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AlimmAisten kyläsuunnitelmA 2015

JOHDANTO
Länsi-Uudenmaan kylät ry:n, Karkkilan kaupungin
ja Alimmaisten kylän asukkaiden yhteisenä hankkeena toteutettu kyläsuunnitelma pyrkii edistämään kylätoimintaa, innostamaan kanssakäymiseen sekä helpottamaan kylän yhteydenpitoa
kaupungin suuntaan.
Hyvänä perustana kyläsuunnitelman toteuttamiselle toimi kymmenen vuotta aiemmin valmistunut kyläkirja (Holli Marja toim.: Alimmainen:
Kuninkaanmaalta Mettämyllyyn, 2004) ja sen tiedonkeruuprosessin aikaansaama innostus paikallisten asukkaiden keskuudessa.

Kokoontumiset kyläsuunnitelman tiimoilta alkoivat lokakuussa 2014. Suunnitelma valmistui
seitsemän työpajaillan aikana ja sen tekemiseen
osallistui vapaaehtoisina yhteensä 15 aikuista ja 4
lasta. Jokainen jätti oman, ainutkertaisen kädenjälkensä tähän lehtiseen. Ensimmäinen asetetuista tavoitteista on jo toteutettu ja näillä eväillä on
hyvä jatkaa oman kylämme kehittämista asukkaiden parhaaksi!

ALIMMAISTEN KYLÄN SIJAINTI
Alimmaisten kylä sijaitsee Karkkilan eteläosassa,
Vanhan Vihdintien molemmin puolin.
Luoteessa kylän Sörpäkiksi kutsuttu kulma rajoittuu Haapalan asutusalueeseen, koillisessa Seppäläntien suunnassa kylä päättyy Teollisuuskylään.
Idässä ja etelässä Alimmaisten naapurina on Vihdin Vanjärven kylä.

Lounaassa kylää rajaa laaja metsäalue, jossa sijaitsee Metelimäki. Sieltä aukeaa näkymät laajalti
Alimmaisille. Muita korkeita mäkiä ja jyrkkiä kallioita ovat Keliininmäki, Mansikkamäki ja Koivistonmäki.
Kylän läpi virtaa Karjaanjoki, jonka tulvat levittäytyvät keväisin Alimmaisten pelloille.

ALIMMAINEN
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ALIMMAISTEN KYLÄN HISTORIAA
Alimmaisten kulman asutushistoria on pitkä. Varhaisimmat merkit ihmisten täällä olosta löytyvät
kivikauden ajalta, n. 6 000 – 7 000 v ennen nykyisen ajanlaskun alkua. Siitä todistavat alueelta löytyneet kivikautiset esineet. Koiviston tilan mailta on löydetty kolme kivikautista kouruselkäistä
talttaa hyvin pieneltä alueelta ja taltan katkennut
palanen mäen toiselta puolelta Anjalan pihasta ja
samasta paikasta vielä kesällä 2003 kivikirves. Ahmoon Lehtokarista on otettu talteen kivikirves.
Seuraavia merkkejä asutuksesta pitää hakea jo
paljon lähempää meidän aikaamme. Metelimäessä olevat ”käräjäkivet” ja ”hautakummut” ihmisen tekeminä ovat uudempia. Lieneekö myös Kuninkaanmaa-nimi peräisin niiltä ajoilta.
Alue on ollut Pyhäjärven ympäryskylien yhteisen
jakokunnan takamaana ilman pysyvää asutusta
todennäköisesti jostain 1300-luvulta lähtien. Jokivarren niityt olivat tärkeitä rehuntuotantoalueita ja mm Siikalan kylällä on ollut omistuksia täällä. He omistivat niityn Kuninkaanniemessä, kuten
käy ilmi vuonna 1511 laaditusta oikeuden pöytäkirjasta.
Tätä aluetta on kutsuttu myös Kuninkaanmaaksi
tai Kuninkaanmaankulmaksi. Nimi juontuu todennäköisesti hyvinkin kauaksi ja alue on ollut laajempi, kuin mitä nykyisin tarkoitetaan.
Kulmakunta säilyi siis lähes asumattomana kylien
yhteisenä takamaana, kunnes se isojaossa jaettiin
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Järvenpään, Vattolan, Tuorilan, Nyhkälän ja Ahmoon talojen kesken. Ensimmäiset torpat näille
alueille perustettiin 1800-luvun alussa. Kirkonkirjoissa ensimmäiset merkinnät ovat 1820-luvulta,
mutta todennäköisesti täällä oli jo sitä ennen torppariasutusta. Ainoa itsenäinen tila oli Kuninkaanmaan verouudistila, johon ensimmäinen kiinnekirja on annettu 3.11.1835 kruununnimismies
Henrik Tallgrenille, mutta sielläkin asui aina vuokramiehiä eli lampuoteja. Tila tunnetaan myöhemmin nimellä Nygård, nykyinen Uusitila.
Torppia alettiin ostaa omiksi 1900-luvun alussa,
mutta varsinaisesti vasta torpparivapautuslain
jälkeen 1920- ja -30-luvuilla. 1930-luvulla käytiin
pitkä taistelu kansakoulun saamiseksi kylään ja
lopulta koulu aloitti täällä juuri ennen toista mailmansotaa.
Kylän ilme muuttui nopeasti 1940-luvun jälkipuoliskolla, kun Heinjoen pitäjästä evakkoon lähtemään joutuneita perheitä asutettiin tänne Kymi-yhtiön ja kunnan omistamille maille. Koulua
jouduttiin laajentamaan ja elämä kylässä vilkastui nopeasti. Sitä ei kuitenkaan kauaa kestänyt.
Koulu lakkautettiin 1970-luvun alussa. Maatalouden nopea muuttuminen johti siihen, että tällä
hetkellä kylässä on enää kaksi tilaa, joilla on kotieläimiä ja lisäksi pari sivutoimista viljanviljelijää.
Muut asukkaat hakevat tulonsa lähikaupungeista tai ovat eläkkeellä.

KARKKILAN ALIMMAISTEN KYLÄ TÄNÄÄN
Lähdetään Karkkilan keskustasta Vihdintietä etelään. Nahkion sillalla ylitetään Karjaanjoki ja siitä
jyrkän mäennousun jälkeen tie jatkuu läpi Nahkion kylän. Tien nimi muuttuu Vanhaksi Vihdintieksi niillä paikkeilla, missä Nahkio hiljalleen muuttuu Alimmaisten kyläksi.
Lännessä kohoaa Lemmoinvuori, lounaassa Metelinmäki ja Kivimäki, joiden väliin jäävä metsäinen
alue kätkee sisäänsä Pikku Pierlammen. Vanhan
Vihdintien itäpuolella soljuu Karjaanjoki ikiaikaista reittiään, ottaen vauhtia Maijalankosken kuohuista.
Lemmoinvuoren kupeessa kiemurtelee Köyliöntie luonnon määräämiä mutkia noudatellen, ja
nousee sitten Haapalan kylään Haavaisojantielle.
Mikäli Haavaisojantie jatkuisi suoraan metsikköisen rinteen läpi, se tupsahtaisi Toivissaarentien ja
Tienpääntien yläpuolella Koivistontielle.
Edessä aukeaa viljelty laakso, Sörpäkkinä vanhan
kansan tuntema.
Vanhan Vihdintien ja Koivistontien välisen laakson
viljelyaukeat jatkuvat Koivistonmäen ohi Kuninkaanmaalle, kunnes Metelinmäen ja Kivimäen rinteet tulevat vastaan. Koivistontiestä haarautuvan
Kuninkaanmaantien varrella on muutama vanha
tila rakennuksineen. Koivistontie nousee Koiviston tilalle ja siitä jyrkän mutkan kautta laskeutuu
Vanhalle Vihdintielle.
Vanhaa Vihdintietä kuljettaessa tulee vastaan
isohko risteys. Kyltissä lukee: Kujala. Tie johtaa
Karjaanjoen yli Maijanojantie (ent. Jarvantie) -nimisenä.
Maijanojantien varrella on vanhoja tiloja rakennuksineen. Muutama uudempikin asuintalo on
tien varteen noussut.
Maijanojantieltä lähtee vasemmalle Seppäläntie,
joka nousee mutkitellen aina Teollisuuskylään asti.
Seppäläntien varrella on vanhoja karjatiloja, joista
edelleen toimii Palmun Luomumaitotila.
Maijanojantietä edettäessä kääntyy vasemmalle
Heinojantie, jonka päässä on Heinojan Kestitupa.
Seppäläntien takaa pitkin Maijanojaa kulkee Alim-

maisten raja ja jatkuu Heinojan ohi halki viljelymaiden yhtyäkseen Vanhalla Vihdintiellä Metelinmäen suunnalta tulevaan rajaan.
Entisen koulun jälkeen erkanee Vanhasta Vihdintiestä muutama tilustie: Kurvilantie, Koivistontie,
Rajahalmeentie ja Uusitilantie.
Asutus on keskittynyt teiden varsille. Pääosa rakennuskannasta on toisen maailmansodan jälkeiseltä ajalta. Rakennuksia on peruskorjattu
nykyajan vaatimuksia vastaaviksi. Muutamia uudisrakennuksiakin on teiden varsille noussut. Jokirannassa on joitakin kesämökkejä.
Autiotaloja ei kylällämme juurikaan ole. Rakennukset ja pihat ovat valtaosaltaan siistejä ja hyvin hoidettuja.
Vanha Vihdintie peruskorjattiin parikymmentä vuotta sitten. Tie asvaltoitiin ja linja-autopysäkeille tehtiin levennykset. Muutaman vuoden
takaisen laman aiheuttamien säästöjen seurauksena linja-autoliikenne Alimmaisilla loppui lähes
kokonaan. Tänä päivänä Alimmaisilta pääsee Helsinkiin Vihdin kautta klo 10.45 kulkevalla vuorolla
(matka kestää lähes kaksi tuntia). Maijanojantietä Lohjalta tuleva auto kulkee klo 12.30 Karkkilan keskustaan.
Kulkuyhteydet Karkkilaan edellyttävät siis oman
auton, polkupyörän ja jalkojen käyttöä.
Päätien kunnossapidosta huolehtii Destia, sivuteistä vastaa Karkkilan kaupunki ja tienvarren
asukkaat.
Kylällämme ei ole kunnallistekniikkaa. Monilla
tonteilla on vanha rengaskaivo, viime vuosina on
yleistynyt myös porakaivo.
Jätevesikysymys on juuri nyt ajankohtainen
15.03.2016 voimaantulevan jätevesilain ja -asetuksen myötä.
Vanhan Vihdintien varrella, Ojalan vanhan riihen
suojassa on Rosk´n Rollin jätteenkeräys- ja lajittelupiste.
Väestö ikääntyy, kuten koko Suomessa suurten
ikäluokkien eläköityessä. Ilahduttavaa on huomata muutamien hiljaisten vuosien jälkeen kylän jälleen vilkastuneen. Sukupolvenvaihdos on tuonut
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nuoria perheitä tiloille ja taloihin. Yhä useammalta pihalta kuuluu lasten ääniä ja monta pientä kulkijaa odottelee aamuisin kyläraitilla koulutaksia.
Omaa koulua ei kylällämme enää ole, mutta entisen koulun kenttä on edelleen kaupungin omistuksessa ja siis kyläläisten käytössä.
Kylämme elää, kehittyy ja uudistuu ikiaikaisen
suomalaisen maisemansa keskellä.
Menneiden vuosien laidunmaat ovat nykyisin viljeltyjä, osittain myös luomutuotannossa.
Lehmien ammumista voi kuulla Palmun luomumaitotilan liepeillä Seppäläntien varrella.
Viime kesänä kyläläisiä hemmoteltiin heräämään
ihan oikeaan kukonlauluun: Anniinan maatiaiskukko siellä kiekui kesäisen auringon noususta
iloiten.
Hevosia näkyy laitumilla paljon.
Hauskaa on seurata, kun kahden hevosen vetämä
valjakko kulkee tiellä. Korkea ratsupiiska kaartuu
vaunujen sivulla, ja ohjastajan vieressä istuu, kuono ylpeästi koholla, hevostilan koira tuulta haistellen ja omanarvontuntoa uhkuen.
Usein kopsahtelevat myös ratsukkojen kaviot teillä.
Koiria on monessa talossa, samoin kissoja, joita
kuitenkin vähemmän kuin entisten navettakissojen aikaan.
Vanha Vihdintie kulkee Koivistontien risteyksestä eteenpäin.
Uusitilantielle kannattaa poiketa, sieltä löytyy mm
Vuoden Nuori Yrittäjä- palkittu luomusikala: Kiven Säästöpossu.
Alimmaisilla eletään lähellä luontoa. Tiheikköiset jokirannat ja Metelinmäen-Kivimäen alueelta
alkavat isot metsät ovat otollisia paikkoja eläin6
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ten asua.
Peurakanta on runsas. Hirviä juoksee silloin tällöin
teiden yli. Pihan lumihangessa näkyy jäniksen, ketun ja jopa ilveksen jälkiä. Muutaman kerran on
nähty karhu pentuineen. Susihavaintojakin on silloin tällöin. Sadat joutsenet ja kurjet levähtävät
muuttomatkoillaan jokirannan pelloilla.
Jokirannan tiheiköt suovat oivallisia pesimäpaikkoja lukemattomille pikkulinnuille. Oravat viihtyvät metsissä ja pihapuissa. Joskus jopa näätä juoksentelee joen jäällä.
Maijalankosken laavulla voi makkaraa paistellessa kuunnella kosken kohinaa ja seurailla luonnon
tapahtumia.
Vanha Vihdintie jatkaa kulkuaan jokivartta seuraillen peltomaiseman halki. Asutus harventuu.
Tien nimi muuttuu Vanjärventieksi niillä paikkeilla, jossa siirrytään toisen kunnan, Vihdin, alueelle.

Tieyhteydet Alimmaisille
Karkkilasta lähdettäessä Vanhaa Vihdintietä pitkin
pääsee Vihdin kautta (Vanjärventie) Valtatie 2:lle.
Samalle pääväylälle johtaa Maijanojantie ja myös
siitä erkaneva Seppäläntie (Teollisuuskylän kautta).
Vanhasta Vihdintiestä haarautuva Koivistontie tekee Koiviston tilan kohdalla jyrkän mutkan, ja laskeutuu sitten laakson kautta noustakseen uuteen
mäkeen ja yhtyy toisessa päässään Haapalassa
Lemmointiehen. Lemmointietä oikealle päästään
taas Karkkilan keskustaan, tai toiseen suuntaan
mentäessä Pusulantietä Turuntielle.
Karjaanjoki virtailee kylän läpi ja laskee Vihdin
puolella Vanjoki-nimisenä Vanjärveen, josta taas
vesistöreittien kautta pääsee merelle saakka.
Karkkilan Alimmaisten kylä ei siis ole kaukana mistään, olemme tie- ja vesireittien kautta yhteydessä suureen maailmaan!

YRITYSTOIMINTAA ALIMMAISILLA
Maatalouskonemuseo (H. Sundström)
Vanhan Vihdintien varrella
Köyliöntien tuntumassa
Siivosen Mattokutomo ja -varasto
Vanhan Vihdintien ja Köyliöntien risteys
Virtasen löytöeläintarha
Vanha Vihdintie
Koneurakoitsija Henriksson
Maijalantie
Sepän paja, taidetakomo Pekka Lappalainen
Vanha Vihdintie
Rämön Autokorjaamo ja -maalaamo
Vanha Vihdintie
Maijanojantien risteys (Pankniemi)
Puhepaikka, puheterapiaa
Vanha Vihdintie
Ent. koulun pohjoispääty
Kiven Säästöpossu, luomusikala
Uusitilantie
Rakennus PP
Uusitilantie

H. Tuominen, kuorma-autoilija, koneurakoitsija
Kuninkaanmaantie
Ilmonius, kuorma-autoilija
Kuninkaanmaantie
Hellgrenin Hevostila
Niinimäentie
Automaalaamo Ahjoniemi
Maijanojantie
Karkkilan Varaosa ja Huolto
Maijanojantie
Palmun Luomumaitotila
Seppäläntie
O. Palmun saha
Seppäläntie
A. Mäkinen, kuorma-autoilija
Seppäläntie
Ompelimo Susanna Heikkala
Seppäläntie
Heinojan Kestitupa
Heinojantie

Ratsutalli Kawerda
Köyliöntie

METELINMÄEN JÄTTILÄISET
”Pusulan pitäjässä, Ikkalan kyläs Pyhäjärven rajal
on suuri mäki nimeltään Metelinmäki siinä harjal
on kiviä noin tynnörinala laajuureltaan sitä nimitettään Kivipelto sitte on Vihrin pitäjäs Olkkalan
kyläs suuri mäki nimeltään Konjanvuori ja siäl harjal on samanlaisii kivii niin ennein jättiläiset paiskelivat toinen toistas niil kivil toiset jättiläiset oli
Konjanvuarel ja toiset Metelinmäjel niitten mäkien väliä on linnun tiätä noin 18 kilometrii siinä
on pieni kulma Pyhäjärven pitäjää välis. Viimein
se jättiläinen kun oli Konjanvuarel sai kipiää ja
suuttui otti suuren kallion irki Konjanvuarest jossa viäläki näkyy se lovi ja paiskai sitä jättiläist joka
oli Metelinmäjel mutta kun se kallio oli niin suuri niin ei jättiläinen voinutkaan paiskaa sitä sinne
saakka vaan se jäi sil välil Pyhäjärven pualla nahkioon kulmal mutta se kuuluu Vattolan kylään sitä nimitetään Lemmoinvuari.”

Kustaa Raunion vuonna 1935 kertoma tarina on
talletettu Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Kansanrunousarkistoon. Kustaa Raunio on käyttänyt
lähteenään useita vanhempia ihmisiä.
Ote kirjasta Alimmainen, Kuninkaanmaalta Mettämyllyyn.
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Uudet asukkaat

Sovitaan kylään yhteinen tapa toivottaa uudet
asukkaat tervetulleiksi.

Pyritään saamaan rakentaminen ja tonttien
käyttö ja lupakäytännöt helpommiksi.

Selvitetään mahdollisuus yhdistää
kyläyhdistystoiminta Alimmaisten
Maatalousnaisten kanssa.

Kylällä toimii Alimmaisten Maatalousnaiset

Yhdistystoiminta

Kyläraitin siivoustalkoot: jokainen
kulkee ”oman tiensä” ja kerää roskat.
Lopuksi kokoonnutaan koulun kentällä
nuotiomakkaralle!

Laskiaisrieha

Kunnostetaan talkoovoimin koulun kenttä.
Piipahdetaan, tervehditään, vaihdetaan
kuulumisia, välitetään naapureista. Tehdään
yhdessä esim. sauvakävelylenkkejä, sieni- ja
marjaretkiä; pelataan koulun kentällä.

TOIMENPITEET

Perustetaan oma Facebook-sivu. Kaikki eivät
käytä somea, joten edelleen tietoa välitetään
myös postilaatikkolapuilla (”kylä-lehtinen”) ja
suullisesti.

Tienvarret roskaisia.

Yhteistoiminta on vähäistä. Kylällä ei ole omaa
rakennusta, jossa kokoontua, mutta kylän entisen
koulun kenttä on edelleen kaupungin omistuksessa
ja siis kyläläisten käytössä.

NYKYTILA

Yhteydenpito/tiedonvälitys

Yhteiset tapahtumat

Kyläläisten kanssakäymisen
ja yhteistyön lisääminen
javireyttäminen

Asuminen ja eläminen

TAVOITE

Keskustelut jo vireillä

Perustettu 04.02.2015,
löytyy nimellä:
Alimmaisten kylä

Toteutetaan Karkkilan
kaupungin ympäristön
siivous-päivänä, josta
paikallislehdessä ilmoitus.

Vuosittain helmikuussa

Facebookissa ilmoitus
yhteisistä tapahtumista.

AIKATAULU JA TOTEUTUS

KYLÄSUUNNITELMA, Alimmaisten kylä, Karkkila
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Paljon tietoa ja taitoa reservissä. Kyläläisten
käytössä mm. latukone.

Esim. Alimmaisten Maatalousnaisilla on ruoka- ja
kahviastiasto sekä kasvikuivuri, joita voi lainata
pientä korvausta vastaan.

Remontti-,työkalu-,
tarvikeapu yms. toiminta

Tavaranvaihto ja -lainaus

Rannat ovat pusikoituneet. Rantapengertä on
sortunut jokeen. Joen poikki on kaatunut suuriakin
runkoja.

Joen ja jokirantojen siivous

Useissa taloissa on oma puutarha, jossa joinakin
vuosina sadon runsaus ylittää oman tarpeen.

Kenttä on nykyisin täysin kesannolla.

Anniinan maatiaiskanat

”Luomukioski”

Kylän pottumaa
sijaintipaikkana koulun kenttä

Maatiaislajien säilyttäminen

Yhteistoiminta

Kylässä toimii Luomumaitotila (Palmu) sekä Kiven
Säästöpossu -luomusikala.

Oman kylän antimet
käyttöön

Lähiruoka

Alimmaisilla on maisemallisesti ja kasvustoltaan
upeita paikkoja. Maijalankoskella on kaupungin
hoitama laavu.

Luontopolku/Kulttuuripolku
(gps-reitti)

Lasten vaatteita, leluja ja tarvikkeita yms.
vaihtotavaraa

NYKYTILA

TAVOITE

Talkootyöt. Yhteishankinnat (esim. multa,
kompostorit, aurinkopaneelit).

Kunnostetaan talkoovoimin koulun kentälle
pieni peruna/kasvimaa ja järjestetään lapsille
mahdollisuus yhdessä aikuisten kanssa oppia
luomuviljelyä.

Koulun kentälle ja Facebookiin luomukioski,
jossa voisi omena, raparperi yms. ylimääräistä
satoa jakaa ja harrastaa esim. taimien vaihtoa.

Kalastus (onginta) joella. Yhteiset sieni- ja
marjaretket lähiympäristössä.

Kylän Facebook-sivulle tietoa tiloilta
ostettavissa olevista tuotteista.

Suuri hanke, jonka voisi toteuttaa yhdessä
kaupungin, muiden kylien ja yhdistysten
kanssa.

Selvitetään esim. viitoitetun luontopolun
mahdollisuus ottaen huomioon luonnon ja
maiseman säilyminen.

Perustetaan tavaranvaihto-/kierrätysrinki
Facebookiin.

Kootaan Facebookiin kylän sivulle tiedosto,
josta löytyy tiedot mistä ja keneltä voi kysellä.

TOIMENPITEET

Hankerahoitus?

AIKATAULU JA TOTEUTUS
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Kivimäen kupeessa on yksi tuulivoimaa käyttävä
talous.

Tuulivoima

Metsissä lojuu lahoamassa paljon lämmitykseen
kelpaavaa puuta. Kylällä on joitakin talouksia, jotka
käyttävät haketta lämmitykseen.

Kylässä on muutama maalämpöä hyödyntävä
talous.

Kylällä ei ole kunnallistekniikkaa. Kiinteistöillä
on omat rengas- tai porakaivot ja vanhat
jätevesikaivot, joiden tyhjennyksestä kukin
kiinteistö huolehtii itsenäisesti. Joissakin taloissa
on pien/panospuhdistamo.

Hakkeen käyttö

Maalämpö

Vesi-/jätevesihuolto

Aurinkoenergia

Alueella on yksi Rosk´n Rollin jätteiden lajittelu- ja
keräyspiste. Rosk´n Roll tyhjentää talokohtaisen
sopimuksen mukaan kiinteistöjen jäteastiat.

NYKYTILA

Jätteen käsittely
- päästöjen vähentäminen
kaatopaikkakuormitusta
vähentämällä

Energiatalous

TAVOITE

Jokaisella on vastuu oman kiinteistönsä
vesi- ja jätevesihuollosta. Uuden, vuonna
2017 voimaan tulevan, lain mukaiset
jätevesisuunnitelmat tehtävä joka talouteen.

Neuvotellaan kaupungin kanssa
kunnallistekniikan ulottamisesta Alimmaisille.

Haketukseen sopivasta puusta tietoa
Facebook-sivuille

Puutarhahake omaan käyttöön.

Kompostorit käyttöön: selvitetään
mahdollisuus yhteishankintaan. Puutarha
jätekompostit ja kompostoivat WC:t käyttöön.

TOIMENPITEET

AIKATAULU JA TOTEUTUS
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Esim. Koivistontien kunnossapitokysymys.

Alimmaisten Maatalousnaiset

Kylältä edustaja valtuustoon.
Yhdistystoiminta.
Yhteistoiminta muiden kylien
kanssa.

Katuvalaistusta ei ole lainkaan.

Entisen koulun kohdalla loppuu taajamarajoitus ja
autojen vauhdit nousevat reilusti.

Teiden pientareet ovat korkeita ja kapeita, eli tiet
ovat vaarallisia jalankulkijoille ja pyöräilijöille.

Kevyen liikenteen väyliä ei ole.

Vanha Vihdintie on asvaltoitu, muu tiestö
sorateitä.

Kaupunki järjestää koulukyydin yli 3 km:n koulu
matkan päästä tuleville 1 – 3 luokkalaisille, sen
jälkeen koulukyyti koskee vain yli 5 km:n matkaa.

”Höökikyyti” kulkee Haapalasta Köyliöntietä
keskustaan muutaman kerran viikossa.

Yksi linja-auto kulkee aamupäivällä Vihdin kautta
Helsinkiin (matka kestää n. kaksi tuntia). Ainoa
Karkkilan keskustaan suuntautuva linja kulkee
Lohjalta Maijanojantietä n. klo 12.30.

Alimmaisilla ei ole omaa koulua, kauppaa eikä
julkista liikennettä.

NYKYTILA

Henkilökohtainen osallistu
minen keskusteluun ja ehdo
tuksiin. Pyritään yhteistyöhön kaupungin kanssa.

Vaikuttaminen

Teiden kunnossapito ja
turvallisuus

Palvelujen säilyminen
Karkkilan kaupungissa
edellyttää, että pääsy
palvelujen luokse
tehdään mahdolliseksi ja
helpommaksi.

Talous, palvelut ja liikenne

TAVOITE

Kyläläiset yhdessä esittävät kaupungille
mielipiteensä, jolloin esityksen painoarvo
kasvaa. Käydään keskustelua esiin nousevista
asioista esim. kylän Facebook-sivuilla.

Tavoitteena valaistus edes risteyskohtiin.

Esitetään nopeusrajoitusta (60 km)
kunnanrajalle asti.

Neuvottelut kaupungin kanssa sorateiden
kunnossapidosta.

Koulukyytioikeuden laajentaminen:
jalankulkijoille vaaralliset tiet

Selvitetään mahdollisuus saada ”Höökikyyti”
-reitti kylän läpi.

Jokaisella on oltava oikeus ja mahdollisuus
tehdä hankintansa omasta kaupungista.

TOIMENPITEET

Asian käsittely kaupungin
kanssa meneillään.
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Yhteistyössä:

Yhteistyössä:

ALIMMAINEN

AHMOO

HAAVISTO

VASKIJÄRVI
SIIKALA

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