
versio 0.1 LUONNOS

kursivoidut myös koulun oppilailta

Asia Nykytila/uhka Tavoitteet/toimenpiteet Vastuutaho(t) Aikataulu

Vanuntien notkon liikenne Vaarallisen ahdas tie. Talvella 

vesi jäätyy tielle. Näkyvyys 

huono mm puustosta johtuen. 

Polkupyörien vauhti kova. 

Jatkossa mahdollisesti vielä 

louhoksen liikennekin!

Tien ja sillan kunnostaminen 

ja kevyelle liikenteelle oma 

erotettu kulku.

Ely-keskus. Asukasyhdistys 

ottaa yhteyttä elyyn (yhdessä 

kaupungin kanssa?), puuston 

raivaaminen maanomistajan 

toimesta

Korkeat ajonopeudet 

Kaukastentiellä ja Vanuntiellä

Varsinkin kevyelle liikenteelle 

iso onnettomuusriski. 

Nopeusnäytöt Kaupunki / kylien 

kehittäminen

Haapasaarentien ja 

Uudenkyläntien risteys + 

Kolumäentien ja Jokelantien 

risteys

Kovat ajonopeudet ja huono 

näkyvyys

Nopeusrajoitus => 60 km/h Ely

Olemattomat pientareet, ei 

hidasteita tai liikenteenjakajia 

Kaukastentiellä

Kevyen liikenteen 

turvattomuus

Kevyen liikenteen väylä / 

hidaste tms

Hyvinkään kaupunki

Suojatiet puuttuvat 

Kaukastentien ja Vanuntien 

risteyksestä

Vaarallinen kävelijöille, koska 

risteysalue on kuin toriaukio ja 

bussikin pysähtyy keskelle 

risteystä

Suojatiet, bussipysäkit ja 

kunnollinen risteysalue

Hyvinkään kaupunki / ELY, 

Asukasyhdistys

Liikenneturvallisuus



Ali-Myllyntien kunnossapito 2018 aikana lumien auraus ja 

muukin tien kunnostus ollut 

ala-arvoista.  Pyöräilijöiden 

määrä kasvanut (uuden 

mobiilireitin myötä)

Työ on kaupungin vastuulla.

Tien penkkojen niitto Kaukastentien ja Ali-

Myllyntien penkkoja ei niitetty 

lainkaan kesällä 2018 (vasta 

syyskuun loppupuolella). 

Näkymä on epäsiisti. Estää 

näkemistä ja siten 

turvallisuutta.

Työ on kaupungin vastuulla.

Ali-Myllyn sillan 

painorajoitusmerkki Ali-

Myllyntien puolella väärässä 

paikassa, liian lähellä siltaa.

Pohjoisesta tuleva rajoituksen 

ylittävä auto joutuu 

peruuttamaan päästäkseen 

kääntymään.

Liikennemerkin siirtäminen Kaupunki

Linja-autopysäkkien 

levennykset puuttuu 

Kaukastentien ja 

Myllykyläntien varressa.

Bussia joutuu odottamaan ja 

sieltä poistumaan ajotiellä.

Kylän raitti turvallisemmaksi ja 

kauniimmaksi, kun tehdään 

pysäkkilevennykset ja 

mahdollisesti jopa katokset 

pysäkeille.

Hyvinkään kaupunki  / 

Asukasyhdistys kaupungin 

avustuksella. (Mahdollisesti 

EMO rahoitusta?)



Uudenkyläntiellä 

Ventoniemen monttujen 

uimarannan kohdalla paljon 

pysäköityjä autoja keltaisen 

viivan kohdalla sääntöjen 

vastaisesti

Aiheuttaa vaaratilanteita, 

koska tie on ahdas ja näkyvyys 

huono.

Uimarannan käyttäjille 

tarvitaan erillinen 

pysäköintialue

Kaupunki

Valtatie 25:n (Hanko-Mäntsälä 

tie) ja Uudenkyläntien risteys 

on vaarallinen.

Kuusakosken 

jätelajittelualueen  isojen 

autojen liikenne on 

lisääntymässä, joten risteys 

vaatii parannuksia.

Liikennevalot, kiertoliittymä 

tai eritasoliittymä.

Kaupunki / Ely



Asia Nykytila/uhka Tavoitteet/toimenpiteet Vastuutaho(t) Aikataulu

Katuvalojen puuttuminen 

Myllykyläntiellä ja 

Kivistöntiellä. Vanuntien 

katuvalot ovat pimeänä.

Pimeinä vuodenaikoina 

vähentää asukkaiden ulkoilu- 

ja liikuntamahdollisuuksia 

alueella.

Asennetaan katuvalot takaisin 

Myllykyläntielle ja 

Kivistontielle. Vanuntien 

valojen lamput uusitaan 

kaupungin toimesta 

(sähkökulut maksaa tiekunta)

Kaupunki, Vanuntien tiekunta

Uudenkylän koulun kohdalla 

bussipysäkin kohdalla pimeää

Puuttuu valaisin. Valaisimen asennus Hyvinkään kaupunki

Uimarannan siisteys ja kunta + 

kaikkien yhteisten alueiden 

pelisäännöt

Luontopolulla, uimarannalla, 

juhlatalon ympäristössä 

pelisäännöt tarpeen

Laaditaan pelisäännöt ja 

laitetaan näkyville (muuallekin 

kuin uimarannalle). 

Säännölliset tarkastukset.

Asukasyhdistys

Jätteiden ja roskien 

kasaaminen tienvarsille ja 

metsään

Järjestetään säännöllisesti 

kylälle jätteiden keräys isoille 

jätteille ja ongelmajätteille. 

Jäteneuvonta

Hyvinkään kaupunki

Autiotalojen vaaran paikat 

lapsille

Tyhjissä taloissa 

vierailuissa/leikeissä 

onnettomuusvaara

Autiotalojen aukot tulisi 

sulkea (Myllykylä: Poltinojan 

talo, Kaukas: Ent Talvikin 

Valinta

Asukasyhdistys/talojen 

omistajat

Ympäristön ja rakennetun alueen turvallisuus



Kuusakosken lajittelualueen 

jätemäärät

Jätekasat ovat huikean isot, 

ovatko lupia vastaavat? 

Alueella iso riski, jos syttyy 

palamaan tms. Myös 

mahdolliset hajuhaitat ja 

roskien leviäminen tielle ja 

metsiin.

Elylle toimitetaan kysely 

lupien noudattamisen 

valvonnasta

Asukasyhdistys

Jokipadontiellä Patosillan 

kunto ja kaiteet

Kaide romahtaa luontopolulle. Yksityisessä omistuksessako?

Juhlatalon ympäristön ja 

liikunta-alueen (kylän 

keskuksen) epäsiisti ulkonäkö.

Luo epäsiistin kuvan kylästä 

(kuten tienvarsien 

niittämättömyys). Roskat 

lisäävät roskaamista!

Epäsiistit piha-alueet (esim 

Marjalehdontie ja 

Kaukastentie/Murtokuja 

kulma

Maan pilaantuminen. 

Esteettinen haitta.

Ilmoitus kaupungin 

ympäristötoimeen

Asukasyhdistys

Jätteiden lajittelupisteen 

puuttuminen kylältä

Jättiputkiesiintymät Kylällä on ainakin kaksi 

vaarallista 

jättiputkiesiintymää.

Näpistelyt pihoista Polttopuita ja puutarhakaluja 

hävinnyt talojen pihoista ja 

kylän uimarannalta 

Myllykylässä.



Asia Nykytila/uhka Tavoitteet/toimenpiteet Vastuutaho(t) Aikataulu

Turvallisuus on tunne! Kaikki kyläläiset eivät osallistu 

yhteiseen toimintaan tai 

ympäristöstä huolehtimiseen.

Asukkaiden aktivoiminen 

mukaan. Lisää tiedottamista ja 

asukastapaamisia.

Asukasyhdistys

Henkinen turvallisuus Jatkuva palveluiden alasajo ja 

lakkautusesitykset murentavat 

koettua turvallisuutta.

Kylien elinvoimaisuuden 

ylläpitäminen ja kehittäminen.

Hyvinkään kaupunginvaltuusto 

Pelikirjan hengessä

Naapuriapu Maaseudulla naapurit 

tunnetaan paremmin kuin 

taajamissa. Naapuriapu siis 

suurella osalla käytössä

Järjestetään yhteisiä 

tilaisuuksia kylälle, jossa 

mahdollista tutustua. 

Kutsutaan ihmisiä mukaan 

aktiivisesti

Asukasyhdistys

Yhteiset talkoot Kyläyhdistyksen talkoisiin 

aktivoidaan mukaan 

mahdollisimman paljon 

kyläläisiä.

Yhteistyö eri sidosryhmien 

kanssa

Asukasyhdistys järjestää mm 

koulun, kaupungin ja 

seurakunnan kanssa 

yhteistoimintaa.

Osallistaminen (miten aktivoidaan alueen turvallisuuden ja viihtyvyyden hyväksi)



Asia Nykytila/uhka Tavoitteet/toimenpiteet Vastuutaho(t) Aikataulu

Juhlatalon säilyminen 

kyläläisten käytettävissä ja 

talo kunnossa.

Kellariin tuleva vesi uhkaa 

talon kuntoa. 

Seinustojen ja kivijalan 

suojaaminen salaojin ym.

Hyvinkään kaupunki 

(kiinteistön omistaja)

2019 kesällä

Tapahtumien turvallisuusopas 

tutuksi

Osaamattomuus toimia 

tapahtuman järjestäjänä on 

riski alueelle ja juhlatalolle. 

Edellytetään 

turvallisuusoppaan läpikäyntiä 

Juhlatalon vuokraajilta. 

Isommissa tapahtumissa 

vuokraajan edustaja mukaan 

suunnittelukokouksiin

Asukasyhdistys

Juhlatalon säilyminen siistinä 

ja turvallisena

Historiallisesti arvokkaan talon 

rapistuminen ja sotkeminen

Asukasyhdistyksen 

yhteyshenkilöiden tiedot 

vuokralaisille. Juhlatalon 

käyttösäännöt jokaiselle 

vuokralaiselle.

Asukasyhdistys, Hyvinkään 

kaupungin tilapalvelu

Juhlatalon lääkekaapin sisällön 

päivitys ja sammuttimien 

huollot

Sammuttimet tarkistettava 

11/2018

Käytetään huollossa / 

kyläavustaja

Asukasyhdistys

Juhlatalon 

pelastussuunnitelma

Onnettomuusriski Päivitetään Asukasyhdistys, Hyvinkään 

kaupungin tilapalvelu

Tapahtumien turvallisuus


