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1. Mikä on Herrakunnan kyläsuunnitelma?
Kyläsuunnitelma on asukkaiden laatima
kirjallinen dokumentti siitä, millä tavalla tahdomme kehittää kyläämme, itse ja yhteistyökumppaneidemme kanssa, ja mitä odotamme yhteiskunnan tekevän. Suunnitelma on laadittu osana
Vihdin kunnan, Vihdin asukas- ja kylätoiminta ry:n
ja Länsi-Uudenmaan Kylät ry:n keväällä 2014 käynnistämää Vihdin kylien yhteishanketta.

Suunnitelman on laatinut maaliskuussa suoritetun kyläkyselyn tuloksien pohjalta vapaaehtoistyöryhmä, joka on kokoontunut 11 kertaa vaihtelevin kokoonpanoin. Tapaamisista kolme oli kylien
yhteisiä.
Suunnitelma hyväksyttiin kyläkokouksessa
31.8.2014.

2. Herrakunnan sijainti ja väestö
Herrakunnan kylä sijaitsee kahta puolta Vanhaa Porintietä Siippoon ja Olkkalan kylien
välissä. Herrakunnan halki lounaasta luoteeseen
kulkee Kirkkosillantie ja Vanhan Porintien pohjoispuolella Herrakunnantie, joka vie Moksiin ja Vihti
järvelle. Länsireunallaan kylä rajoittuu Averia-järveen. Kylä on melko laaja-alainen. Kylän läpi virtaa
3 – 8 metriä leveä, ajoittain vuolas Vihtijoki, joka
laskee Averia-järveen.
Herrakunnan kylällä on myös oma järvi, Kotojärvi,
jonka koillisrannalla, jylhän kallion alapuolella on
useita kesämökkejä kapealla rantakaistaleella. Järven ympäri pääsee kuntoilemaan ja autoilemaan,
matkaa kertyy noin kuusi kilometriä.
Asukkaita Herrakunnan alueella on 410 ja asukkaiden ikäjakauma on seuraava:
Ikä (vuotta)

Lkm

%

0–6

32

7,8

7 – 15

45

11,0

16 – 19

24

5,8

20 – 64

232

56,6

65 –

77

18,8

yhteensä

410

100,0

Asukasmäärän laskentaperuste on oheisen karttakuvan mukainen, suunnitteluryhmän tekemä kylän alueen rajaus.
Herrakunnalla eletään kuin ”Herran kukkarossa”, perinteisen kumpuilevan maalaismaiseman
ja hiekkateiden risteillessä viljeltyjen peltojen lomitse, maisemat ovat todella kauniita.

Lähde: Luku 2 perustuu osittain Herrakunnan kyläesitteessä
2007 julkaistuun materiaaliin, joka löytyy kokonaisuudessaan
sivulta http://www.herrakunta.fi/historia
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3. Herrakunnan historiaa
Herrakuntakin on ilmeisesti ollut vakiintunutta maanviljelysaluetta jo vuonna 1507, joka katsotaan Vihdin pitäjän perustamisvuodeksi.
Vanhoissa asiakirjoissa Herrakunnasta käytetään
nimeä Arrakunta. Arra on vanha, auraa tarkoittava
sana, ja nimi lienee tullut käyttöön aikanaan peltoviljelyyn siirtymisen yhteydessä, kun pohjoiset
naapurit elivät vielä kaskikulttuurissa. Kylän poikki kulki vanha ratsutie Kirkonkylästä Vihtijärvelle
ulottuvia kallioharjanteita pitkin.

Kartanoiden lisäksi kylällä oli vuokratiloja, itsellisiä
talonpoikaistaloja ja torppia. Maanviljelys oli pääelinkeino, mutta myös ammatinharjoittajia esiintyi. Vuoden 1800 paikkeilla Herrakunnalla asusti
mm. karvari, lasimestari, räätäli, seppä ja suutari.

Tultaessa 1600-luvulle alue oli eniten viljelty osa
pitäjää ja sen maita oli läänitetty aateliskartanoiksi enemmän kuin pitäjän muissa osissa. Herrakuntaan luettiin silloin Kourlan, Olkkalan, Kirvelän,
Lahnuksen ja Suontaan säteritilat sekä Verkatakkilan rustholli, nykyiseltä nimeltään Korppila. Vanha nimi Arrakunta on kääntynyt luontevasti Herrakunnaksi säätyläisten ilmaantuessa värittämään
peltomaisemaa.

Viime vuosisadan suuren maanjaon aikana suurtilojen Vihti muuttui nopeasti pientilojen pitäjäksi.
Myös Herrakunnan kartanoiden maista lohkottiin
suuri osa pientiloiksi. Kirvelän kartano siirtyi kaupalla kunnan omistukseen 1916 ja siitä lohkottiin
1918 – 36 lukuisia pientiloja.

Osista vanhaa Herrakuntaa on sittemmin muodostettu erillisiä kyliä. Vanhoista säteritiloista nykyisen Herrakunnan alueelle sijoittuvat Kirvelä, Korppila ja Lahnus, joista Kirvelä ja Korppila jatkavat
edelleen itsenäisinä tiloina. Tilojen omistajina historia tuntee 1500 – 1800-luvuilta joukon kapteeneita, ratsumestareita, luutnantteja ja kornetteja, myös joitain siviilivirkamiehiä.

Keskittyneestä maanomistuksesta johtuen yhteiskunnallinen jakautuminen oli jyrkkää. Ensimmäisissä eduskuntavaaleissa 1905 80 % herrakuntalaisista äänesti sosialidemokraatteja.

Viime sotien jälkeen kylän elämään vaikutti paljon siirtokarjalaisten tulo. Enimmillään yli puolet Herrakunnan koulun oppilaista oli siirtokarjalaisten lapsia.
Viime vuosikymmeninä maatalousmaan omistus
on uudelleen keskittynyt yhteiskunnan rakennemuutoksen myötä.
Lähde: Luku 3 perustuu Herrakunnan kyläesitteessä 2007
julkaistuun materiaaliin, joka löytyy kokonaisuudessaan
sivulta http://www.herrakunta.fi/historia

4. Herrakunta tänään
Herrakunta on tänään metropolialueen
maalaiskylä, jossa perinteisten maanviljelysammattien harjoittajia on enää muutamia. Pääosa
kyläläisistä käy työssä kylän ulkopuolella.
Herrakunta tunnetaan Vihdissä aktiivisesti toimivana kylänä ja kyläyhdistyksen vuosittain järjestämä noin 10 tapahtuman kokonaisuus kuuluu
Vihdin kylien parhaisiin. Vuonna 1981 perustettu kylätoimikunta organisoitui kyläyhdistykseksi
ja rekisteröityi 2008.
Kylän entinen kansakoulu, sittemmin Monitoimitalo, siirtyi kaupalla kunnalta kyläyhdistyksen
omistukseen 2010 ja sai nimekseen Herrakuntatalo. Talon tilat ovat harrastuskäytössä ja niitä vuok-
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rataan myös ulkopuolisille. Kesällä talossa pidetään kirpputoria ja kesäkahvilaa.
Herrakunnan keskeinen maisema liittyy Uudenmaan liiton kulttuuriympäristöjen luettelon kohteeseen ”Suontaan viljelymaisema ja Olkkalan
ja Kourlan kartanomaisemat”. Julkaisussa Missä maat on mainioimmat, Uudenmaan kulttuuriympäristöt (Uudenmaan liiton julkaisuja E 114
– 2012) sitä kuvataan seuraavasti: ”…pääosin
1600-luvulla muodostettujen kartanoiden keskittymä, jota ympäröi laaja kumpuileva viljelymaisema ja Vihtijokea myötäilevä luhtaniitty. Lahnuksen, Kirvelän, Korppilan, Hovin, Olkkalan ja
Kourlan kartanoissa on säilynyt rakennuskantaa
1700- ja 1800-luvuilta…”. Kuvattu kohde on sisältynyt kokonaisuudessaan 1600-luvun Herrakuntaan.

Kylällä on nykyisin huomattavan monia yrityksiä ja yrittäjiä, mm. seuraavat 36 Herrakunnalla
toimivaa tai herrakuntalaisten yrittäjien muualla toimivaa yritystä:
AJM-Rakennus Oy
Autokorjaamo H.Seppälä Oy
Eidos Oy
Eskaro Oy
Funtime Oy
Herrakunnan lammas Oy
Hiidenvesi Oy
HP Ompelu ja keramiikka
Ismobiili
Jousitaito Oy
Kocom Finland Oy
Koneurakointi L.Haasto
Konsultointi Pentti Saastamoinen
Kotisiivous Taina Kölhi
KP-Koivurinne Oy
Krissen kahvila Ky
Kuljetus A.Jokinen Tmi
Kuismanen Ville Tmi

Hinauspalvelu M.Seppälä
Mainos Pomrening-Virtanen
Nummelan Rautarakenne Oy
Pen-Urakointi Oy
Perost Oy
PP-Urakointi Oy
Printing Team Sivén Oy
Pusulan Kaivuu ja Sora Oy
Salaojaurakointi Ilari Hyytiäinen Ky
Scanwood Oy
Sisäsaneeraus Laine
ST Kuljetus
Sun-Parts Oy
SM-Kone Oy
Taksi Evian
Tmi Taksi Juha Uusitalo
Tulkkaukset Liilia Liira
Vierelän luomutila

Kylällä toimivat mm. seuraavat yhdistykset:
Elämänitu ry
Herrakunnan kyläyhdistys ry
Herrakunnan Martat ry
Herrakunnan Maamiesseura
Herrakunnan Motoristit

Kylällä toimii myös kerhoja, kaksi vesiosuuskuntaa ja joitakin tieosuuskuntia.
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5. Kyläkyselyn tuloksia
Kyläsuunnitelman laatimisen yhteydessä
toteutettiin maaliskuussa 2014 kysely, joka jaettiin sähköpostitse kyläyhdistyksen jäsenille ja postilaatikkojakeluna kaikkiin kylän talouksiin. Kyselyyn saatiin 20 vastausta mikä on asukaslukuun
suhteutettuna samaa luokkaa kuin vastaavissa kyselyissä yleensä.
Monet vastaukset olivat varsin perusteellisia ja
kyselyn tuloksena saatiin runsaasti ehdotuksia ja
ideoita tarkemmin tutkittaviksi.
Monet näkivät Herrakunnan hyvänä puolena aktiivisen kyläyhdistyksen ja kylätalon tapahtumatarjontoineen. Myös kaunis maalaismaisema, luonto
ja väljyys ja asumisen rauha tuotiin esiin monissa vastauksissa.

Huonoina puolina mainittiin mm. ihmisten vastakkainasettelu ja ”nurkkakuntaisuus”, muutamat
epäsiistit pihat ja muut olemassa olevat tai kehittyvät ympäristöongelmat sekä teiden kapeudesta ja kevyen liikenteen väylien puutteesta johtuva liikenteen vaarallisuus. Myös julkisen liikenteen
vähäisyys tuotiin esille, sekä yleinen palvelujen
siirtyminen yhä etäämmälle ja erityisesti lasten
ja nuorten palvelujen puute kylällä. Julkisen hallinnon kielteinen suhtautuminen haja-asutusalueen kehittämiseen todettiin ongelmaksi kylän kehittämisen kannalta.
Vastaajat ideoivat runsaasti kehittämiskohteita
esiin tuotujen ongelmien poistamiseksi ja kylän
viihtyvyyden ja toimivuuden kehittämiseksi. Syntyneessä ideapankissa riittää toteuttamiskohteita pitkäksi aikaa.

6. Herrakunta tulevaisuudessa

VISIO:

Herrakunta on toimiva ja moderni metropolialueen maaseutukylä.

Monet herrakuntalaiset suuntaavat työmatkansa pääkaupunkiseudulle. Suurten kaupunkien työssäkäyntialueiden kylille on ominaista se,
että kyläläisten piiristä löytyy hyvin monenlaista
osaamista. Tämä voi olla kylätoiminnan kannalta
merkittävä vahvuus, jos ennakkoluulot pystytään
siirtämään puolin ja toisin syrjään. Kylän rikkautta
on myös melko runsas vapaa-ajan asujien joukko.
Uudet asukkaat on pyrittävä saamaan kyläyhteisöön vahvoiksi toimijoiksi. Toimijoiden vaihtuvuus
on nähtävä tavoiteltavana tilana, koska vaihtuminen tuo mukanaan uusia ideoita kaikkien yhtei-
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seksi parhaaksi. Tämä edellyttää aktiivista yhteydenottoa uusiin asukkaisiin. Yhteisöllisyys ei synny
itsestään ja kaupungissa opitusta tavasta eristäytyä omien seinien sisälle tai omaan pihapiiriin ja
rajata sosiaalinen kanssakäyminen lähiympäristön kanssa vain välttämättömimpään ei ole helppo päästä irti, ellei kyläyhteisö sitä aktiivisesti tue.
Myös kyläyhteisön toimijoiden huomioiminen
on tärkeää aktiivisuuden ylläpitämiseksi. Kenellekään ei saa syntyä hyväksikäytetyksi tulemisen
tunnetta.

7. Kyläsuunnitelma
Vuoden 2014 kyläsuunnitteluprosessin
yhteydessä kirjattiin seuraavassa esiteltävät ideat. Jotkut niistä ovat jo johtaneet toimenpiteisiin,
joitain ehdotetaan lähivuosina käynnistettäviksi
hankkeiksi ja jotkut sijoitetaan ”ideapankkiin”
odottamaan vuoroaan. Ideat on jäsennetty seuraaviin pääluokkiin:
•
•
•
•

kylän infrastruktuurin kehittäminen
kylän resurssien parempi hyödyntäminen
kylän palvelujen kehittäminen
yhteisöllisyyden lisääminen kylällä.

Yhteistä kaikille ideoille on se, että ne kertovat uskosta kylän mahdollisuuksiin ja halusta kehittää
siitä entistä parempi elinympäristö.
Ideat esitetään seuraavassa taulukossa tiivistetyssä muodossa. Suunnitteluprojektin aineistoihin sisältyy laajempi esitys. Lisäksi neljästä aiheesta on
tehty projektisuunnitelma.

A) Kylän infrastruktuurin kehittäminen
TAVOITE

NYKYTILA

TOIMENPITEET

AIKATAULU JA TOTEUTUS

1.

Jätevesiasiat
kaikilla
kunnossa

Vuoden 2015
loppuun oltava
hyväksytty
ratkaisu.

Asiantuntija suunnitteluavuksi,
tietopaketit, tilanteen kartoitus
(taloudet ja urakoitsijat),
yhteishankinnat.

Kysely tehty toukokuu 2014.
Tietopaketin laatiminen
elokuussa ja kyläkokous
syyskuussa.

2.

Kylän maankäytön kehitys
turvattu

Rakennuslupa
aina ELY:ltä.
Voi olla uhka
tulevaisuudelle.

Kaavoitukseen vaikuttaminen.
Kylien yhteinen kannanotto.

Viakas (= Vihdin asukas- ja
kylätoiminta ry) voisi olla
aloitteellinen.

3.

Turvallisempi
liikkuminen

Ojaanajoja ja muita
vaaratilanteita
Herrakunnantiellä.

Kevyen liikenteen väylien
rakentaminen, liikennevalot
risteykseen, Herrakunnantien
päällystyksen korjaaminen +
levennykset.

Yhteys kunnan liikenne
koordinaattoriin. Heijastin
kampanja syksyllä
(kyläyhdistys).

4.

Liikenneyhteyksien
kehittäminen

Julkisen liikenteen
vuoroja vähän,
ei tietoa aika
tauluista.

Aikataulut (julkinen liikenne,
kirjastoauto, jätskiauto) kotisivuille.
Kimppakyytijärjestelmä.

Aikataulut nettiin 2014
(kyläyhdistys).

5.

Tietoliikenneyhteyksien
kehittäminen

Osissa kylää
ongelmia,
erityisesti
kännykkä-
yhteyksissä.

Ongelmien kartoittaminen
ja yhteinen yhteydenotto
operaattoreihin. Operaattorien
suunnitelmien kartoittaminen.
Informaatiota nettisivuille ja
infotilaisuuksien järjestäminen.

Kysely ongelmista ja tarpeista
tehty toukokuu 2014.
Kylien yhteinen asia, jossa
kunta ja/tai Viakas voisi olla
aloitteellinen.

6.

Oma energiatuotanto

Ei ole.

Kylän oma sähkölaitos uusiutuvalla
energialla. Esimerkki: Kuortaneen
energiaosuuskunta.

Selvitetään mahdollisuuksia
ja kiinnostusta 2015 – 2018.
Kylien yhteinen asia, jossa
kunta ja/tai Viakas voisi olla
aloitteellinen
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B) Kylän resurssien parempi hyödyntäminen

8

TAVOITE

NYKYTILA

TOIMENPITEET

AIKATAULU JA TOTEUTUS

7.

Kylän yleisilmeen siistiminen.

Jättiputki-,
elämänlanka-,
ruttojuuri- ja
lupiiniesiintymiä
on. Monien
pihojen
siisteydessä
toivomisen varaa.

Haittakasvien hävittäminen.
Esiintymät karttapohjalle, tiedot
toimenpiteistä, kylien haastaminen
jne. Kiinnostusta pihojen hoitoon
pyritään lisäämään esimerkiksi
pihakilpailun avulla.

Projektisuunnitelmaluonnos
vieraslajiongelman hoitamiseksi
tehty, tarkennetaan talvella
2014 – 15, toimenpiteet
2015 alkaen. ELY-keskus
pyritään saamaan mukaan.
Vieraslajiongelma on kylien
yhteinen asia, jossa kunta ja/tai
Viakas voisi olla aloitteellinen.

8.

Kulttuurimaiseman
esiintuominen

Harva kyläläinen
on tietoinen kylän
keskeisen alueen
”maakunnallisesti
arvokas perinne
maisema” -luoki
tuksesta.

Perinnemaisema tunnetuksi:
ilmakuvaus, kartanoiden historian
esiin tuominen, kartanokonsertit.
Maisemien esiin tuontia
valokuvauskilpailujen avulla.

9.

Kotojärven
saaminen
yhteiseen
virkistyskäyttöön

Järvessä sinilevää,
ei uimapaikkaa,
kaksi osakas
kuntaa.

Omistuksen kartoitus, järven
kunnostus ja uimarannan
perustaminen. Kyläläisten yhteinen
vene. Yhden osakaskunnan
muodostaminen järvelle.

Projektisuunnitelmaluonnos
tehty. Kotojärvi-kävely
järjestetty uimarannan
sijoitusmahdollisuuksien
kartoittamiseksi. Talven
2014 – 15 aikana informaatio
vapaa-ajan asukkaille, rahoitusmahdollisuuksien selvittely.

10.

Koniavuoresta
retkeilykohde

Luonnon
suojelualuetta
1/3, loput
Naturaa.
Metsähallitus
tekee 2014
suunnitelmaa.

Muiden kiinnostuneiden tahojen
kartoittaminen. Ideointikävelyn
järjestäminen.

Projektisuunnitelmaluonnos
tehty. Keskusteluja Metsä
hallituksen, Olkkalan ja Moksin
kanssa käyty.

11.

Kylän historian
kerääminen

Kirja tehty 30
vuotta sitten,
lähinnä kuva
materiaalia.

Historiakerhon perustaminen
kokoamaan ja julkaisemaan
historiatietoa netissä ja paperilla.
Historiateemoihin liittyvät
tapahtumat.

Kerho perustettu 6/14 ja
aineiston keruu käynnistetty.
Ensimmäiset julkaisut 2014
loppuun mennessä.

12.

Kylätalon
käyttöasteen
nostaminen

Vuokraustoiminta
organisoitu, mutta
tilat ovat vajaalla
käytöllä. Taloesite
olemassa.

Nettisivuille enemmän tietoa
vuokrattavista tiloista (kuvat,
laitteet). Punttisalin perustaminen.

Tiedotusta netissä lisätään
2014 (kyläyhdistys).

13.

Kylän nimen
hyödyn
täminen

Herrakunnan
tunnettuudessa
ja profiilissa on
kehittämisen
varaa.

Herrainpäivän viettäminen joko
perinnepäivänä tai kansainvälisenä
miestenpäivänä marraskuussa.
Herrakunnan rouvapäivät.

Alkaen 2015 (kyläyhdistys).
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C) Kylän palvelujen kehittäminen
TAVOITE

NYKYTILA

TOIMENPITEET

AIKATAULU JA TOTEUTUS

14.

Kyläsivuston
kehittäminen,
erityisesti
palvelutiedon
lisääminen

Nykyisellään
sivusto on
hyvä, mutta
kyläyhdistyksen
toimintaan ja
tapahtumiin
suuntautunut.

Lisätään jokaiselle tärkeää
palvelutietoa (lähinnä linkkien
muodossa).

Tiedotusta netissä lisätään
alkaen 2015 (kyläyhdistys).

15.

Lasten ja
nuorten
huomioiminen
ja perheiden
viihtyminen

Kylällä hyvät
mahdollisuudet
järjestää
toimintaa. Lasten
ja nuorten
budokerho
aloittanut
elokuussa 2014.

Pyritään aktivoimaan kyläläisiä
käynnistämään toimintaa.
Huomioidaan lapset kaikessa
toiminnassa.

16.

Yleisen
asumisturvallisuuden
lisääminen

Kylän oma hälytysjärjestelmä
tekstiviestipalveluna.
Pelastussuunnitelma kylälle.

D) Yhteisöllisyyden lisääminen kylällä
TAVOITE

NYKYTILA

TOIMENPITEET

AIKATAULU JA TOTEUTUS

17.

Yhdistys
toiminnan
edellytysten
parantaminen

Kylällä toimivilla
yhdistyksillä ei
suunniteltua
yhteistoimintaa.

Vuosittain kylän yhdistysten
yhteinen tapaaminen,
”yhdistysparlamentti”:

Kutsutaan yhdistykset
tapaamiseen 2015, ainakin
koeluontoisesti (kyläyhdistys).

18.

Osallistumisaktiivisuuden
lisääminen

Nyt tekemis
vastuut liian
harvoilla,
mikä johtaa
väsymiseen.

Uusien ja vanhojen kyläläisten
osallistaminen kylään
(Kyläyhdistys). Palveluita
vanhuksille omalta kylältä.

Jatkuvaa toimintaa, mutta
erilaisten muotojen
kokeilemiseksi projekti
2015 – 16.
Projektisuunnitelma tehty.

NYKYTILA

TOIMENPITEET

AIKATAULU JA TOTEUTUS

Ympäristöprojektit, yhteistyöhön
haastaminen, kilpailut ja yhteiset
tapahtumat. Kylien pyöräilypäivä.

Viakas aloitteellinen.

E) Muita aiheita
TAVOITE
19.

Kylien välinen
yhteistyö
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8. Seuranta ja suunnitelman päivittäminen
Suunnitelman tekijät ehdottavat, että kyläsuunnitelman toteutumista seurataan vuosittain
kylän yhdistysten keskeisessä neuvottelussa, jon-

ka kyläyhdistys kutsuu koolle yhdistysten yhteistoiminnan suunnittelua varten. Suunnitelmaa voidaan päivittää vuosittain.

9. Suunnitteluasiakirjat
Suunnittelutyön yhteydessä syntyneet asiakirjat
löytyvät Herrakunnan kyläsivustolta www.herrakunta.fi ja niitä voi myös kysyä kyläsuunnitteluryhmän jäseniltä 1).
Asiakirjat:
1. Kehittämiskohteiden esittely
2. Projektisuunnitelma: Konianvuoresta retkeilykohde
3. Projektisuunnitelma: Kotojärven saattaminen
kylän yhteiseen virkistyskäyttöön

1)

4. Projektisuunnitelma: Kylässä esiintyvien haitallisten vieraslajien kartoittaminen ja niistä
eroon pyrkiminen
5. Projektisuunnitelma: Vahva, yhteisöllinen kylä ja sen aktiiviset monitaituritoimijat
6. Projektisuunnitelma: Herrakunnan kylähistoria
7. Kyselylomake: Herrakunnan kyläkysely
8. Kyselylomake: Jätevesijärjestelmät ja tietoliikenneasiat

Suunnittelutyöhön ovat osallistuneet Juhani Höylä, Pentti Kankimäki, Jaakko Kuismanen, Tiina Laakso, Taina
Lehtisalo, Mika Malin, Kauko Nissi, Raimo Paakkala, Arto Puumala, Sirkku Puumala, Pentti Saastamoinen ja
Petri Vehmas.
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HERRAKUNNAN KYLÄSUUNNITELMA 2014 – 2016

Painatus: Karkkilan Painopalvelu Oy
Taitto: Paula Numminen
marraskuu 2014

Kuvat: Petri Vehmas, Sirkku Puumala, Pentti Saastamoinen
Taitto:
Painotyö:

Yhteistyössä:

Yhteistyössä:

