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1. JOHDANTO
Vihtijärvi on vuosien 2008-2010 välisenä aikana saanut ulkopuolisilta tahoilta hienoja
tunnustuksia:
•
•
•
•
•

Länsi-Uudenmaan Kylät ry: Vuoden kylä 2008
Vihdin Rakennuskulttuurisäätiö: Stipendi 2009 koulu- ja kylätalon korjaamiseen
Vihdin mielenterveysseura: Vuoden mielenterveysteko 2009 ennaltaehkäisevästä
mielenterveystyöstä
Uudenmaan liitto: Vuoden uusmaalainen kylä 2010
Suomen kylätoiminta ry: Vuoden kylä 2010

Tunnustuksien ehkä viimeisin suuri yhteinen nimittäjä on kylän suuri ponnistus koulu- ja
kylätalon hyväksi. Kyläyhdistys lunasti kunnalta eurolla purku- ja myyntiuhan alla olleen
sisäilmaongelmista kärsineen vuonna 1925 rakennetun yläkoulurakennuksen. Rakennus
peruskorjattiin perusteellisesti kyläyhdistyksen toimesta kyläläisten avulla yhdessä.
Merkittävän panoksen tavoitteisiin pääsemiseksi ovat antaneet useat kyläläiset ja kylän
yhdistykset, ei yksin Vihtijärven kyläyhdistys ry.

Tällä hetkellä kunta vuokraa alakerran tiloja koulukäyttöön ja Hiiskulan kartanolta saatua
korotonta lainaa maksetaan vuokratulojen turvin. Vuokrasopimus kunnan kanssa on
voimassa vuoteen 2019. Yläkertaa kunnostetaan tätä kirjoitettaessa kylätaloksi Ykkösakselilta
saadun investointituen ja keräysvarojen avulla. Tavoitteena on saada kylätalo valmiiksi
huhtikuuhun 2011 mennessä. Hienoon ratkaisuun ja sen toteuttamiseen päädyttiin pitkien
mietintöjen, suunnittelujen, neuvottelujen ja ennen kaikkea kylän asukkaiden sitoutumisen
kautta. Tämä onnistunut hanke yhdessä kylähistorian tuoman tukevan pohjan myötä on
entisestään ryhdistänyt ja lisännyt toimintaa koko kylällä.
1.1. Miksi kyläsuunnitelma?

Kyläsuunnitelma on tarkoitettu kylän kehittämisen välineeksi ja samalla myös
perustietopaketiksi Vihtijärven kylästä. Ensimmäinen kyläsuunnitelma Vihtijärvelle tehtiin
vuonna 2004 Länsi-Uudenmaan kehitys LUKE ry:n POMO+ hankkeena.

Vuonna 2004 tehdyn kyläsuunnitelman päivittäminen haluttiin ottaa osaksi Ykkösakseli ry:n
LEADER-rahoitteista hanketta Vihtijärvi – kylän kehittämishanke 2008-2010, koska vuoden
2004 kyläsuunnitelma ulottui vuoteen 2010. Lisäksi alkuperäisen kyläsuunnitelman tavoiteja toimenpidelistan tehtävät ovat pääpiirteittäin toteutuneet. On siis aika tehdä uusia
suunnitelmia. On ollut myös havaittavissa, että puhuttu ja kirjoitettu suunnitelma tukee
toimintaa, auttaa viemään asioita eteenpäin sekä pitää toiminnan ”kurssissa”.

Tieto-osiota alkuperäiseen vuoden 2004 kyläsuunnitelmaan verrattuna on supistettu, koska
tiedotus kylällä on kehittynyt kylän omien kotisivujen vihtijarvi.fi sekä useiden kylällä
toimivien yhdistysten kotisivujen ansiosta. Vihtijärven kylän ja Hiiskulan kartanon historia on
suhteellisen pitkä ja mielenkiintoinen. Vihtijärven asukkaat ovatkin kansalaisopiston
opintopiirissä toteuttaneet Vihtijärven kylähistoriakirjan, Vihdin kruunun. Ensimmäinen
painos (ISBN 952-0624-0) julkaistiin Vihtijärven kyläyhdistyksen toimesta Länsi-Uudenmaan
kehitys ry:n, LUKE:n rahoittamana vuonna 2006. Tuolloin kirja jaettiin kylän jokaiseen
talouteen. Toinen painos ilmestyi vuoden 2010 loppupuolella. Kirjaa myy Vihtijärven
kyläyhdistys ry.
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Lisäksi vuosittain keväällä ilmestyy kylälehti Vihtijärveläinen, joka jaetaan Vihtijärven
jokaiseen talouteen. Lehdessä on vuosittain päivittyvä luettelo kylän yrittäjistä ja palveluista.
Sitä on jaossa myös monipalvelupiste Syökerin Tuvalla niin kauan kuin painosta riittää.
Lehden voi lukea lisäksi kylän kotisivuilta pdf-versiona.
1.2. Näin kyläsuunnitelma päivitettiin

Kyläsuunnitelman päivitys aloitettiin tammikuussa 2010 avaamalla Toivomuslaatikko.
Toivomuslaatikko oli laatikko, johon kerättiin kyläläisten toivomuksia, ideoita ja ajatuksia
kylän tapahtumissa, koulussa, päiväkodilla, vanhusten toimintapäivillä sekä Syökerin Tuvalla.
Lisäksi kylän kotisivuilla vihtijarvi.fi oli virtuaalinen Toivomuslaatikko, johon sai sujauttaa
ajatuksiaan kylän tulevaisuudesta. Myös kunnan johtaville viranhaltijoille tehtiin kysely
Vihtijärven tulevaisuutta koskien. Lisäksi järjestettiin tupailtoja 4.3., 16.4. ja 10.5. LänsiUudenmaan Kylät ry:n kyläasiamies Pirkko Kaskisen johdolla.

Kyläsuunnitelmaa päivittämässä 10.5. Kaija Silvasti, Kirsi Korpiniitty,
Eva Oksa, Pirkko Kaskinen, Eija S Jokinen ja Paavo Norlamo. Kuva: Kaarina Pullinen
Päivitetyssä kyläsuunnitelmassa uutta on tiivistetty taulukkomallinen osio, joka antaa
mahdollisuuden tarkastella kyläsuunnitelmaa myös luettelonomaisesti. Näin ei esim. kunta- ja
maakuntapäättäjien tarvitse kahlata koko lehtistä läpi päästäkseen perille siitä, mitä
Vihtijärvellä suunnitellaan. Taulukko on jaettu neljään eri ryhmään: ryhmä 1 – suhteellisen
vaivattomat konkreettiset tavoitteet ja toimenpiteet, ryhmä 2 – keskivaikeat ja vähän
vaativammat konkreettiset toimenpiteet, ryhmä 3 – todella vaativat pitkän tähtäimen
konkreettiset tavoitteet ja toimenpiteet ja ryhmä 4 – vielä kehiteltävät pitkän tähtäimen
suunnitelmat. Taulukot löytyvät sivuilta 17-20. Kyläsuunnitelmassa olevat valokuvat ovat
Juha Ahvenharjun käsialaa, ellei toisin mainita.

Toivomuslaatikkoon kertyneet toivomukset ovat liitteenä. Kaikkia toivomuksia ei ole
lokeroitu toimenpidetaulukoihin, koska niitä täytyy ehkä vielä miettiä ja kypsytellä. Tavoitteet
siirretään taulukkoon sen mukaan kun konkreettisia ratkaisumalleja ilmenee.
Kyläsuunnitelmaa pyritään päivittämään kylän kotisivuilla aina kun aihetta on, kuitenkin
voimien ja resurssien mukaan. Päivittämisestä vastaa Vihtijärven kyläyhdistys ry.
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2. LÄHTÖKOHDAT JA NYKYTILANNE
2.1. Vihtijärven sijainti ja ympäristö
Vihtijärvi sijaitsee Vihdin kunnan pohjois-koillisosassa. Matkaa Vihdin kirkonkylään on 20 km
ja Nummelaan 30 km. Helsingin keskustaan ja Lohjalle on Vihtijärveltä 50 km, Karkkilaan,
Lopelle, Nurmijärvelle ja Klaukkalaan on vain 20 kilometriä, Hyvinkäälle 25 ja Riihimäelle 35
kilometriä. Lähimmät kaupat löytyvät Nurmijärven puolelta Röykästä (10 km) ja Lopen
puolelta Läyliäisistä (10 km).
Kylä sijaitsee luonnonkauniissa maisemassa monien järvien keskellä. Vihtijärven alueella on
18 isohkoa järveä. Vihdin tärkeimmät pohjavesialueet sijaitsevat täällä. Kylällä on useita
maisemahistoriallisia kohteita; kylän korkein kohta Rokokallio 156 metriä merenpinnan
yläpuolella, Komiharju, Valkialampi, Ylimmäisenharju ja muinaisranta, Iso Hiukkalampi,
Likolampi ja Rönninlukot. Vihtijärvellä on myös luonnonsuojelukohde; Vihtijärven
pohjoisrannalla kasvava lehtokorpi.
2.2. Asukkaat ja asuminen

Vuoden 2009 tilastotietojen mukaan Vihtijärvellä asuu vakinaisesti 515 asukasta. Väestön ikä
jakautuu seuraavasti:

0-6-vuotiaita 51 , 7-19-vuotiaita 87, 20-64-vuotiaita 304 ja yli 65-vuotiaita 73.
Pääkaupunkiseudun läheisyys vaikuttaa myös Vihtijärveen, pian voitanee kylästä puhua
metropolialueen maaseutuna. Kylän asukasluku on kasvanut vuosien 2003 ja 2009 välisenä
aikana 43 asukkaalla.
Kylällä asutaan pääsääntöisesti omakotitaloissa, vakinaisia talouksia on noin 250. Vapaaajanasuntoja on lähes saman verran ja kesäaikana kylän asukasluku kaksinkertaistuu.
Mielenkiintoisen erityispiirteen asumiseen antaa kylällä toimiva Hiiskulan kartanon
kiinteistöyhtymä; vuokra-asunnoissa asuu vuoden 2010 lopulla noin 40 ihmistä.
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2.3. Vihtijärven historiaa lyhyesti
Jääkauden jälkeinen Baltian jääjärvi peitti Vihtijärven aluetta noin 11 000 vuotta sitten. Vain
Rokokallion huippu oli vedenpinnan yläpuolella. Yoldiamerivaiheen alkaessa 10 200 vuotta
sitten alue paljastui suurimmaksi osaksi, eikä vesi enää peittänyt sitä. Ensimmäiset ihmiset
alueelle saapuivat 9 000 vuotta sitten. Merkit ensimmäisestä vakituisesta asutuksesta
ajoittuvat kuitenkin vasta ajalle 2500 – 1500 eAa. Kiinteän asutuksen Vihti sai keskiajalla.
Vihtijärven neljänneskunnan muodostivat myöhäiskeskiajalla neljä kylää: Vanhakylä, Niemi,
Veirlä ja Hiiskula. 1500-luvun loppuun mennessä kylien taloluku oli noussut 11 taloon.

Ylimmäisenjärven muinaisranta. Kuva Juha Ahvenharju.
Kylät läänitettiin 1500-luvun ensimmäisellä puoliskolla valtaneuvos Erik Flemingille. Tuolloin
alue kuului hallinnollisesti Lopen pitäjään ja Hämeen lääniin. Myöhemmin tilat kuuluivat
rälssinä Kourlan kartanoon. Kourlan kartanon omistaja Carl Henrik Toll teki kuitenkin
konkurssin ja eri vaiheiden jälkeen vapaaherra Arthur Wilhelm Klinckowström perusti
Vihtijärvelle vuonna 1836 Hiiskulan kartanon. Kartano siirtyi Klinckowströmin suvussa
eteenpäin kunnes 1869 sen osti konkurssihuutokaupasta kollegionasessori Alexander
Wilhelm Brummer. Hiiskulan kartano on edelleen Brummerin suvun omistuksessa, tällä
hetkellä Hiiskulaa hallinnoi Hiiskulan kartanon kiinteistöyhtymä.
2.4. Palvelut ja liikuntapaikat

Lasten päivähoito
Vihdin kunnan ylläpitämä Vihtijärven päiväkoti toimii vuonna 1987 alunperin
monitoimitaloksi tarkoitetussa talossa. Lapsia päiväkodissa on vuoden 2010 lopulla lähes 30;
3-6-vuotiaita on 19 ja alle kolmevuotiaita 8. Päiväkoti työllistää 7 henkilöä kylällä.
Vihtijärvellä on myös kunnallinen perhepäivähoitaja.

Koulu ja iltapäivätoiminta
Vihtijärvelle on perustettu koulu vuonna 1895, mutta jo ennen kunnan perustamaa koulua
kylällä toimi Hiiskulan kartanon ylläpitämä Hiiskulan Alempi kansakoulu. Varsinainen
koulunkäynti nykyisissä tiloissa alkoi 1896. Toinen koulurakennus rakennettiin tilanahtauden
vuoksi 1925.
Vihtijärven koulussa on peruskoulun luokat 1-6. Tällä hetkellä oppilaita on 40, kaksi
opettajaa, koulunkäyntiavustaja ja rehtori-tuntiopettaja.

Vihtijärven kyläsuunnitelma 2010
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Koulun vanhempainyhdistys on järjestänyt vuoden 2008 syksystä lähtien iltapäivätoimintaa
koululaisille. Toiminta on osittain kunnan tukemaa. Lukuvuonna 2010-2011 ip-toimintaa on
viitenä päivänä viikossa, lapsia ryhmässä on 12. Lisäksi vanhempainyhdistys järjestää kerran
viikossa ELY-keskuksen tukemaa ip-kerhoa.

Vihtijärven koulu- ja kylätalo avajaispäivänä 1.8.2009. Alakoulu on myös käytössä.
Terveyspalvelut
Vihtijärveläisten neuvolapalvelut on siirretty kokonaan Otalammen neuvolaan. Ainoastaan
kouluterveydenhoitaja käy Vihtijärvellä joitakin kertoja vuodessa. Vihtijärveläiset voivat
käydä terveyskeskuksessa Vihdin kirkonkylässä, Nummelassa tai Karkkilassa ja
sairaalapalvelut löytyvät Lohjalta. Toistaiseksi vihtijärveläiset saavat Nummelan
terveysaseman kiinnioloaikoina käyttää Hyvinkään sairaalan ensiapua, koska matka
Hyvinkäälle on yli puolet Lohjaa lyhyempi. Kunnalliset terveyspalvelut ovat
perusturvakuntayhtymä Karviaisen hoidossa.

Asiointiliikenne
Asiointiliikenne Vihtijärveltä kirkonkylälle ja Läyliäisiin kulkee kerran viikossa (ks kohta 8.2.).
Kirjastoauto
Kirjastoauto käy Vihtijärvellä viikoittain ja on ahkerassa käytössä. Joka toinen viikko auto
vierailee eri pysäkeillä kylällä, joka toinen viikko koululla.

Kansalaisopisto
Paikallinen kansalaisopisto, Hiiden opisto, toimii myös Vihtijärvellä. English club on toiminut
nykyisen päiväkodin tiloissa kohta 20 vuotta. Uusia opintopiirimahdollisuuksia tutkitaan,
kunhan kylätalo on saatu valmiiksi.
Monipalvelupiste Syökerin tupa
Kylän keskustan alueella (Karkkilantie 8) toimii vuonna 2006 avattu monipalvelupiste
Syökerin tupa. Nimensä mukaisesti Syökerin tuvalta löytyy useita erilaisia palveluja: kahvila,
lounasravintola, asiamiesposti, Veikkauksen sekä Matkahuollon palvelut, kaasun myynti,
elintarvikekioski jne.
Liikuntapaikat, uimaranta ja ulkoilumahdollisuudet
Kylässä on urheilukenttä, valaistu pururata, tenniskenttä ja uimaranta. Talvella urheiluseura
Vihtijärven Uhka tekee latua pururadalle sekä mahdollisuuksien mukaan myös Rokokalliolle
ja jäädyttää Nummituvan kentälle luisteluradan yhteistyössä kunnan, VPK:n ja kyläläisten
kanssa.
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Nummituvalla on urheiluseura Uhkan ylläpitämä kuntosali. Urheiluseura järjestää
Nummituvan salissa lisäksi liikuntakerhoja lapsille ja aikuisille. Kyläyhdistys järjestää joogaa
yläkoululla yhteistyössä Maaseudun Sivistysliiton kanssa.
Uimarannaksi on vakiintunut Syökäri Niemenjärven eli Alimmaisen rannalla. Uimarannan
kunnostaminen on aloitettu syksyllä 2010 ja työ jatkuu keväällä 2011. Tavoitteena on saada
kylälle jälleen yksi vetovoimatekijä.

Maaseutumaisuuden ja upeiden maisemien johdosta ulkoilumahdollisuudet Vihtijärvellä ovat
vertaansa vailla. Maasto on otollinen lenkkeilylle, sienestykselle, marjastukselle ja muulle
luontoharrastukselle. Kulkua helpottavat lukuisat metsäautotiet.
Hiiskulan kartanon palvelut
Hiiskula vuokraa Ylisepän vanhaa, tunnelmalliseksi entisöityä hirsirakennusta tapahtumia
varten. Ylisepän vanhempi osa on rakennettu 1798. Tiloissa pidetään perinteisesti kylän
yhteinen puurojuhla ensimmäisenä adventtina sekä kulttuuritilaisuus loppukesästä. Uutena
mahdollisena perinteenä voidaan ehkä ajatella vuonna 2010 ensimmäistä kertaa pidettyä
Ystävänpäivän konserttia.
Hiiskulan mailla ovat uimaranta, Rokoladun pohja ja Rokokota sekä pururata Nummituvan
ympäristössä.

Nummitupa on valmistunut vuonna 1954.

Ensimmäinen Vihtijärvi-hölkkä juostiin 1969.

2.5. Toimintaa ja toimijoita
Vihtijärvellä toimii useita aktiivisia yhdistyksiä. Alla luetellaan tärkeimmät. Unohtaa ei
myöskään sovi kalastuskuntia, tienhoitokuntia, päiväkodin vanhempaintoimikuntaa,
moottoripyöräkerhoa jne. Lisätietoa, yhteystiedot ja mahdolliset linkit yhdistysten omille
kotisivuille löytyvät kylän kotisivuilta vihtijarvi.fi.

Vihtijärven kyläyhdistys ry
Vihtijärven kylätoimikunta on perustettu 15.2.1979. Kylätoimikunta rekisteröitiin
kyläyhdistykseksi 6.11.2003. Kyläyhdistys toimii kylän yhteisten asioiden puolesta ottamalla
kantaa kylää koskeviin asioihin, antamalla lausuntoja, tekemällä esityksiä kuntaan yhteisistä
asioista ja toimimalla muutenkin yhteyselimenä kunnan ja muiden julkisten viranomaisten
kanssa yhteisissä hankkeissa.

Vihtijärven kyläsuunnitelma 2010
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Vihtijärven VPK
Vihtijärven VPK on perustettu 1932, ja on yksi Vihdin kolmesta sopimuspalokunnasta. VPK:n
toimitilat ovat Nummituvalla, jossa on kaluston säilytystilat sekä urheilu- ja tanssitapahtumiin
soveltuvat tilat. VPK hankkii toimintatuen lisäksi varoja kiinteistön ylläpitoon mm. tanssien ja
muiden tempausten järjestämisellä. Pääasiallinen toiminta on hälytysosaston sammutus- ja
pelastustaidon ylläpito. VPK:ssa toimivat aktiivisesti myös nuoriso-, nais- ja veteraaniosastot.
Urheiluseura Vihtijärven Uhka ry
Vihtijärven Uhka on perustettu 1933 ja tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet eri liikuntalajien
harrastamiseen Nummituvalla ja sen ympäristössä.

Vihtijärven Martat
Vihtijärven Martat on perustettu 1947 ja tarjoaa monipuolista toimintaa Marttaliiton
toimintaperiaatteiden mukaisesti. Viime aikoina Vihtijärven Marttojen jäsenmäärä on
kääntynyt kasvuun.

Vihtijärven Diakoniakerho
Vihtijärven Diakoniatoiminta on perustettu helmikuussa 1950. Kerho kokoontuu
yksityiskodeissa kerran kuussa. Toiminnan tuotoilla tuetaan perheitä omassa kylässä ja
kummikunnassa Rautavaaralla. Koulu- ja kylätalon peruskorjauksen alettua Diakoniakerho on
tukenut huomattavasti myös Vihtijärven kyläyhdistystä. Diakoniakerho on todennut, että tällä
tavoin tuki kohdistuu koko kylälle ja kaikille ikäryhmille.
Vihtijärven kappelikuoro ry
Kappelikuoro on perustettu Vihtijärvelle vuonna 1957. Kuoro kokoontuu harjoituksiin
viikoittain sekä esiintyy eri tapahtumissa esittäen hengellisiä lauluja moniäänisesti.
Kappelikuoroa on ansiokkaasti vuodesta 1964 johtanut Director cantus Bernice Brummer.

Vihtijärven koulun vanhempainyhdistys ry
Koululun vanhempainyhdistys on perustettu vuonna 2001. Syksystä 2008 lähtien yhdistys on
koululaisten retkirahaston kartuttamisen lisäksi järjestänyt koululaisille iltapäivätoimintaa
(kts. yllä palvelut).
Vihtijärven palvelutaloyhdistys ry
Vihtijärven palvelutaloyhdistys on rekisteröity 1997 ja sen tarkoituksena on mm. edistää
vanhusten asunto-oloja ja parantaa vanhusten sosiaalista asemaa sekä toimia heidän
henkisen ja terveydellisen kuntonsa ylläpitämiseksi. Palvelutaloyhdistys haki avustusta 1998
RAY:lta Vihtijärven vanhusten palveluasuntojen rakentamiseksi. Avustusta ei tuolloin
myönnetty, mutta yhdistys järjestää edelleen kaksi kertaa kuukaudessa tiistaikerhoa
ikäihmisille.
MLL
MLL:n perhekahvila aloitti toimintansa Vihtijärven koulun tiloissa marraskuussa 2010.
Toiminta siirtyy kylätalon tiloihin heti kun se on mahdollista. Kerran viikossa avoinna oleva
perhekahvila on pikkulapsille ja heidän vanhemmilleen tarkoitettu kohtauspaikka.
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Vihtijärven kappeli valmistui 1961.

Päiväkoti rakennettiin 1987 monitoimitaloksi.

2.6. Yrittäjät Vihtijärvellä
Vihtijärvellä toimii noin kolmekymmentä eri alojen yrittäjää. Yritysten tarkemmat tiedot
löytyvät kylälehti Vihtijärveläisestä sekä kylän kotisivuilta vihtijarvi.fi. Harvalla yrityksellä on
varsinaista toimipaikkaa kylällä, poikkeuksen tekevät monipalvelupiste Syökerin Tupa sekä
siivous- ja kotipalvelu Ky C. Nyholm.

2.7. Vesi- ja jätehuolto

Vihtijärven vesiosuuskunta
Vuoden 2004 alusta voimaan astunut ja toistaiseksi voimassa oleva asetus asettaa tiukat
normit jätevesihuoltoon haja-asutusalueelle. Toistaiseksi kylän kiinteistöillä on omat kaivot ja
kiinteistökohtaiset jätevesijärjestelmät. Vihtijärvelle on perustettu vesiosuuskunta 25.9.2008.
Vesiosuuskunnan tavoitteena on rakentaa kylälle vesihuoltoverkosto. Lisätietoa kylän
kotisivuilta vihtijarvi.fi.
Jätehuolto
Vihtijärven päiväkodin pihalla on keräyspiste paperille, lasille ja pienmetallille. Koulun
vanhempainyhdistyksen ylläpitämä paperinkeräyspiste sijaitsee varastorakennuksessa
yläkoulua vastapäätä. Paperinkeräyksen tuotto käytetään koululaisten retkirahastoon.
2.8. Tiet ja liikenne

Tiestö
Kylää halkoo suhteellisen vilkas Lopentie nro 132. Tien alittava alikulkutunneli rakennettiin
vuonna 2002. Tietä parannettiin vuonna 2002 Tielaitoksen toimesta, mutta tienpientareet
jäivät odotettua kapeammiksi. Tie on edelleen luokiteltu vaaralliseksi, joten ne koulun
oppilaat joiden koulumatka kulkee Lopentietä pitkin, ovat oikeutettuja taksikuljetukseen.
Tiehallinnon suunnitelma kylän keskustassa sijaitsevan Koulunummentien yksityistäminen
onnistuttiin syksyllä 2009 välttämään toistaiseksi.
Yksityisteitä on Vihtijärvellä useita. Niistä 10 on järjestäytyneitä.
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Julkinen liikenne
Julkinen liikenne Vihtijärveltä muihin Vihdin kyliin ja taajamiin on täysin koululaisliikenteen
varassa. Linja-autoliikenne Helsinkiin päin ja sieltä Vihtijärven kautta Lopelle tai Karkkilaan
on arkipäivisin toimiva. Vuoroja kulkee keskimäärin 10 päivässä, viikonloppuisin liikenne on
harvempaa. Poikittaisliikenne Lohjan ja Hyvinkään suuntaan on olematonta.
Taksi ja asiointiliikenne
Vihtijärvellä on taksiyrittäjä, joka koululaisliikenteen lisäksi palvelee mahdollisuuksien
mukaan. Taksi hoitaa myös kunnan järjestämän asiointiliikenteen kaksi kertaa viikossa. Muut
lähimmät taksit ovat saatavilla Läyliäisistä ja Röykästä.
Lentoliikenne
Karkkilan kaupunki on esittänyt, että Malmin lentokenttä siirretään Vihtijärven ja Karkkilan
rajalle. Hanketta vastustetaan mahdollisen lentokentän vaikutuspiiriin kuuluvilla alueilla
voimakkaasti naapurikylä Haavistossa Karkkilan puolella. Vihtijärven kyläyhdistys ry:n
virallisen kannan mukaan kannatetaan Malmin lentokentän säilymistä edelleen Malmilla.
Vihtijärveltä Helsinki-Vantaan lentokentälle on 46 km, Malmille 55 km.
Tietoliikenne
Kylän taloudet ovat ratkaisseet tietoliikenneyhteytensä kukin omalla tavallaan.
Laajakaistayhteys toimii, mutta toimintavarmuus on vaihtelevaa. On suunniteltu, että
Vesiosuuskunnan kanssa yhteistyössä saataisiin vesiputkien kanssa samaan kaivantoon
valokuitukaapeli, jonka avulla tietoliikenneyhteydet paranisivat huomattavasti ainakin
vesiosuuskunnan toiminta-alueella.
3. VIHTIJÄRVEN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET

Kyläsuunnittelun tupailloissa pohdittiin aluksi Vihtijärven kylään ja sen elämään vaikuttavia
tekijöitä jotka voivat olla joko mahdollisuuksia tai haasteita. Vaikuttavat asiat jaettiin viiteen
pääryhmään: Pääkaupunkiseudun vaikutuspiiri, Vihdin kuntatalous, arvomaailman muutos,
kylien yhteistyö ja ravinto.
3.1. Pääkaupunkiseudun vaikutuspiiri

Vihtijärvi sijaitsee maakunnallisesti Uudenmaan ja Hämeen rajalla. Helsingin keskustaan on
50 kilometriä, Vantaan rajalle on 25 kilometriä. Hyvällä syyllä voidaan sanoa että olemme
metropolialueen vaikutuspiirissä ja tulevaisuudessa osa metropolialueen maaseutua.

Pääkaupunkiseudun läheisyys aiheuttaa sen, että alueellemme on todennäköisesti
tulevaisuudessa kohdistumassa entistä suuremmat paineet varsinkin asuntorakentamiseen.
Tähän seikkaan tulee kiinnittää erityisen suurta huomiota nyt, kun se on vielä mahdollista.
Mahdollisuudet kyläkeskuksen tiivistämiseen täytyy huolellisesti tutkia, jotta saisimme
hallitulla ja suunnitellulla kylän kasvulla aikaan maaseutumaisuuden säilymisen. Samalla
saisimme säilymään myös ainakin olemassa olevat palvelut. Tulevaisuudessa peltoalueiden
reunat ja rinteet pitäisi hyödyntää asuntorakentamisessa eikä rakentaa pelloille. Myös rantaalueille tulisi saada tulevaisuudessa rakentaa sopivasti – kuitenkin niin, että rantoja riittäisi
myös yhteiseen käyttöön sekä luonnontilaisiksi.
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Läpikulkuliikenne lisääntyy kylämme alueella jatkuvasti. Liikenneturvallisuuden pitäisi
lisääntyä samassa tahdissa liikenteen kanssa. Kylän vesihuolto tulisi saada järjestetyksi
kestävän kehityksen mukaiseksi – sijaitsemmehan suurelta osin pohjavesialueilla. Tätä varten
kylälle on perustettu vesiosuuskunta.
Lisäksi luonto- ja ympäristöarvot pitäisi ajoissa ottaa huomioon. Vihtijärvi on nk. kirkkaan
veden alue – vielä. Pääkaupunkiseudun läheisyys tulee käyttää kylän hyödyksi mahdollista
tulevaa luonnonvarayrittäjyyttä ajatellen.
Kylällä on jo kautta aikojen käyty keskustelua siitä, olisiko Vihtijärven syytä pyrkiä osaksi
Nurmijärveä jo luontevien kulkuyhteyksienkin vuoksi. Keskustelu jatkunee edelleen.

3.2. Vihdin kuntatalous

Kyläsuunnitelmaa päivitettäessä vuoden 2010 aikana tuli tupailloissa toistuvasti esille huoli
Vihdin kunnan heikentyneestä taloudellisesta tilanteesta. Vihtijärvellä tilanne on otettu
huomioon siten, että olemme tietoisesti pyrkineet auttamaan kuntaa omalta osaltamme
haasteiden edessä: koulurakennuksen kunnalta lunastaminen, korjaaminen ja toimivien
tilojen vuokraaminen, koululaisten iltapäivätoiminnan järjestäminen, kylän liikuntapalvelujen
järjestäminen, aktiivinen vapaaehtoinen pelastustoiminta, vesiosuuskunnan perustaminen,
palvelutalohankkeen uudelleen esille nostaminen ja ikäihmisten harrastustoiminnan
osittainen itse järjestäminen, lapsiperheiden aseman parantaminen ja aktiiviset yhdistykset
yleensäkin ovat osoituksia siitä. Vihtijärvellä on paljolti kolmannen sektorin toimesta hoidettu
niitä asioita, jotka taajamassa asujille lankeavat luonnostaan kunnan toimesta.
Vihdin kuntatalous saa siis kuitenkin huolesta huolimatta aikaan jotain positiivistakin: kylällä
ei jäädä surkuttelemaan palveluiden puutetta tai tasoa, vaan aktiivisesti pyritään miettimään
ja tekemään oma-aloitteisesti ratkaisuja niiden parantamiseksi. Toki tarvitsemme
hankkeillemme yhteiskunnan tuen, sekä henkisen että taloudellisen. Toistaiseksi yhteistyö on
ollut erittäin hedelmällistä.
3.3. Arvomaailman muutos

Tupailloissa herättivät keskustelua myös nykyiset arvot ja niiden mahdollinen vaikutus kylän
elämään. Vai vaikuttaako kylän elämä asukkaiden arvoihin?
Aikaisemmin ei ollut tarvetta lukita kodin ovea pois lähtiessä tai nukkumaan mennessä,
työpaikat olivat pitkäaikaisia – 30 vuoden ura saman työnantajan palveluksessa oli täysin
normaali, naapurissa poikkeaminen ilman eri kutsua oli yleinen käytäntö ja lapset hoidettiin
kotona. Maiseman pitivät siistinä kotieläimet. Näihin aikoihin ei ole enää paluuta, mutta
muutokset käytännöissä aiheuttavat muutoksen myös arvoissa.

Vapaa-aika on lisääntynyt, mutta niin on myös ”oman ajan” arvostus. Luontoarvot ja hiljaisuus
ovat noususuhdanteessa. Onko tärkeämpää kova eläke vai tyydyttävä toimeentulo?
Perinteiden vaaliminen on tärkeätä joka saralla maisemanhoidosta ruokaperinteeseen,
musiikista käsitöihin. Myös viime vuosina koulu- ja kylätalouurastuksen voimistamaa
talkoohenkeä olisi hyvä edelleen pitää yllä.
Yhteisöllisyydestä, joka aikaisemmin on ollut normi, on tullut muotisana. Yhteisöllisyydestä
on myös tullut arvo, jota nykyään jo ymmärretään tavoitella ja arvostaa. Taloudellisen
epävarmuuden ja pätkätöiden aikana on tärkeää pystyä tyydyttämään pysyvyyden ja
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turvallisuuden kaipuu. Oma kylä voi tässä toimia arvokkaana apuna – usein toimiikin. Vaikka
Vihtijärvi onkin kylä, johon palataan ja useilla perheillä on lähiverkko käytettävissään, ei näin
ole kaikkien asukkaiden kohdalla. Siitäkin syystä on tärkeää, että pystymme ylläpitämään ja
luomaan lisää kylämme yhteisöllisyyttä ja luottamusta asukkaiden välillä. Tämä on tehtävä,
joka kuuluu jokaiselle kyläläiselle.

3.4. Kylien yhteistyö

Kylien välinen yhteistyö on viime vuosina ollut melko vähäistä. Monet kylät ilmeisesti kokevat
olevansa kilpailutilanteessa keskenään: kuka saa kunnalta parhaat palvelut? Tähän toivotaan
Vihtijärvellä täyskäännöstä. Kylät pitäisi saada yhteisrintamaan ja ehkä yhdessä järjestämään
palveluja joita kaikki haluavat ja tarvitsevat, mutta joita kunta ei pysty tarjoamaan. Yhteisiä
harrastustiloja sekä rientoja, säännöllisiä tapaamisia, kylien välinen ”facebook”, toistemme
hankkeiden tukeminen, tiedon jakaminen ja kannustaminen koetaan tärkeäksi.
3.5. Ravinto

Yllättäen ravinto nousi yhdeksi tupailtojen puhutuimmista aiheista.

Huolestuttavia seikkoja tuntuivat olevan ravinnon riittävyys, saatavuus, saasteet,
geenimanipulaatio, ”massaruoka”, kuljetuskestävyys, ilmastonmuutos.

Mahdollisuuksia luovia seikkoja löytyi myös. Lähiruoka alkaa olla arvossaan, lähikalaa ja lihaa halutaan ruokapöytiin. Esimerkiksi seuraavat teemat mietityttivät: lisätulo
luonnonantimien keräämisestä ja jalostamisesta, ruokaosuuskunta, ruuan nettimyynti,
puhtaus, hyötykasvimaa, hevosvoimalannoite, säilöntä, terveys, luomutori, pientä
elintarviketeollisuutta kylälle, imago, makunautinnot, kotiruoka.

Ihanteena pidettiin tilannetta, jolloin lähiympäristön luonnon antimet käytetään hyväksi ja
ravinto voitaisiin tuottaa ja jalostaa mahdollisimman ekologisin keinoin mahdollisimman
lähellä. Lähiruuan tuotanto nähdään myös mahdollisesti yrittäjyyttä ja työpaikkoja luovana
ratkaisuna. Leipä voi tosin olla pitkä ja kapea, mutta ruoka elinkeinona ei ole hullumpi ajatus
– ihminen syö aina.
4. VISIO JA STRATEGIA

4.1. Visio: Vihtijärvi 2016
Väestö, päiväkoti ja koulu
Vuonna 2016 Vihtijärvi on voimistunut entisestään. Asukkaita on 604, päiväkodissa on 1-5vuotiaita lapsia kolmisenkymmentä. Esikoululaiset ovat tehneet nuoremmilleen tilaa
siirtymällä osittain koulun pienryhmätiloihin. Koulun ja päiväkodin yhteistyö on tiivistä, myös
henkilökunta on osittain yhteinen. Lähes 60 koulun oppilasta on jaettu kolmeen luokkaan,
opettajia on siis kolme. Lisäksi koululla käy erityisopettaja. Luokkatilat ovat juuri sopivat.
Alakoulu on peruskorjattu kunnan saaman korvamerkityn valtionavun turvin.
Kylätalo ja -koordinaattori
Kylätalo on ahkerassa käytössä viikon jokaisena päivänä. Kylälle on saatu palkattua
kyläkoordinaattori, joka toimii samalla kylätalon emäntänä/isäntänä järjestäen talon
käyttövuorot ja kiinteistön huollon. Hän toimii kylän yhdistysten ja asukkaiden palveluksessa
avustaen hankkeiden suunnittelemisessa ja toteuttamisessa, kerhojen ja harrastepiirien sekä
14
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erilaisten tilaisuuksien järjestämisessä sekä eräänlaisena puskurina ja yleisoppaana kyläläisten ja
kunnan välillä. Kyläkoordinaattorin tehtäviin kuuluu myös kylään muuttavien uusien asukkaiden
paikallisperehdytys. Kyläkoordinaattorien palkkaamiseen on saatu ministeriön myöntämä
apuraha kehitettävien kylien ryhmälle, johon Vihtijärvi on päässyt mukaan.

Senioritalo
Hiljattain valmistunut senioritalo on toimivilla ratkaisuillaan ylittänyt kaikki odotukset. Kylän
ikääntyneempi väestö on ottanut talon lämpimästi vastaan. Vaikka kaikki kylän yli 65vuotiaat eivät taloon mahdukaan, sen olemassaolo vireyttää vielä entisestään vilkasta
ikäihmisten toimintaa kylällä. Senioritalon yhteydessä on palvelupiste, jonka
hyvinvointipalvelut ovat myös muiden kuin asukkaiden käytössä. Talon työllistävä vaikutus
on myös huomattu ja tarjottavat palvelut ovat korkeatasoisia. Myös turvapalvelut
yhteistyössä paikallisen aktiivisen VPK:n kanssa toimivat moitteettomasti. Yhteistyö vieressä
sijaitsevien päiväkodin ja koulun välillä on vilkasta ja rikastuttaa niin senioritalon asukkaiden
kuin päiväkotilaisten ja koululastenkin elämää. Talon ympäristöön tehty ulkoilureitti on
ahkerassa käytössä, samoin harrastetilat.

Osayleiskaava, liikenne ja energia
Kylän osayleiskaava on saatu päivitettyä yhteistyössä oman kunnan, Uudenmaan liiton, Elykeskuksen ympäristö- ja liikenneosastojen sekä muutamien muiden tahojen kanssa.
Ajatuksena on ollut rakentaa maaseutukylän malli, jossa tavoitellaan rakenteellisesti toimivaa
kyläkeskusta, huomioon ottaen luonnonläheisyys ja ekologisuus sekä sosiaaliset seikat.
Kaavan toteuttaminen kylällä on juuri aloitettu ja vesiosuuskunnan runkolinjan ensimmäinen
vaihe käytössä. Kylämalli on osoittautunut valtakunnallisestikin kiinnostavaksi ja sen
työllistävä vaikutus kylällä on merkittävä. Uusia rakentamiseen sekä energiatuotantoon
erikoistuneita yrityksiä syntyy, merkittäviä innovaatioitakin saadaan aikaseksi. Kauan
kaivattu kevyenliikenteen väylä Lopentien varrella ulottuu jo Lapoon tienhaarasta
Ylimmäisten tienhaaraan.

Asuminen
Yhä useammasta vapaa-ajan asunnosta on tullut asukkailleen ja heidän perillisilleen vakituisia
asuntoja. Kesäasukkaat osallistuvat kylän rientoihin ja yhdistystoimintaan aktiivisesti.
Työmatkaliikenne pääkaupunkiseudulle on helpottunut ja helpottuu edelleen Klaukkalan
ohitustien ja parantuneiden liikenneyhteyksien ansiosta. Vuokralla asujia on nyt kylällä enemmän
kuin koskaan aikaisemmin – arvomaailman muutos yhteiskunnassamme on kallistumassa
omistamisen välttämättömyydestä elämisen välttämättömyydeksi ja olemassa olevan hetken
arvostamiseksi. Tonttitarjonta kylän keskustassa on elpynyt. Maanomistajat ovat huomanneet,
että kylän elämän jatkumisen kannalta on tärkeää antaa tilaa uusille tulijoille – hallitusti. Uusia,
ilmastoystävällisiä taloja on suunnitteilla kylän keskustaan useita ja aktiivisia, kyläasumiseen
sitoutuneita ihmisiä pääsee muuttamaan kylään lähiaikoina. Kylämaisema on säilynyt lähes
ennallaan peltoaukeineen. Perinnemaisemia säilytetään ja hoidetaan.
Ravinto ja palveluja
Lähi- ja luomuruokahanketta käynnistellään parhaillaan. Tavoitteena on tulevaisuudessa kehittää
alueen elintarviketuotantoa ja -teknologiaa, josta hyötyvät niin alueen tuottajat kuin kuluttajatkin.
Kylälle muutama vuosi sitten perustettu luonnon- ja riistanhoitoon paneutunut metsästysseura
on saanut kylän nuorisonkin kiinnostumaan luonnonhoidosta ja metsästyksestä.
Maaseutumaisuus alueella voimistuu ja monipuolistuu. Myös kaupallinen sektori laajenee ja
kylällä onkin aloittelemassa kauppa. Syökerin tupa on edelleen suosittu lounaspaikka tiellä
liikkujien kesken asiamiesposteineen sekä Veikkauksen ja Matkahuollon palveluineen. Kylän
keskustassa sijaitseva tori oli alunperin kesätori, mutta sen toiminta alkaa laajentua
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ympärivuotiseksi. Kyläyhdistyksen kirpputori juhlii pian 10-vuotispäiviään ja on pitänyt
tuottonsa rauhallisessa nousussa. Tuotto käytetään kylätalon ylläpitämiseen ja vuonna 2007
otetun lainan lyhennyksiin, jota on 31.12.2016 jäljellä vielä 91.250 €. Kirpputorin lisäksi
muutakin kierrätystä harjoitetaan kylällä entistä tehokkaammin kestävän kehityksen nimissä.

Kulttuuri
Kulttuuri on nousemassa entistä tärkeämmäksi tekijäksi kylällä. Kyläkuoro V-duuri on juuri
julkaissut toisen levynsä ja on suosittu esiintyjä niin kylän riennoissa kun kylän
ulkopuolellakin, onhan juuri käyty pokkaamassa skandinaavisen harrastekuorokilpailun
pääpalkinto. Muutkin kulttuurimuodot ovat vahvasti tapetilla; kylällä opiskellaan ja
harrastetaan maalaustaidetta ja ilmaisua, bänditoiminta on voimissaan. Kolmansia Vihtijärven
kamarimusiikkipäiviä suunnitellaan parhaillaan, aiemmin iltakonsertteina toteutettu
tapahtuma on laajentumassa yleisön toivomuksesta myös päivämusisoinnin puolelle.
Liikunta
Kylän keskustassa sijaitsevasta uudesta urheiluhallista on tullut lähikyliä yhdistävä tekijä.
Yhteisprojekti on pienten alkuhankaluuksien jälkeen onnistunut hyvin ja hallin vuorot ovat
lähes täyteen varattuja. Toimintaa on päiväsaikaan eläkeläisille, lapsille ja erityisryhmille,
muut ajat täyttyvät oman kylän ja lähialueiden seuratoiminnasta – löytyypä joukosta smtason tekijöitäkin.

Kyläkeskuksen peltoaukeat halutaan säilyttää.

Kylälle toivotaan hallittua kasvua.

4.2. Strategia
Vihtijärveläisten taikasanaksi on muodostunut yhteistyö, positiivisuus ja oma-aloitteisuus.
Vuosien perinne, työ yhteisen hyvän eteen, on hitsannut kyläläiset vahvasti yhteen ja voidaan
todella puhua vastuuta ottavasta paikallisyhteisöstä. Tällaisella porukalla on hyvä ottaa
vastaan suurempiakin haasteita. Tarvitaan myös sovittelukykyä, kompromisseja ja kykyä
luopua jo ehkä pitkällekin viedyistä, mutta yhteisesti epäonnistuneiksi todetuista ajatuksista.
Kylän kaikkien yhdistysten yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää, jokaisen tahon tuki, tieto ja
taito on syytä valjastaa yhteisen kylämme käyttöön.
Kyläsuunnitelman pohjana on ajatus siitä, että suunnitelmallisesti toimien kylän väestöpohja
pysyy tasapainossa niin, että elämänpyörä pyörii omaa vauhtiaan. Jokainen ikäluokka
pystytään huomioimaan erityistarpeineen.
Pitkäjänteisellä, johdonmukaisella työllä haluamme saada kumppaneiksemme naapurikylien
lisäksi oman kunnan, maakunnan ja valtakunnan päättäjät sekä toimijat tarjoamalla heille
ennakkoluulottomuutemme erilaisiin, ehkä uudenlaisiinkin ratkaisuihin.
16
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Metsästysseura kylän
asukkaille

Yksittäisiä metsästyksestä kiinnostuneita
harrastajia kylällä, metsästystoiminta
maanomistajien hallinnassa.

Kylän kaikkien yhdistysten
vahva yhteistyö, vapaa-ajan Yhteistyö on melko hyvää, keskinäistä
asukkaat mukaan
tiedottamista on syytä parantaa.
toimintaan

Asiasta puhutaan jonkin verran, ei vielä
tapahtumia (yleisessä tiedossa)

Vaihtotapahtumia
(perennoja, asusteita,
vaatteita, astioita ym.)

Asian harrastajien toimesta
kun aika on kypsä.

Joulukuu 2010 -> jatkuva
toiminta, mukana kaikki kylän
yhdistykset ja yhteisöt

Kylän kaikkien yhdistysten ja yhteisöjen
yhteinen tapaaminen ainakin kaksi kertaa
vuodessa. Tapaamisessa tiedotetaan kunkin
tahon suunnitelmista, toiminnasta, mahdollisesta tuen tarpeesta ym. ajankohtaisesta.
Perustetaan metsästysseura tai -yhdistys,
pääpaino luonnon- ja riistanhoidolla.

Martat, MLL, yksityiset
henkilöt

Järjestetään vaihtotapahtumia – halukkaat
toimivat parhaaksi katsomallaan tavalla,
tilat (ja taustajärjestöt jos tarvitaan) olemassa.

Jatkuvaa toimintaa.
Kyläyhdistys, MSL, Martat,
MLL, Uhka, VPK ym.

Kylätalo valmistumassa 2011 alussa: kylätalon
tilat pian käytössä. Kyläyhdistys järjestänyt jo
joogaa, sushi-kursseja, tarinaillan.
Osallistuminen ollut kiitettävää.

Kurssitoimintaa:
ruokakursseja, valokuvaus-,
tietokone-, tanssi-, pilates-,
zumba- ym

Järjestetään kursseja toivomusten ja resurssien
mukaan, mahdollisesti MSL:n avustamana.
Kyläyhdistys voi olla taustalla auttamassa
aktiivisia järjestäjiä. Ohjaaja mahdollisuuksien
mukaan kylältä.

Reitit osaksi perimätietoa, merkintä
puutteellinen.

Opasteet Rokokalliolle ja
merkityt ulkoilureitit

2011->
Uhka (hanke?), aikallistuntijat

2011-2012 Jääkiekkokaukalon
Hankitaan käytetyt laidat, kunnalta taloudellista
käyttäjät ja vanhemmat,
tukea jos mahdollista, muuten tehdään talkoilla.
Uhka, kunta

Kenttä jäädytetty talkoovoimin kunnan
pienellä avulla.

Jääkiekkokaukalo

Tehdään ympäristöön sopivat kestävät
opasteet.

Rannalle suunniteltu uimarannan yhteyteen
myös leikkipaikka, oleskelualue ja laituri.
2010->
Tehdään talvikäyttöön pulkkamäki ja
Hiiskula, kylän yhdistykset,
napakelkka.
uimarannan käyttäjät
Rannan kehittäminen, toteutus ja käyttö riippuu
käyttäjistä itsestään. Kunnossapito tärkeää.

Syökerin uimarannan kehittäminen aloitettu
konkreettisesti syksyllä 2010. Päiväkodin
leikkipuisto vain päiväkodin käytössä. Koirille
suunnitteilla oma uintipaikka sopivan matkan
päähän ihmisten uimarannasta.

2010-2016 Kunta, opettajat,
koulun vanhempainyhdistys ja
kyläyhdistys yhdessä

AIKATAULU JA TOTEUTUS

Uimaranta
Laituri
Leikkipuisto
Yhteinen pulkkamäki
Koirien uintipaikka

Suunnitellaan ympäristö ja hankitaan asioita
tärkeysjärjestyksessä varojen ja muiden
resurssien mukaan.

TOIMENPITEET

Koulun pihalla jalkapallomaalit, katos ja
kiipeilyverkko, keinut sekä ”karuselli”

NYKYTILA

Koulun ympäristön
kehittäminen; kiipeilyteline, palloseinä ym.

TAVOITE

VIHTIJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA 2010 RYHMÄ 1 – SUHTEELLISEN NOPEASTI TOTEUTETTAVAT
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Ensimmäinen
kesätoritapahtuma kesällä 2011
Mietitään sopiva paikka kesätorin pitämiselle.
Etsitään yhteistyökumppaneiksi mahdollisia myyjiä yhteistyössä kylän eri
kylältä ja lähiympäristöstä.
toimijoiden ja yrittäjien kanssa.
Jos toimii niin jatketaan.

Selvitystyötä jatketaan.
Rakennustyö alkuun 2012, halli
valmis 2013. Urheiluseura Uhka,
lähikylien seurat, maanomistajat
ja rahoittajat.
Työ jatkuvaa, kolmas opettaja
vuoteen 2013 mennessä.

Yritetään löytää (mahdollisesti kylältä)
kiinteistöhuollon yrittäjyydestä kiinnostunutta
henkilöä.
Urheiluhallihanke. Esiselvityshanke jonka jälkeen,
jos mahdollista, urheiluhallihanke toteutetaan.
Aktiivinen työ kylällä olosuhteiden
muokkaamiseksi houkutteleviksi myös
lapsiperheille (rakennuspaikkoja, ks ryhmä 3).

Kirpputoritoiminta on kesäviikonloppuisin
aktiivista, mutta toritapahtuman
järjestämiseen on toistaiseksi puuttunut
resursseja.

Kiinteistöalan palvelujen saaminen läheltä
suhteellisen hankalaa.

Sisäliikuntatilat Nummituvalla eivät täysin
sovellu urheilu- ja liikuntatoimintaan.

Koulussa 2 opettajaa, 40 oppilasta.
Päiväkodissa n. 30 alle 7-vuotiasta lasta.

Kylällä kyllä yrityksiä, mutta toimipaikkoja ja
palveluja puuttuu.

Vihtijärveläiset saavat käyttää Nummelan ja
Karkkilan terveyskeskuksia.
Ainoastaan yöpäivystys Hyvinkäällä
(ei erikoissairaanhoitoa), muuten on
mentävä Lohjan sairaalaan

Kesätori

Kylätalkkari

Urheiluhalli

Koulun ja
päiväkotitoiminnan
säilyminen

Yritystoiminnan
edistäminen kylällä

Terveyspalvelut HUS:n
alueelta

Perusturvakuntayhtymä Karviainen ja HUS
vastaavat asiasta.

2012-2013
Perusturvakuntayhtymä
Karviainen ja HUS

Yhteistyö uusyrityskeskuksen kanssa – liikeidoiden
miettimistä kylällä; yritysohjausta ym.
Kun aika on kypsä.
mahdollisille aloittaville yrittäjille. Yrittäjäkurssi?

Mahdollisimman pian. Omaaloitteinen yrittäjävetoisuus.

Aloitetaan vuoden 2011 aikana
yhteistyössä kylän nuorison,
kunnan, seurakunnan ja kylien
yhdistysten kanssa

Kartoitetaan nuorten toiveet ja eri tahojen
mahdollisuudet järjestää toimintaa ja tiloja.
Nuorten omaa aloitteellisuutta rohkaistaan.

Uhka ja VPK tekevät ahkerasti nuorisotyötä.
Varsinaiset nuorisotilat kuitenkin puuttuvat
eikä järjestettyä toimintaa yllämainittujen
lisäksi oikein ole.

AIKATAULU JA TOTEUTUS

Saada kylän nuorisolle
mielekästä vapaa-ajan
toimintaa

TOIMENPITEET

NYKYTILA

TAVOITE

VIHTIJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA 2010 RYHMÄ 2 – KESKIVAIKEAT JA VAATIVAMMAT
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Senioritalo

Suunnittelu alunperin 1998. Esiselvitystyö
valmistuu alkuvuodesta 2011.

Toimitaan esiselvityshankkeen tuloksen mukaisesti
yhteistyössä osayleiskaava-asian rinnalla.

Tilannetta seurataan ja puututaan tarvittaessa.

Ks yllä

Pyritään löytämään hyvä ratkaisu ongelmaan,
neuvotellaan kunnan, Uudenmaan liiton, Elykeskuksen ja muiden vaikuttavien tahojen kanssa.
Innovatiivinen maakunnallinen kehittämishanke?

Osayleiskaavan muutostyö kesken. Vihtijärvi
hännillä kunnan kaavoitussuunnitelmassa.
Lisää rakennuspaikkoja tarvitaan, jotta
vesiosuuskunta voidaan toteuttaa.
Vesiosuuskunta tarvitsee liittyjiä
toteutuakseen. Muna-kana-tilanne.

Ks yllä

TOIMENPITEET

NYKYTILA

Lentokenttää ei haluta
Asia kesken.
kylän rajalle Haavistoon

Liikenneturvallisuuden lisääminen: Kevyen
liikenteen väylä
Lopentielle ainakin
Ainolan levikkeiltä
Ylimmäisten
tienhaaraan. Valaistus
ko. tieosuudelle.

Kyläkeskuksen
osayleiskaavan
päivittäminen

TAVOITE

VIHTIJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA 2010 RYHMÄ 3 - ERITTÄIN VAATIVAT

Toteutus kun se on
mahdollista/
Palvelutaloyhdistys.

Kyläyhdistys ja muut kylän
tahot.

Ks yllä

Hankesuunnitelma
alkuvuodesta 2011. Hankkeen
toteutus 2011-2012.
Mahdollisen kaavan
hyväksyminen 2013 lopulla.
Maanomistajat ja ainakin
mainitut yhteistyötahot.

AIKATAULU JA TOTEUTUS
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Ratsastajat ja maanomistajat voisivat keskenään
suunnitella, sopia ja järjestää jälleen uuden
vetovoimatekijän luomiseksi kylälle.

Ei merkittyjä ratsastusreittejä vaikka maastot
ihanteelliset ja asian harrastajia jonkin
verran.

Kulkutiet järvestä toiseen hankalakulkuiset.

Hienot maisemat, ei kuitenkaan
pysähdyspaikkaa.

Kotisairaanhoitoa tarvittaessa.
Kouluterveydenhoitaja paikalla muutaman
kerran vuodessa.

Ratsastusreitit

Kanoottireitti kylän
järvillä

Näköalapaikka
Ylimmäistentien
korkeimmalle kohdalle.

Terveyspalveluiden
merkittävä
parantaminen kylällä.

Mietitään toimivaa ratkaisua.

Ehkä edellä mainittuihin luonto- ja retkeilyaiheisiin
sopiva yhteishanke.

Melojat ja maanomistajat yhteistyössä
hankkeistavat reitin tekemisen.

Mietitään, olisiko mahdollista järjestää kylälle
järkevästi ja turvallisesti läpi talven kunnossa
pidettävä retkiluistelurata hyvinä pakkastalvina.

TOIMENPITEET

Järvien jäillä luistellaan, kun se on
mahdollista.

NYKYTILA

Retkiluistelurata

TAVOITE

Ratkaisumalli valmiina
senioritalon valmistuttua

Kun aika on kypsä.

Kun ajatus ja aika on kypsä.

Kun aika on kypsä.

Auki

AIKATAULU JA TOTEUTUS

VIHTIJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA 2010 RYHMÄ 4 - HIOMISTA VAATIVAT PTS AJATUKSET

6. KYLÄSUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN, SEURANTA JA PÄIVITYS
Kyläsuunnitelman toteutumista seurataan yhdessä kylän asukkaiden ja yhdistysten kanssa
kahdesti vuodessa pidettävässä kyläkokouksessa. Suunnitelmaa päivitetään muuttuvien
olosuhteiden mukaan. Kylän yhteisenä tavoitteena on luoda ja ylläpitää kannustavaa
ilmapiiriä sekä uskoa Vihtijärven kylän kehittymiseen ja mahdollisuuksiin. Kyläsuunnitelman
toteutumista seurataan myös kylä kotisivuilla ja päivitetään seuraavan kerran kirjallisessa
muodossa viimeistään vuonna 2016.
7. KOOSTE TOIVOMUSLAATIKON TOIVOMUKSISTA
- Miina Äkkijyrkän peltilehmät kaipaavat sijoituspaikkaa (HS viikolla 3/2010). Ne olisivat tosi
hienot Syökerin tuvan viereisellä vanhalla tien pohjalla tai pellon reunassa! Kulttuuria kylälle!
-Ylimmäistentien korkeimmalle kohdalle näköäalapaikka tms., josta opastettu luontopolku
muinaisrannalle ja lähteelle. Mukavaa kyläläisille ja "turisteille".
- Voisiko Vihtijärvelle perustaa kaupan samalla periaatteella kuin Patanan kylässä HS 30.1.2010
sivu A10? Kannattaisiko asiaa tutkia? (toim. huom. osuuskauppa jossa kyläläiset osakkaina)
- Toivomus: kylälle tarvitaan kevyen liikenteen väylä ainakin Ylimmäisten tienhaarasta
Vihtijärven levikkeille saakka.
- Vihtijärvelle tarvittaisiin pieni kauppa ja huoltoasema. Sekä nuorisolle enemmän tekemistä,
joku nuorisotalosysteemi olisi hyvä, mihin saisi rauhassa mennä harrastamaan ja olemaan
kavereiden kanssa, kuitenkin aikuisen valvonnassa.
- Hienotunteiset opasteet tai viitat Rokokalliolle eri kohdista (esim. Lustikullantien kohdalta).
- Vihtijärvi pusikoituu. Kaikki tien pientareet ja pellonlaidat ovat pusikkoa. Ennen maiseman
hoidosta vastasivat kotieläimet, nyt ei kukaan. Perinnemaisemat siis kunniaan.
- Vihtijärventie sekaantuu usein Karkkilan Ahmoon Vihtijärventiehen. Pahimmillaan
hälytysajoneuvokin on ajanut väärään osoitteeseen, vaikka on tähdennetty, minkä kunnan
alueella olevasta osoitteesta on kysymys. Jos nimen muutosta harkitaan, ehdotan ainakin
alkupään (länsi/etelä) nimeksi "Aliläänin raitti".
- Jätän toivomuslaatikkoon toiveen skeittirampista.
- Tulevaisuuden Vihtijärvellä lapsiperheet on huomioitu myös: leikkipaikka tai
leikkikenttä (päiväkodin pihalla ei voi olla päiväkodin aukioloaikana), lapsenvahteja helposti
saatavilla - mll:n säännöllinen kurssitus nuorille, joille kelpaa taskuraha; neuvolapalvelut
takaisin, lääkärissä voi käydä kauempanakin (muttei Lohjalla saakka)
- Paikka missä nuoret voivat olla talvella illalla ja mikä on pidempään auki kuin kioski (yli
seitsemän:)
- Bussipysäkeille penkit, ei tarvitse olla katollinen, mutta kunhan kesällä olis istumapaikka
bussia odotellessa. (tässä toivotettiin mukavaa kevään odotusta - sitä samaa itsellesi ja kiitos
toiveista!)
- Lisää musiikkia vihtijärvelle
- Jääkiekkokaukalo (nykyinen jää hyvä mutta kiekot häviää hankeen)
- Vierailijan näkökulma: Vihtijärven tulisi pysyä juuri tällaisena, rauhallisena ja nostalgisena.
Nummitupa on ihana paikka!
- Koirapuisto
- Lasten leikkipuisto, kylän yhteinen pulkkamäki
- Tanssitunteja, joogaa tai pilatesta koululle viikonloppuisin.
- Luomu/lähiruokatori, jossa mahdollisuus ostaa paikallisia tuotteita (kananmunia!)
(sushikurssilla tänne ideoitiin myös sushibaari)
- Metsästysseura/luontokerho
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Toivomuslaatikko päiväkodilla:
- Tulevaisuuden Vihtijärvellä on kavereita, mönkijä, Linnanmäki, eläintarha, vesiliukumäki,
skeittipaikka, autokoulu, motocrosspaikka, rullaluistelupaikka, pomppulinna
- Tulevan senioritalon yhteyteen hoitola, jossa voisi käydä hieroja, vyöhyketerapeutti, kasvo-,
käsi- ja jalkahoitaja, kampaaja ym.
- Toivomus: valaistus Lopentielle ainakin Ylimmäistentienhaaraan saakka.
- Ruokakursseja (vrt sushi-ilta); karjalanpiirakoita, erilaisia ruokakulttuureja, kokkauskurssi
äijille onkin jo luvattu.
- Koulutusta, lyhytkursseja (käsitöitä ym.)
- Viikonloppukuski (taksi vaikeasti saatavissa ja kallis)
- Vaihtotapahtumia: perennoja, asusteita, vaatteita, astioita jne.
- Syökerin tuvalle nettipiste: wlan-avonainen yhteys + nettipääte pientä korvausta vastaan
- Toivon kylän säilyvän tulevaisuudessakin vireänä, aktiivisena ja monipuolisena
- Julkiset liikenneyhteydet paremmiksi
- Työpaikkoja kylälle (ei kuitenkaan raskasta teollisuutta)
- Luvallisia ratsastusreittejä. Koirien uintipaikka
- Valokuvauskurssi (järjestelmäkameralla kuvaamisen perusteet)
- Pelastuslaitoksen toiminnan helpottamiseksi kimppatilaus talonumerokylteistä. Hyödyt: hinta,
yhdenmukaisuus, turvallisuus, helppous
- 60 km/h nopeusrajoitus Ylimmäistentielle
Toivomuslaatikko koululla:
Toivomuksia oli paljon, useimmin mainittuja olivat mm. jääkiekkokaukalo, skeittipaikka,
kauppa, laituri uimarannalle ja koulun pihalle uusi kiipeilyteline. Yksittäisiä toivomuksia olivat
mm. retkiluistelupaikka, pulkkamäki, erilaiset sisäleikki/seikkailupaikat, Nummituvalle
enemmän tapahtumia lapsille ja nuorille, uusi jalkapallokenttä, tekonurmi, cartingrata,
kiipeilyseinä. Myös karkkisadetta, yläaste, Ideapark, alennusmyynti Syökerin Tuvalle sekä
tuolihissi koulusta kotiin ovat unelmissa. Eräässä toivomuslapussa sanottiin: "En keksinyt
mitään, minusta Vihtijärvi on hyvä näin. Paitsi yksi toive on: älkää tehkö tästä kaupunkia!
Pitäkää tämä tavallisena kylänä."
- Ei muutosta!!!
- Lisää myytäviä tontteja
- Ei hotellia kylään. Ei lentokenttää Haavistoon sen tuoman melun takia.
-Täältä ei puutu mitään, ei pidä haalia tänne kaikkea turhaa. Syökerin Tuvan ulkomainospaikat
pois pilaamasta maisemaa. Ympäristöystävällistä ja ekologista toimintaa. Kesätori ja
suoramyyntitapahtumat kannattaa elvyttää.
- Vihtijärvi v. 2015: Kylä, joka viisaasti olisi ymmärtänyt säästää itsensä negatiivisilta
lieveilmiöiltä, joka rohkeasti uskaltaisi vaalia hyviä asioita.
- Ei kerrostaloja. Antakaa täällä asuvien ihmisten nauttia olostaan. Oppia voisi ottaa vaikka
Maarianhaminasta.
- Viihtyisä pieni kesäkahvila.
- Kanoottireitti järvien välille mahdollisuuksien mukaan – paikallismatkailua.
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