistuksen keskimatkan SM-kilpailun upeassa Usmin maastossa.
SM-Keskimatka on lajin suurin henkilökohtainen
kilpailu vuosittain ja tapahtumaan odotetaan
noin 2000 osallistujaa huoltojoukkoineen.
Kilpailukeskuksena toimii Ali-Mattilan tilan pellot
Usmintien varrella. Aamupäivän aikana kilpaillaan karsinnat ja Suomen mestarit ratkeavat iltapäivän finaaleissa. Kilpailunjohtajana toimii Jussi
Borgenström ja ratamestarina Ari Kattainen.
Tervetuloa nauttimaan tavallisesta poikkeavasta
urheiluelämyksestä!
> www.smkeskimatka2022.com
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