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ESIPUHE

Kädessäsi	oleva	Kaukasten	alueen	kyläsuunnitelma	on	toteutettu	Kaukasten
asukasyhdistyksen	 ja	Laurea-ammattikorkeakoulun	yhteistyönä.	Kyläsuunnitel-
man	kohteena	on	yhdistyksemme	 toimialue,	 johon	kuuluu	Hyvinkään	Kaukas,	
Myllykylä	ja	Uusikylä.	

Kyläsuunnitelmaan	on	koottu	alueen	historia-	ja	muuta	taustatietoa,	sekä	asuk-
kaille	suunnatun	kyselyn	tulokset.	Toivottavasti	kyselyssä	nousivat	esille	tärkeim-
mät	 seikat,	 joihin	 toivotaan	 parannusta	 ja	 toivottavasti	 saamme	 näitä	 asioita	
myös	vietyä	eteenpäin.

Alueemme	tilanne	oli	80-	ja	vielä	90-luvullakin	hyvin	erilainen	kuin	tänään.
Vanutehdas	oli	vielä	toiminnassa	ja	tarjosi	työpaikkoja.	Myös	palvelutarjonta	oli	
toisella	tasolla.	Kaukasissa	oli	kaksi	kauppaa,	pankki	ja	posti.	Kaukasten	palve-
lutalolta	löytyivät	myös	terveydenhoito-	ja	neuvolapalvelut.	Tänään	palveluista	
ovat	jäljellä	päiväkoti	ja	koulut,	sekä	seurakunnan	järjestämät	palvelut.	

Palvelutarjonnan	parantaminen	jatkossa	on	vaikeaa.	Kaupungin	tarjoamat
palvelut	alueella	tulevaisuudessa	tuskin	kasvavat.	Mikäli	palveluita	ja	toimintaa	
halutaan	lisää,	vaatii	se	suurempaa	omatoimisuutta.	Kaupunki	voisi	olla	kuiten-
kin	tukemassa	toimintaa	joko	rahallisesti	tai	muutoin.	Näin	toimitaan	jo	Kaukas-
ten	Juhlatalon	siivouksen	suhteen,	josta	kaupunki	maksaa	korvauksen	asukas-
yhdistykselle.	Vastaavaa	toimintaa	voitaisiin	laajentaa	esimerkiksi	urheilukentän	
hoitoon.	Tällainen	toimintamalli	tuntuu	ainoalta	mahdolliselta,	joka	voisi	paran-
taa	palvelutasoa.	Samalla	se	lisäisi	yhteisöllisyyttä,	parantaisi	viihtyisyyttä	ja	toisi	
asukasyhdistykselle	 rahaa	toimintojen	kehittämiseen.	Tällainen	vaatii	kuitenkin	
talkoohenkeä.	Tulevaisuus	näyttää	löytyykö	sitä.	Toivottavasti!

Kyläsuunnitelmamme	on	yhteistyön	tulosta.	Alueen	asukkaat	ovat	osallistuneet
vastaamalla	asukaskyselyyn.	Laurea-ammattikorkeakoulussa	Hyvinkäällä	suu-
rimman	 työn	 kyläsuunnitelmamme	 eteen	 on	 tehnyt	 Lotta	 Palomäki.	 Häntä	 on	
ohjannut	Tero	Uusitalo	 tukenaan	Ulla-Maija	Knuutti.	Asukasyhdistys	on	 toiminut	
työn	 tarkastajana	 ja	 palautteen	 antajana.	 Rahoituksen	 kyläsuunnitelmamme	
laatimiseen	 on	 myöntänyt	 YliSet	 ry	 alueellisen	 maaseutuohjelman	 hankkeena	
(ALMA).	 Hankkeen	 omarahoitusosuuteen	 ovat	 osallistuneet	 asukasyhdistyksen	
lisäksi	myös	HCN	(Koti-Huuna)	ja	Kaukas	kiinteistöt	.

Suuret	kiitokset	Teille	kaikille!!	

Myllykylässä	tammikuussa	2006
Markku	Nieminen	
Kaukasten	asukasyhdistyksen	puheenjohtaja
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1	KAUKASTEN	ALUEKUVAUS

SIJAINTI

Kaukasten alue sijaitsee Hyvinkäällä Tuusulan ja Mäntsälän kuntien rajoilla noin 
1� kilometriä kaakkoon Hyvinkään keskustasta. Lähin taajama on Jokela, jonne 
Kaukasista on matkaa seitsemän kilometriä. Uusikylä sijaitsee Kaukasten ja Joke-
lan välissä. Myllykylä taas sijaitsee Porvoonväylän eteläpuolella, Kaukasista poh-
joiseen päin. 

Tämä Hyvinkään Kaukas on se alkuperäinen Kaukas, josta nimi on kulkeutunut 
Lappeenrantaan.  



- � - 

Tehdas toi alueelle paljon liikettä ja elämää. 

HISTORIA

Kaukasten alueella on merkittävä historia, johon on erityisesti vaikuttanut vanu-
tehtaan toiminta. Elämänmeno alueella on seurannut tehtaan nousuja ja lasku-
ja. Varsin moni kylän asukkaista on ollut taloudellisesti riippuvainen tehtaasta.

Kaukasten alueen vakituinen asutus alkoi muodostua 1700-luvun loppupuolella.
Ennen isojakoa nykyisten Myllykylän, Kaukasten ja Uudenkylän alueella sijaitsi 
vain muutamia torppia, jotka kuuluivat Kellokosken eli Marieforsin kartanoon ja 
Ritasjärven tilojen takamaihin. Isojakomittauksissa 178� perustettiin alueen ensim-
mäiset uudistilat. Nykyisen Kaukasten kylän alueesta joen itäpuoli kuului Mäntsä-
lään ja Ohkolankylän alueeseen. Sinne perustettiin Kaukas, joka sai myöhemmin 
nimen Kaukaan Savela sekä Kivistö. Keravanjoen länsipuoli kuului Hausjärveen ja 
Ritasjärven kylään. Sinne perustettiin Kellokosken Marieforsin kartanon takamaille 
Kellarhuhta ja Koskenmaa. Lisäksi nykyisen Uudenkylän alueelle Haapasaari, Ka-
tila, Juhola, Mäkelä, Harakka ja Poltinoja eli Poltti. Kaikki tilat olivat kooltaan 1/3 
manttaalia. Näiden jälkeen perustettiin Myllykylään 1791 Kalalammi, 1801 loh-
kottiin Koski-Sipilä ja 180� Metsä-Kerttula. Mäntsälän ja Hausjärven lisäksi myös 
Tuusulan rajan kolmiomainen kärki ulottui Kaukaan kosken länsipuolelle.

1870-luvulla Robert Björkenheim sopi muutaman kumppaninsa kanssa lankarulla-
tehtaan perustamisesta Keravanjoen varrelle Kaukasiin. Kaukasten kylän kohdal-
la virtauksen ansiosta saatiin kehitettyä riittävästi energiaa tehtaan toimintaan. 
Aluksi koneita oli vähän ja ne olivat vaatimattomia, mutta vähitellen konekanta 
kehittyi. Lankarullia vietiin ulkomaille asti, pääkohteina Englanti ja Skotlanti. 
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Vuonna 1890 rakennettiin uusi tehdas Lappeenrantaan ja vähitellen vanha teh-
das Kaukasissa lopetettiin. Alkuperäinen Kaukas sijaitsee siis Hyvinkäällä. Nimi 
siirtyi Lappeenrantaan tehtaan mukana. Finska Waddfabriken onnistui kuitenkin 
palauttamaan tehtaan toimintaan valmistaen vanutuotteita. Myöhemmin suu-
ren tulipalon jälkeen toimintaa jatkoi Suomen Vanutehdas Oy, joka joutui kuiten-
kin konkurssiin. Oy Suomen Vanutehdas Ab perustettiin vuonna 191� jatkamaan 
toimintaa. Sisällissota oli vaikeaa aikaa tehtaalle. Useat työntekijät menehtyivät 
ja sodan jälkeen alueen väkiluku laski �00:sta 300:an. 

Vuosia myöhemmin aloitettiin taas vienti ulkomaille. 19�0-luvulla pääkonttori siirtyi 
Helsinkiin. Tuotantotiloja laajennettiin ja nimi muutettiin Oy Suomen Vanutehdas 
– Finnwad Ltd:ksi. Markkinat kasvoivat huomattavasti 1970-luvulla ja Australiaan 
perustettiin tytäryhtiö. 

Vuonna 1981 vanutehdas siirtyi Oy Tamro Ab:lle. 1980-luvun suuren saneeraus-
työn seurauksena henkilöstön määrä väheni ja pääkonttori siirrettiin Kaukasiin. 
Vanutehtaan viimeinen omistaja oli ruotsalainen SCA-Mölnycke Ab, joka kuiten-
kin ajoi tehtaan toiminnan alas alkusyksyyn 1998 mennessä. Tämän jälkeen kaikki 
tehdasalueen kiinteistöt siirtyivät Kaukas Kiinteistöt Oy:lle. 

Tehtaan tilipäivinä torilta sai ostaa elintarvikkeita ja juhlimaan kokoonnuttiin tal-
lin vintille. Vuonna 193� Kaukasiin rakennettiin juhlatalo. Tehdas tarjosi paljon 
vapaa-ajan toimintaa. Vapaapalokunta järjesti ruiskujuhlia ja 1933 perustettiin 
urheiluseura Kaukasten Voima sekä Kaukasten Naisvoimistelijat. Kaukasten Voi-
ma toimii tänä päivänä enimmäkseen Tuusulan puolella Jokelassa. Myöhemmin 
palvelujen tarjoajaksi on tullut kaupunki ja seurakunta. Lankarullatehtaan ja Va-
nutehtaan lisäksi Kaukasissa on toiminut Kaukasten Virvoitusjuomatehdas,  Muo-
vitehdas, lähdevesitehdas Kivistön kirkas ja Myllykylässä Koskenmaan saha. Myl-
lykylässä toimi 1800-luvulle asti myös kalkkikaivos. 
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VÄESTÖ

Hyvinkään kaupungin pienaluejaottelun (ks. liite I) mukaan Kaukasissa on 292 
asukasta, Uudessakylässä 2�0 ja Myllykylässä 80 asukasta. Kaukasissa alle 1�-vuo-
tiaita on 2� % , 1�-��-vuotiaita �7 %  ja yli ��-vuotiaita 8 %. Myllykylässä alle 1�-
vuotiaita on 18 % , 1�-��-vuotiaita �� % ja yli ��-vuotiaita1� %. Uudessakylässä alle 
1�-vuotiaita on 2� % , 1�-��-vuotiaita �2 %  ja yli ��-vuotiaita 1� %. Väestöjakauma 
vastaa hyvin koko Hyvinkään väestöjakaumaa.

Väestöjakauma
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alle 15-vuotiaat 16-64-vuotiaat yli 65-vuotiaat
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Hyvinkää

Kaavio 1: Alueen väestöjakauma

LUONTO

Kaukasten alue on luontoarvoiltaan erittäin rikas ja monipuolinen. Kylän länsipuo-
lella sijaitseva Kapilamminnummi on määritelty ympäristönsuojelun kannalta ar-
vokkaaksi opetuskohteeksi. Puolukkatyypin kuivalla mäntykankaalla kasvaa mm. 
erikoinen kultakuusi sekä runsas mäntykukka esiintymä. 

Jääkauden kivimuodostumien, muinaisrantojen, alueelta löytyy Hyvinkäällä har-
vinainen rapakivi. Merkittävistä lintulajeista alueella pesii harvalukuiset kangaskiu-
ru ja kehrääjä.

Myllykylän kalkkikallion alue, Keravanjoen rantalehto Alimyllyllä sekä jokeen las-
kevien sivupurojen varret ovat paikkakunnallisesti arvokasta puronvarsien leh-
tokasvillisuusaluetta. Alueella tavataan mm. harvinaista kaiheorvokkia. Muuta 
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merkittävää kasvustoa edustavat mm. mukulaleinikki, lehtoleinikki, lehtokuusama 
sekä Myllykylän laajat kulleroesiintymät, jollaisia ei muualta Hyvinkään alueelta 
löydy.

Kaukasten Keravanjokivarren nisäkäslajistoon kuuluvat harvinaiset liito-orava ja 
saukko. Pesivistä lintulajeista mainittakoon pyrstötiainen, harmaapäätikka ja pik-
kutikka. Kaukasten ja Myllykylän läpi kulkeva Keravanjoki on lisäksi tunnettu lukui-
sista jokimaisemaa elävöittävistä koskialueista, jotka ovat suosittuja virkistyskalas-
tuspaikkoja.

Keravanjoki virtaa Kaukasten alueen läpi ja luo vihreän keitaan metsien ja pel-
tojen lomaan. Joen varrella ihmiset ja metsien eläimet voivat virkistäytyä. Uu-
denmaan ympäristökeskus on suorittanut alueella koskikunnostuksia TE-keskuksen 
rahoituksella vuosina 2003-200�. Koskikunnostukset ovat monipuolistaneet joen 
virtausta ja ilmettä sekä parantaneet kalojen luontaisia lisääntymismahdollisuuk-
sia. Kaukasten patoaltaan ruoppaus on luvassa vuoden 200� aikana. Padon sul-
kumekanismi on kunnostettu ja padon viereen on rakennettu kalaporras, joka 
mahdollistaa jalokalojen nousun Kellokoskelta aina Ridasjärvelle asti. Kaukasten 
pato jakaa vesialueet yläpuoliseen Ridasjärven kalastuskuntaan ja alapuoliseen 
Kellokosken erityiskalastusalueeseen. 

Kaukasten eteläpuolelta Keravanjoki on kaivautunut syvälle alueen lustosavi-
kerrostumaan. Kuusivaltaisen kanjonin kasvillisuutta ovat mm. sinivuokko, imikkä, 
pystykiurunkannus ja näsiä.

“Kaunis ympäristö joen varrella” 

“Monipuolinen, arvokas luonto” 
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2	ELINKEINOT	JA	PALVELUT

Elinkeinorakenne on muuttunut paljon Kaukasten alueella. Tehtaan lopettamisen 
myötä Kaukasista katosi valtaosa työpaikkoista. Niinpä nykyään suurin osa työssä 
käyvistä asukkaista työskentelee kylän ulkopuolella. Maanviljelystä toimeentulon-
sa saa yhä harvempi. 

PÄIVÄKOTI

Kaukasissa toimii päiväkoti, joka on Lähdekarin päivähoidon toinen yksikkö. Päi-
väkodin yhteydessä toimii myös esikoulu. Päiväkodissa on töissä kaksi lastentar-
hanopettajaa, laitosapulainen ja kolme lastenhoitajaa.  Neljä paikkaa on vaki-
tuisia. Tällä hetkellä (tammikuu 200�) päiväkodissa on hoidossa 33 lasta. Kaikki 
halukkaat eivät ole päässeet päiväkotiin, joten jonossa on lapsia. Päivähoidon 
tavoitteena on tarjota lapsille hyvä ja turvallinen päivähoito. Leikit sujuvat hyvin 
lasten kesken, koska tilaa on tarpeeksi kaikille. Päiväkodille tuodaan ruoka taksilla 
Anttilan keittiöstä, Hyvinkäältä. 

Päiväkotiryhmät kasvavat vuosi vuodelta, kun lapsia tulee lisää kylälle.  
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KOULUT

Alueella toimii kaksi koulua, Kaukasten ja Uudenkylän koulut. Kouluilla toimivat 
luokat 1-�. Yläasteelle lähdetään Hyvinkäälle. Kaukasten koulussa on kaksi paino-
aluetta: luonnontutkimus ja liikunta. Uudenkylän koulussa painotetaan ympäris-
tökasvatusta. Niinpä koulujen toiminnassa yritetään hyödyntää mahdollisimman 
paljon lähiympäristöä retkillä ja tutustumiskäynneillä. Molemmat koulut ovat pie-
niä maalaiskouluja, joissa oppilaat viihtyvät ja kaikki tuntevat toisensa. Vapaa-
ajallakin lapset tulevat koulun pihalle leikkimään. Oppilasmäärien on ennustettu 
pysyvän samoina, mutta ennusteissa ei ole huomioitu mahdollista tonttimyyntiä. 
Näyttäisi kuitenkin siltä, että ainakin vuoteen 2008 koulutoiminta olisi turvattu. 

SEURAKUNTA

Hyvinkään seurakunnan Kaukasten aluetyö käsittää varsin laajan alueen, jossa 
tärkeässä ja keskeisessä roolissa on Kaukasten palvelutalo. Seurakunta järjestää 
alueella päiväkerhoa, iltapäiväkerhoa ja perhekerhoa. Lisäksi palvelutalolla pi-
detään jumalanpalvelus syys- ja kevätkaudella kerran kuussa. Kaukasten eri alu-
eella pidetään seuroja säännöllisesti, kesällä vilkkaammin ja talvikaudella har-
vemmin. Seurakunnan diakoniatyöntekijä vierailee säännöllisesti Metsolan hoi-
tokodissa. Hyvinkään seurakunnan Kaukasten alueneuvosto suunnittelee myös 
seurakunnan toimintaa alueella haluten ottaa huomioon juuri paikallisen näkö-
kulman. Lähitulevaisuuden haasteena ja toiveena on järjestää varhaisnuorille 
suunnattua kerhotoimintaa ja miettiä myös jo rippikouluikään ehtineiden nuorten 
tavoittamista.

Uudenkylän koulu 
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KAUKAS	KIINTEISTÖT

Kaukas kiinteistöt omistaa entisen Suomen Vanutehtaan tehdaskiinteistöt. Kiin-
teistöissä toimii nykyisin pienyrityksiä. Teknisen korkeakoulun arkkitehtiosasto suun-
nittelee talven aikana 10-12 ehdotusta tehtaan käytöstä. Vanha tehdas on ulko-
puolelta Museoviraston suojelema. Vanhaa on siis pakko säilyttää ainakin jonkin 
verran. Rakennus pysyy ainakin näillä näkymin Kaukas kiinteistöllä, mutta tulevai-
suus on avoin. Kaukas kiinteistöt omistavat alueelta myös 20 kaavoitettua tonttia, 
jotka ovat myynnissä. 

Asukasyhdistykseltä  ja alueen asukkailta otetaan mielellään vastaan ehdotuksia 
tehtaan tulevaisuutta koskien. 

JUHLATALO

Kaukasten Juhlatalon omistaa Hyvinkään kaupunki, mutta asukasyhdistys vastaa 
Juhlatalon siivouksesta ja saa käyttää Juhlataloa omiin tilaisuuksiinsa. Juhlatalo 
on myös muiden yhdistysten käytössä ja lisäksi sitä voi vuokrata yksityiskäyttöön. 
Juhlatalon vieressä sijaitseva urheilukenttä on kaupungin hoidossa. Kesällä ken-
tällä on jalkapallomaalit ja talvella luistinrata ja jääkiekkomaalit sekä laukaisusei-
nä.

Juhlatalo on rakennettu 1930-luvulla. 
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TAUNON	TUPA

Taunon tupa on itsepalveluperiaatteella toimiva lämminhenkinen kioski. Kioskia 
pitää Tauno Ahlberg, joka nimettiin vastikään 80-vuotispäivänään ensimmäiseksi 
kunniakyläläiseksi asukasyhdistyksen toimesta. Tauno on pitänyt Taunon tupaa 
melkein 39 vuotta. Sitä ennen hänellä oli pienempi kioski 1� vuotta. 

KAUPPA-	JA	KIRJASTOAUTO

Viikoittain kylillä pysähtyy kauppa-auto ja joka toinen viikko kirjastoauto kouluilla. 
Muita palveluja on käytettävä Jokelassa tai Hyvinkäällä.

HCN	KOTI-HUUNA	

Kaukasissa toimii myös Koti-Huuna Oy, joka yksityisenä yrityksenä tarjoaa psyki-
atrisia sosiaalipalveluja. Koti-Huuna Oy on osa Human Care Network (HCN)- ver-
kostoa. Palvelukoti tarjoaa tuettua asumista mielenterveyskuntoutujille. Kauka-
sissa Koti-Huuna Oy:llä on kaksi toimipistettä, Jokipadon palvelukoti ja Metsolan 
palvelukoti. Metsolan palvelukodissa on �0 asukaspaikkaa ja Jokipadossa on 17 
paikkaa. Vuonna 200� Koti-Huuna osti Kaukasissa sijaitsevat kiinteistöt kaupungil-
ta. Toimintaa on kuitenkin ollut jo 10 vuotta ostoa ennen vuokrakiinteistössä. Koti-
Huunalla on 12 työntekijää Kaukasissa. Kylätalolta löytyy hyvät tilat liikkumiselle, 
mutta varustetasoon toivottaisiin parannusta. 

Taunon tuvalta saa muun muassa virvokkeita sekä elintarvikkeita. 
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JULKINEN	LIIKENNE

Kaukasten kylällä bussiliikennettä hoitaa Ventoniemi Oy. Linja-autot kulkevat Jo-
kelan ja Hyvinkään väliä ajaen Kaukasten alueen kautta. Jokelaan linja-autot 
liikennöivät kahdeksan kertaa päivässä arkipäivisin ja viikonloppuisin kerran. Hy-
vinkäälle pääsee arkipäivisin seitsemän kertaa, sekä lauantaisin ja sunnuntaisin 
kerran. Osa vuoroista liikennöi vain kouluvuoden aikana. Myllykylään pääsee 
myös Mäntsälään menevillä linja-autoilla. Arkipäivisin Myllykylästä pääsee myös 
Kellokosken linja-autolla Hyvinkäälle ja takaisin. Lähin rautatieasema sijaitsee Jo-
kelassa. 

Kaareva Ali-Myllyn silta johtaa Kaukasten koululle 
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3	YHDISTYKSET	JA	HARRASTUSTOIMINTA

Kaukasten	Asukasyhdistys	ry perustettiin 1982. Nykyään jäseniä on noin �0 per-
hekuntaa. Asukasyhdistys toimii Kaukasten alueen asukkaiden yhdyssiteenä. Ke-
väisin yhdistys pitää vuosikokouksen, jossa valitaan toimikunta. Asukasyhdistys jär-
jestää toukokuussa siivoustalkoot sekä Myllykylän uimarannan kunnostustalkoot. 
Muita talkoita järjestetään tarpeen mukaan. Asukasyhdistys on myös mukana 
järjestämässä Juhlatalon itsenäisyyspäiväjuhlia, joihin ohjelman järjestää vuoro- 
vuosina Kaukasten ja Uudenkylän oppilaat. Joulujuhlat vietetään myös yhteis-
työssä kyläkoulujen kanssa. Yhdistyksen toiminnasta ilmoitetaan palvelutalon ja 
juhlatalon ilmoitustauluissa sekä sähköpylväsilmoituksilla ja Aamupostin yhdistys-
palstalla. 

Hyvinkään 4H-kerho kokoontuu Kaukasten Juhlatalolla kerran viikossa. Kerholai-
set ovat pääsääntöisesti 9-12 vuotiaita. Vanumäen	 urheilijat kokoontuvat pari 
kertaa viikossa juhlatalolle pelaamaan sählyä. 

Talkooporukka juhlistaa Myllykylän uimarannan uuden 
sillan valmistumista
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4	ASUKASKYSELY	JA	TULOKSET

Asukaskysely jaettiin Kaukasten, Uudenkylän ja Myllykylän alueella 30�:en talo-
uteen toukokuussa 200�. Vastuksia tuli 97 kappaletta, joten vastausprosentiksi 
muodostui 32 %. Kyselyyn vastattiin kotitalouksittain.  

Kyselyyn vastanneet perheet olivat asuneet alueella keskimäärin 18 vuotta.  Vas-
taajaperheissä oli keskimäärin 2,� henkilöä. Vastaajista �7 % prosenttia asui oma-
kotitalossa, 3� % rivitalossa, � % kerrostalossa ja 2 % oli kesäasukkaita. 

Alueelle muuton syitä löytyi monia, mutta suuri osa (3� %) vastaajatalouksista oli 
muuttanut maalaisympäristön vuoksi. Asuntojen edullisuus mainittiin muuton syyk-
si 20 % vastauksista. Hyvä sijainti kaupunkien läheisyydessä oli kiehtonut 12 %:a 
vastaajista ja 11 % muutti lähelle sukulaisia ja tuttuja. Muiksi syiksi mainittiin muun 
muassa maatalous, luonnon läheisyys, työpaikka, rauhallisuus ja palvelukoti. Suu-
rin osa (79 %) vastaajista ei ole ajatellut muuttaa alueelta pois. Vastaajat, jotka 
olivat aikeissa muuttaa Kaukasten alueelta pois mainitsivat syyksi muun muassa 
palveluiden puutteen ja omaan asuntoon muuton.

Asuinalueen valintaan vaikuttaneet seikat

35 %

20 %6 %

12 %

11 %

16 %

Maalaisympäristö

Edullisempi asunto

Paluu juurille

Hyvä sijainti

Sukulaisia ja tuttuja kylällä

Muu syy

Kaavio 2: Asuinalueen valintaan vaikuttaneet seikat kyselyn mukaan
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KAUPUNGIN	PALVELUT

Kaupungin palveluita arvioitiin asteikolla täysin samaa mieltä - täysin eri mieltä. 
Urheilukentän hoito jakoi mielipiteitä puolin ja toisin. Kuitenkin vain 1 % vastaajista 
oli täysin samaa mieltä, että urheilukenttä on kesäisin hyvin hoidettu. Suuri osa 
vastaajista oli sitä mieltä, että luistinrataa ei hoideta hyvin. Kansalaisopiston kurs-
sitarjontaa ei koettu täysin riittäväksi. Molemmat koulut saivat sen sijaan hyvää 
palautetta. Kukaan ei väittänyt olevansa täysin eri mieltä Kaukasten koulun toi-
mivuudesta. Yläkoululaisten kyydin toimivuus taas jakoi mielipiteet samaa mieltä 
ja eri mieltä olevien kanssa melko tasan. Päivähoitoa suurin osa  piti hyvin järjes-
tettynä. 

SEURAKUNNAN	PALVELUT	

Seurakunnan palvelut olivat vastaajille melko vieraita. Jokaiseen väittämään yli 
puolet valitsivat en osaa sanoa – vaihtoehdon. Kuitenkin he, joille seurakunnan 
palvelut olivat tuttuja, olivat tyytyväisiä palveluihin. 

Kaupungin palvelut

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Urheilukenttä on kesällä hyvin hoidettu

Kansalaisopiston kurssitarjonta on riittävä

Luistinrata on hyvin hoidettu

Yläkoululaisten kyyti toimii hyvin

Uudenkylän koulu toimii hyvin

Kaukasten koulu toimii hyvin

Päivähoito on hyvin järjestetty

täysin samaa mieltä samaa mieltä en osaa sanoa eri mieltä täysin eri mieltä

Kaavio 3: Asukaskyselyyn vastanneiden mielipiteitä kaupungin palveluista
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MUUT	PALVELUT

Muiden palveluiden osalta postinjakeluun oltiin todella tyytyväisiä. Vastausten 
mukaan myös lumenauraus tuntui sujuvan melko hyvin Kaukasten alueella. Linja-
autoliikenne jakoi mielipiteet kahtia, sillä toiset pitivät sitä toimivana ja toisent oli-
vat asiasta täysin eri mieltä. Osa vastaajista koki katuvalaistuksen puutteelliseksi, 
mutta ainakin yhtä suuri osa koki valaistuksen riittäväksi. 

Muut palvelut

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Teiden muu kunnossapito toimii

Katuvalaistus on riittävä

Lumenauraus toimii hyvin

Postinjakelu toimii

Linja-autoliikenne toimii

täysin samaa mieltä
samaa mieltä
en osaa sanoa
eri mieltä
täysin eri mieltä

Kaavio 4: Asukaskyselyyn vastanneiden mielipiteitä muista palveluista
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Mitä palveluita kylälle kaivataan

0 5 10 15 20 25

Pienkoneiden korjausta

Lemmikkien hoitoa

Pihanhoitoa

Autonkorjausta

Polttopuiden myyntiä

Pienremonttia

Kylätalonmiestä

Vanhusten hoitopalveluita

Lastenhoitoa

Siivouspalveluita

Hierontaa

Kimppakyytejä

Lumenaurausta

Kaavio 5: Vastanneiden mielipiteet kylälle tarvittavista palveluista

PALVELUTOIVEET

Asukaskyselyssä alueen asukkaat saivat myös kertoa, miltä palveluita he kylälle 
haluaisivat. Eniten kaivattiin lumenaurauspalvelua ja kimppakyytejä. Kaikki kyse-
lylomakkeessa vaihtoehtoina olleet palvelut saivat kannatusta. 
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Harrastustoiveet

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Pingis

Skeittaus

Suunnistus

Bänditoiminta

Metsästys

Lentopallo

Kotiseutuhistoria

Nuorisoilta

4H

Teatteri

Valokuvaus

Kudonta

Jalkapallo

ATK

Disko

Puutyöt

Jääkiekko

Sähly

Käsityöt

Piirtäminen

Voimistelu

Musiikki

Hiihto

Kalastus

Kaavio 6: Asukaskyselyyn vastanneiden harrastustoiveet

HARRASTUTOIVEET

Erilaiset harrastusmuodot herättivät kyselyssä paljon mielenkiintoa ja lisäksi useita 
uusiakin harrastusmahdollisuuksia ehdotettiin. Vastaajien mielestä harrastustoi-
mintaa voisivat järjestää asukasyhdistys ja kansalaisopisto sekä urheiluseurat. 
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KEHITTÄMISTOIVEET

Kyselyssä pyydettiin valitsemaan kolme kehittämistoivetta koskien Kaukasten 
aluetta. Ylivoimaisesti eniten kannatusta sai kioski tai kahvila. Paikaksi ehdotettiin 
juhlataloa. Paikka voisi toimia myös kaivattuna yhteisenä kokoontumispaikkana. 
Toiseksi eniten ääniä sai lääkäri, jota ehdotettiin palvelutalolle. Kolmanneksi eni-
ten toivottiin lisää pyöräteitä muun muassa Kaukasten koululle, Kellokoskentielle 
ja Kaukasten ja Myllykylän väliin. Kauppa oli myös erittäin toivottu kylällä. 

YLEISARVOSANA

Kyselyn lopuksi kysyttiin kokonaisarvosanaa kylälle. Kaikki kylät ovat melko tasa-
vertaisia ja arvosanoja annettiin koko kouluasteikon (�-10) laajuudelta. Loppuyh-
teenvedon päätelmä oli, että koko alueen arvosana on 8.

“Vanhaa kunnioitettava. Perinteet kunniaan!”

“Hienoa, että ollaan aktiivisia”

“Rauhallinen asuinympäristö ja mukavat naapurit”
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5	NYKYISTEN	PALVELUIDEN	KEHITTÄMISEHDOTUKSIA

Kaukasten aluetta pidetään hyvien tieyhteyksien päässä sijaitsevana rauhallise-
na maalaiskylänä, jonka historia on asukkaille tuttu ja tärkeä. Tontit ovat riittävän 
isoja ja tarjoavat oman rauhan. Kylällä on paljon kauniita, vanhoja rakennuksia. 
Pieniä kouluja ja päiväkotia arvostetaan paljon ja asuinympäristöä pidetään tur-
vallisena. Kylällä on paljon lapsiperheitä ja lasten kavereiden vanhemmat tunte-
vat keskenään toisensa. Monilla asuu myös paljon sukulaisia lähellä. Kylä sijaitsee 
hyvien yhteyksien päässä kaupungeista kauniin luonnon keskellä, jossa silmä le-
pää. Erityisesti jokimaisemaa pidetään kauniina ja viihtyisänä. Joki tarjoaa myös 
kalastusmahdollisuuden. Asukkaat tulevat hyvin toimeen keskenään ja kylällä 
vallitsee hyvä yhteishenki. Hyvänä asiana mainittiin myös mahdollisuus vaikuttaa 
kylän asioihin. Taunon tupa ja luistinrata saivat myös kehuja osakseen.

Urheilukenttä on käytössä ympäri vuoden. Kentän jäädytys ja auraus koettiin 
puutteellisena ja näihin asioihin toivottiin parannusta kaupungin taholta. Erityisesti 
koululaiset toivoivat kentälle kunnon jääkiekkokaukaloa, jotta kiekot eivät hukkui-
si lumihankeen. Tällöin taitoluistelijoillekin jäisi kentällä tilaa luistella. 

Urheilukenttä sijaitsee Juhlatalon vieressä.
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Päiväkodin henkilökunta toivoi päiväkodille vakituisempaa henkilökuntaa, jotta 
tulevaisuutta olisi helpompi suunnitella. Pienen päiväkodin etuja ovat lapsien ja 
vanhempien tunteminen sekä turvallinen ympäristö. Toisaalta välillä voi tuntua 
hieman yksinäiseltä, kun ympärillä ei ole muita, joiden kanssa ideoita voisi vaih-
della.
 
Kaukasten koulun henkilökunta toivoi koululle alueen suunnistuskarttaa ja luon-
topolkua kylälle. Toivomuksena kyläläisille ja asukasyhdistykselle olisi, että lasten 
vapaa-ajan toimintaa pidettäisiin yllä. Myös kasvatusyhteistyötä toivotaan. 

Koti-Huunasta toivottiin enemmän yhteistyötä kyläläisten kanssa. Kaupungille 
Koti-Huunan toive olisi kuntien välisen yhteistyön lisääminen. Usein asioimaan täy-
tyy lähteä Hyvinkäälle, vaikka Jokela olisi lähempänä. 

Teidenvarsien raivausta toivottiin useassa vastauksessa. Raivaus parantaisi liiken-
neturvallisuutta sekä siistisi maisemakuvaa. Liikenneturvallisuutta tulisi myös pa-
rantaa korjaamalla ja päällystämällä huonokuntoisia teitä sekä rakentamalla 
turvallisia pyöräteitä. Jätteiden kierrätysmahdollisuudet koetaan kylällä jonkin 
verran puutteellisiksi. Erityisesti toivottiin pahvin ja kartongin keräysastioita sekä 
vaatekeräystä. 

HARRASTUSTOIMINNAN	KEHITTÄMISEHDOTUKSET

Kansalaisopiston tarjontaan toivottiin lisää kursseja, kuten jumppaa lapsille ja 
aikuisille. Kansalaisopisto voisi myös järjestää kursseja erilaista harrastustoiveista. 
Koululaiset kaipasivat myös lisää vapaa-ajantoimintaa Kaukasten alueelle, kuten 
diskoja, juoksukilpailuja ja jalkapallo-otteluita. 

Paikalliset harrastusmahdollisuudet elävöittäisivät kylää eikä harrastuksiin tarvitsisi 
lähteä Jokelaan tai Hyvinkään keskustaan asti. Vapaa-aikaa olisi mukava viet-
tää leikkipuistossa, josta olisi iloa niin pienemmille kuin vähän isommillekin lapsille 
ja aikuisille. Skeittaajille toivottiin omaa ramppia, jottei heidän tarvitsisi rakentaa 
skeittiratoja kaduille. Uinti	on suosittua kesäistä vapaa-ajan toimintaa. Joki tarjo-
aakin hyvän uimapaikan, jota asukasyhdistys ylläpitää. 
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6	TOIVEET	KYLÄN	KEHITTÄMISEKSI

Vaikka kaunista luontoa kehuttiinkin paljon, herätti metsien hoito jonkin verran 
huolta. Monet vastaajat toivoivat, että metsiä pitäisi hoitaa kevyemmin. Ympäris-
töstä pitäisi muutenkin huolehtia muun muassa siivoamalla teiden varsia sekä ros-
kista että näköalaa rajoittavasta kasvillisuudesta. Talojen pihat pitäisi myös pitää 
siistissä kunnossa ja romukasat siivota pois. Useat talot kaipaisivat myös ehostusta. 
Teiden valaistus koetaan puutteelliseksi ja erityisesti Kaukasten koululle toivottiin 
pyörätietä. Läpikulkuliikenne pitäisi saada kuriin ja nopeusrajoitukset alhaisiksi. 
Toimiva joukkoliikenne voisi vähentää autoilua kylällä. 
 
Talveksi toivottiin hoidettua hiihtolatua ja luistinradan hyvää hoitoa sekä puku-
koppia tai penkkejä. Urheilukentän ympäristöä pitäisi hoitaa paremmin ja juhla-
talolle toivottiin myös leikkipuistoa. Erityisen toivottuja olisi kauppa ja lääkäripal-
velut kylällä. Tehdaskiinteistöjen kunnostus mainittiin myös useassa vastauksessa. 
Kylälle toivottiin myös lisää asukkaita sekä enemmän yhteistyötä Uudenkylän, 
Myllykylän ja Kaukasten välille.

ASUKASYHDISTYKSEN	TOIMINTA	

Vastaajatalouksista 2� %:ssa joku perheenjäsen oli asukasyhdistyksen jäsen. �0 % 
vastaajista ei kuulunut asukasyhdistykseen ja � %:lla on ollut tarkoitus liittyä ja � % 
ei ollut koskaan kuullut yhdistyksestä. 3 % oli entisiä jäseniä. Vastaajilta kysyttiin, 
kuinka he haluaisivat olla mukana toiminnassa. 38 % vastaajista kertoi, että aika 
ei riitä yhdistyksen toiminnassa mukanaoloon. 

Kaikkiin vaihtoehtoihin (uimarannan, juhlatalon ja latujen ylläpito, tapahtumien 
järjestely, harrastustoiminnan kehittäminen, tapahtumien suunnittelu ja muut ta-
vat) tuli vastauksia, mutta suosituimmaksi tavaksi osallistua ilmeni uimarannan 
kunnossapito ja ylläpito (n=1�). Seuraavaksi suosituimpia olivat juhlien järjestely 
(n=1�) ja harrastustoiminnan ylläpito (=13). Tapahtumien suunnittelu ja juhlatalon 
ylläpito saivat myöskin melkein yhtä paljon kannatusta (n=12). Hiihtolatujen yllä-
pitoon oltiin myös valmiita osallistumaan (n=8). Muita ehdotuksia oli muun muas-
sa koirakerhon pitäminen. 
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Asukasyhdistykseltä toivottiin säännöllistä kokoontumista, jossa käsiteltäisiin asuk-
kaiden ehdotuksia ja johon kaikilla olisi mahdollisuus osallistua. Yhteistyötä eri ta-
hojen kanssa toivottiin lisää ja erilaisia tapahtumia, kuten iltamia, kotiseutukäve-
lyitä ja peli-iltoja sekä hyvää tiedotusta. Ehdottomasti suosituimmaksi tiedotusta-
vaksi (n=��) osoittautui ilmoitustaulu. Toiseksi eniten kannatusta sai paikallislehdet 
(n=�0). Usealla perheellä kylällä on internetyhteys käytettävissä (�� % prosenttia 
vastaajatalouksista), joten jonkin verran kannatusta saivat myös sähköpostilista 
(n=21) ja  internetsivut (n=2�). Monet ehdottivat myös postiluukuihin jaettavaa 
tiedotetta. 

MUITA	TOIVEITA

Joen varteen toivottiin merkittyä luontopolkua. Ulkoilureittien paikoiksi ehdotettiin 
Kapilammen nummea sekä Vanumäen taustamaastoa. Moottorikelkkareittejä 
kannatti myös osa vastaajista. Reittien sijainniksi ehdotettiin esimerkiksi Nykiön 
metsiä. Erityisesti lapsiperheet kaipaavat leikkikenttää juhlatalolle. Neuvolavas-
taanotto puuttuu myös kylältä. 

Useita vastaajia häiritsi epäsiisteys. Talojen pihat tulisi pitää siisteinä ja talot hy-
vässä kunnossa. Jokaisen velvollisuus olisi myös huolehtia, että roskat päätyvät 
roskikseen eikä teiden varsille.

Kaukasten, Uudenkylän ja Myllykylän alue koetaan kasvavana ja kehittyvänä 
alueena. Asukkaita, etenkin lapsiperheitä, tulee lisää. Palveluiden katoaminen 
koetaan kuitenkin jonkinlaisena uhkana. 
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Parannusehdotuksia:

- Teiden valaistus paremmaksi                                                               

- Talveksi hoidettu hiihtolatu                                                                    

- Läpikulkuliikenne kuriin                                                                       

- Pihojen siisteyttä parannettava                                                           

- Lisää palveluja, kuten kauppa ja 
lääkäri
                                           
- Pyörätie Kaukasten koululle                                                                                

- Leikkipuisto juhlatalolle                                                                    

- Tiet ja teiden varret parempaan 
kuntoon  

- Kevyempi metsienhoito                                                                          

- Parempi joukkoliikenne                                                                         

- Talojen kunnostus                                                                                      

- Lisää yhteistoimintaa                                                                                  

- Lisää asukkaita                                                                                        

- Urheilukentän ympäristöä tulisi hoitaa          
paremmin

Alueen	hyviä	puolia:

+Rauhallisuus                                                                             

+Hyvä yhteishenki                                                             

+Turvallisuus                                                                            

+Kaikki tulevat toimeen keskenään                                                                     

+Historia                                                                                  

+Mukava maalaisympäristö                                                     

+Kaunis luonto                                                                            

+Hyvä sijainti kaupunkien lähellä 

+Hyvä päivähoito                   

+Hyvät koulut                                              

+Keravanjoen tarjoamat virkistysmah-
dollisuudet       

ALUEEN	HYVÄT	PUOLET	JA	PARANNUSEHDOTUKSET	KOOTUSTI
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7	TULEVAISUUSKUVIA

Kaukas, Uusikylä ja Myllykylä koetaan kasvavina ja kehittyvinä maalaiskylinä. 
Suuri osa asukkaista näkee tulevaisuuden valoisana. Kylälle uskotaan muuttavan 
paljon uusia asukkaita ja erityisesti lapsiperheiden määrän uskotaan kasvavan. 
Uusien asukkaiden myötä myös palvelutarjonnan toivotaan kasvavan. 
 
Kylien kasvaessa ja kehittyessä asukkaat haluavat säilyttää maalaisidyllin mai-
semakuvassa. Vanhojen talojen ja pihojen kunnostuksen myötä kylän ilme saa-
taisiin kohoamaan vielä entisestään. Joki koetaan tärkeänä osana Kaukasten 
alueen ympäristöä ja joen kunnostustöitä pidetään erityisen tärkeinä. Joki tulee 
tarjoamaan virkistysmahdollisuuksia sukupolvesta toiseen. 

Kylän historia halutaan säilyttää niin maisemakuvassa kuin mielissä, jotta tulevat 
sukupolvetkin olisivat tietoisia kylän merkittävästä menneisyydestä. Tällä hetkellä 
kylät koetaan turvallisina ja rauhallisina asuinpaikkoina. Niiden toivotaan pysyvän 
samanlaisina tulevaisuudessakin. 

Aktiivisten asukkaiden todetaan pitävät Kaukasten alueen virkeänä ja mukava-
na paikkana asua.

“Kylän historian pitää näkyä myös tulevaisuudessa kyläkuvassa”

“Tiedostakaa, mikä aarre luonto ja maalaisympäristö ovat. Tulevaisuuden juttu!”



- 28 - 

LÄHTEET

J. Kouki 198�, V. Kuntsi, R. Salo 19�7-200�, L. Vilkka 1988: Historia ja luonto

Junnila, O. 1989. Hyvinkään seudun historia. Hyvinkään kaupunki.

Salo, R. 200�. Rainer Salon sähköpostiviesti: Historia ja luonto. 

Hyvinkään kaupungin pienaluejaottelu. © Copyright Hyvinkään kaupunki.

Väkiluku ikäryhmittäin. http://www.hyvinkaa.fi -> Tilastot

Kaukasten ja lähitienoon kotisivut: www.hyrinet.fi/kaukas 

Asukasyhdityksen toimikunnan tiedonannot

Haastattelut:
Kaukasten koulun henkilökunta ja oppilaita 
Seppo Tuominen, HCN Koti-Huuna Oy
Kaukasten päiväkodin henkilökunta
Jarmo Linnermo, Kaukas-kiinteistöt

TEKSTI	JA	KARTAT
Lotta Palomäki, Laurea-ammattikorkeakoulu

KUVAT
Lotta Palomäki, Eila Uotila, Antti Kuusimäki

ILMAKUVAT
Aimo Tuominen

TAITTO
Ulla-Maija Knuutti, Laurea-ammattikorkeakoulu

PAINO
T-print, Hyvinkää



Kaukasten asukasyhdistys

Puheenjohtaja
Markku Nieminen
P.  0�00-919 �83

 
Sihteeri

Kirsi Lehtinen
P. 0�0-72� �222

www.hyrinet.fi/kaukas



Ka
up

un
gi

ng
eo

d
ee

tin
 lu

pa
 �

1§
 2

�.
10

.2
00

� 
©

 H
yv

in
kä

än
 k

au
pu

nk
i/ 

ka
up

un
ki

m
itt

au
s 2

00
�LIITE I



(K
er

av
an

jo
ki

)

LIITE II

Ka
up

un
gi

ng
eo

d
ee

tin
 lu

pa
 �

1§
 2

�.
10

.2
00

� 
©

 H
yv

in
kä

än
 k

au
pu

nk
i/ 

ka
up

un
ki

m
itt

au
s 2

00
�



LIITE III

Ka
up

un
gi

ng
eo

d
ee

tin
 lu

pa
 �

1§
 2

�.
10

.2
00

� 
©

 H
yv

in
kä

än
 k

au
pu

nk
i/ 

ka
up

un
ki

m
itt

au
s 2

00
�



LIITE IV

Ka
up

un
gi

ng
eo

d
ee

tin
 lu

pa
 �

1§
 2

�.
10

.2
00

� 
©

 H
yv

in
kä

än
 k

au
pu

nk
i/ 

ka
up

un
ki

m
itt

au
s 2

00
�



KAUKASTEN JA LÄHIALUEEN KYLÄSUUNNITELMAN ASUKASKYSELY

HYVÄ KAUKASTEN, MYLLYKYLÄN TAI UUDENKYLÄN ASUKAS !!

Kaukasten asukasyhdistys on aloittanut kyläsuunnitelman laatimisen Kaukasten, Myllykylän ja Uudenkylän 
alueelle yhteistyössä Laurea-ammattikorkeakoulun (Hyvinkää) kanssa. Tulevaisuudessa on mahdollista, että 
kyläsuunnitelma vaaditaan perusteeksi EU-rahoitusta kehityshankkeille haettaessa.

Kyläsuunnitelman teko aloitetaan oheisella kyselytutkimuksella, jonka avulla kartoitetaan kyläläisten 
tarpeita ja toiveita alueen kehittämiseksi. Kysely kohdistetaan alueen jokaiseen talouteen. Kysymyksiä on 
neljällä sivulla ja lisäksi liitekartta merkintöjä varten.

Toivomme, että vastaatte kysymyksiin yhdessä tai joku taloudestanne täyttää lomakkeen koko talouden 
puolesta. Jokainen mielipide on meille suunnitelman teossa yhtä tärkeä, siksi toivommekin mahdollisimman 
monen vastaavan. Vastausten perusteella muotoutuu käsitys niistä asioista ja kohteista, joihin asukkaat 
toivovat parannusta. Osa näistä on sellaisia, joita voimme omatoimisesti talkoilla tai hankkeina viedä 
eteenpäin, osa vaatii kaupungin tai muun tahon panostusta. 

Asukaskyselyn ohessa jaetaan kaupungin liikennesuunnittelun joukkoliikennekysely. Vastaamalla myös 
tähän kyselyyn, voitte vaikuttaa linja-autojen aikatauluihin ym. joukkoliikenteen kehittämiseen. 

Kyselyn liitteenä on erillinen arvontalipuke, mikäli haluatte osallistua palkintojen arvontaan. Osallistuminen 
kannattaa, sillä palkintoina on lahjakortteja ja tuotepalkintoja. Arvontaan voivat osallistua vain kyselyyn 
vastanneet. Arvontalipuke palautetaan samassa vastauskuoressa asukaskyselyn kanssa. Laureassa 
arvontalipukkeet erotellaan kyselystä, eikä niissä olevia yhteystietoja käytetä asukaskyselyn tietoja 
käsiteltäessä, vaan jokainen vastaus käsitellään luottamuksellisesti. Palauttakaa myös kaupungin 
liikennekysely samassa kuoressa.

Palauttakaa kyselyt oheisessa palautuskuoressa toukokuun loppuun mennessä Laureaan, osoite on 
kuoressa valmiina ja postimaksu maksettu.

Mikäli teillä on kysyttävää kyselytutkimuksesta ja kyläsuunnitelmasta, voitte ottaa yhteyttä allekirjoittaneisiin. 
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Yritetään yhdessä saada asioita eteenpäin!

Markku Nieminen    Tero Uusitalo 
Kaukasten asukasyhdistys  Laurea-ammattikorkeakoulu
Koskenmaantie 419  Uudenmaankatu 22, 05800 HYVINKÄÄ
p. 470 071/ 0400- 919 683  p. 020 578 7699 / 040 861 4519

Kirsi Lehtinen   Lotta Palomäki
Kaukasten asukasyhdistys  Laurea-ammattikorkeakoulu
Leppäniityntie 26   lotta.palomaki@laurea.fi
p. 040 725 6222
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JOKELA JA HYVINKÄÄN AJO-OPISTO

LIITE V



Kaukasten, Myllykylän ja Uudenkylän alueen kyläsuunnitelman asukaskysely 

TAUSTATIEDOT

1. Millä alueella asutte?   1. Kaukas 2.  Uusikylä    3. Myllykylä

2. Montako henkilöä talouteenne kuuluu?
a) alle 7 -vuotiaita _____ henkilöä d) 21-39 -vuotiaita _____ henkilöä
b) 7-15 -vuotiaita ______ henkilöä e) 40-64 -vuotiaita _____ henkilöä
c) 16-20 -vuotiaita _____ henkilöä f) yli 65 -vuotiaita ______ henkilöä

3. Onko taloudessanne auto? a) kyllä: _____ kpl b) ei

4. Onko taloudessanne internetyhteys

a) kyllä b) käytettävissä esim. työpaikalla c) aiomme hankkia d) ei

ASUMINEN JA ASUINYMPÄRISTÖ

5. Asumismuotonne  a) Omakotitalo c)  Kesäasunto
b) Rivitalo/paritalo d)  Muu, mikä____________________________

6. Kuinka kauan olette asuneet alueella?  _______ vuotta

7. Mikä vaikutti nykyisen asuinalueesi/-alueenne valintaan?
a) Maalaisympäristö  d) Hyvä sijainti: Helsingin ja muiden kaupunkien läheisyys
b) Edullisempi asunto  e) Sukulaisia tai tuttuja kylällä
c) Paluu juurille  f) Muu syy, mikä?________________________________________________

8. Aiotteko muuttaa alueelta pois lähiaikoina?
a) En b) Kyllä, miksi? __________________________________________________________
    _______________________________________________________

9.  Mitä hyviä puolia kylälläsi on? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

10. Mitä parannettavaa kylälläsi on? Kuinka parantaisit kylän imagoa tai ”ulkonäköä”?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

11. Millaisena näet kyläsi tulevaisuudessa (n. 5-8 vuoden kuluttua) mm. asukasluku, palvelut 
ym.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________



KYLÄYHTEISÖN  KEHITTÄMINEN

12. Kaipaisitteko kylässänne joitakin seuraavista palveluista?

a) polttopuiden myyntiä  i)   siivouspalvelua
b) lumenaurausta   j)    vanhusten hoivapalvelua
c) pienkoneiden korjausta/-huoltoa k)   kylätalonmiestä
d) pienremonttia   l)    kimppa-/kerhokyytejä
e) autonkorjausta   m)  pihan-/puutarhanhoitoa, puunkaatoa
f) lastenhoitoa    n)   kesäasunnon talvihuoltoa
g) lemmikkieläinten hoitoa  o)   muuta, mitä _______________________
h) hierontapalvelua  p)   muuta, mitä _______________________

13. Millaisesta harrastustoiminnasta joku perheessänne olisi kiinnostunut? Rasti eteen!
____ kalastus  ____ atk-ala   ____ metsästys  ____ jääkiekko
____ puutyöt  ____ teatteri-/näytelmäkerho ____ lentopallo  ____ nuorisoilta
____ käsityöt  ____ piirtäminen/maalaus ____ skeittaus  ____ valokuvaus
____ voimistelu  ____ hiihto   ____ kotiseutuhistoria ____ disko
____ sähly  ____ suunnistus  ____ pingis  ____ bänditoiminta
____ kudonta  ____ musiikki   ____ 4h-kerho  ____ jalkapallo

Muu, mikä? Vinkkejä toteuttamisesta ja tahoista, joka voisi toteuttaa
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________

14. Ympyröi kolme (3)  tärkeintä toivettasi, jotka olisi mukava saada kylälle? Mihin?

a) luontopolku   g)   leikkikenttä
b) ulkoilureitti   h)   äitiys- ja lasten neuvola
c) ratsastusreitti   i)    lääkärin/ terveydenhoitajan vastaanotto
d) moottorikelkkareitti  j)    kahvila-/elintarvikekioski
e) pyöräteitä lisää   k)   muu, mikä? __________________________
f) katuvaloja lisää   l)    muu, mikä? __________________________

Mihin?_______________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

15. Mitä kyläsi ympäristön osa-aluetta pitäisi parantaa? Millä tavalla? Mikä häiritsee 
erityisesti? Tavoitteena on asukasviihtyvyyden parantaminen.

a) rakennukset    g)   jätehuolto
b) piha-alueet    h)   kierrätyspisteet
c) teiden varret    i)    teiden kunto
d) jokimaisema    j)    jätevesienkäsittely
e) metsienhoito    k)   muu, mikä? _______________
f) Niittyjen ym. perinnemaisemien hoito l)    muu, mikä? _______________

Parannusehdotus _______________________________________________________



16. Tällä hetkellä on meneillään Keravajoen koskikunnostus. Jos joki on 
virkistysaluettanne, niin minkälaista palautetta ja terveisiä haluatte antaa 
koskikunnostuksen tekijöille? 
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
PALVELUT

17. Oletteko väittämien kanssa samaa vai eri mieltä? Rastittakaa sopivin vaihtoehto. 

(vastatkaa kohtiin, jotka koskettavat perhettänne) täysin 
samaa
mieltä

samaa
mieltä

eri 
mieltä

täysin
eri
mieltä

en 
osaa
sanoa

Kaupungin järjestämät palvelut
a) Päivähoito on hyvin järjestetty.
b) Kaukasten koulu toimii hyvin.
c) Uudenkylän koulu toimii hyvin.
d) Yläkoululaisten koulukyyti toimii hyvin.
e) Kansalaisopiston kurssitarjonta on riittävää.
f) Luistinrata on hyvin hoidettu.
g) Urheilukenttä on kesällä hyvin hoidettu.
h) muu, mikä?

Seurakunnan järjestämät palvelut
i) Alle kouluikäisten päiväkerho toimii hyvin.
j) Koululaisten iltapäiväkerho toimii hyvin.
k) Diakoniatyö toimii hyvin.
l) Kirkollisten tilaisuuksien järjestäminen toimii 

hyvin.
m) Muu, mikä? 

Muut palvelut
n) Katuvalaistus on riittävää. (kaupunki/ tielaitos)
o) Lumenauraus toimii hyvin. (kaupunki/ tielaitos)
p) Teiden muu kunnossapito toimii hyvin. 

(kaupunki/ tielaitos/ yksityinen)
q) Postinjakelu toimii hyvin.
r) Linja-autoliikenne toimii hyvin.
s) Muu, mikä?

t) Muu, mikä? 

Jos et ollut tyytyväinen joihinkin palveluihin, niin miten niitä voisi parantaa?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________



MERKITKÄÄ KARTTAAN:

1) Liikenneturvallisuuden kannalta ongelmallisimmat kohteet 
(merkitkää karttaan tunnuksella LT ja rajatkaa alue, jota merkintä koskee)

Miten kyseisten kohteiden turvallisuutta voisi parantaa?
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

2) Teiden kunnon kannalta parannusta vaativat kohteet
(merkitkää karttaan tunnuksella TK ja rajatkaa alue, jota merkintä koskee)

Miten kyseisten kohteiden kuntoa voisi parantaa?
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

3) Teille tärkeimmät luonto- tai virkistyskohteet
(merkitkää karttaan tunnuksella VL ja rajatkaa alue, jota merkintä koskee)

Miten kyseisten kohteiden arvon voisi säilyttää tai miten sitä voisi parantaa?
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

4) Rajatkaa karttaan omasta mielestänne kotikylänne alue, 
eli joko Kaukas, Myllykylä tai Uusikylä.





Kaukasten 
asukasyhdistys ry


