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1.  JOHDANTO

1.1.  Miksi kyläsuunnitelma?

Kyläsuunnitelma on tarkoitettu kylän kehittämisen välineeksi ja samalla myös
perustietopaketiksi Vihtijärvestä. Kyläsuunnitelmaa tehtiin mahdollisimman avoi-
mesti ja kaikille kyläläisille tarjottiin mahdollisuus osallistua, jotta valitut
kehittämislinjat  kuvastaisivat yhteistä tahtoa ja niihin voitaisiin myös sitoutua.

1.2.  Näin kyläsuunnitelma tehtiin

Kyläsuunnitelmaa on työstetty kylien yhteisissä kyläsuunnitelmatilaisuuksissa, ky-
län omissa pienryhmissä sekä eri henkilöt omassa yksityisyydessään.

2. KYLÄN LÄHTÖKOHDAT JA NYKYTILANNE

2.1. Vihtijärven historiaa

Vihtijärven kylältä on valmistumassa aktiivisten kyläläisten toimesta oma historiik-
ki. Kyläkeskus on muodostunut ja kehittynyt kartanon, koulun, Nummituvan, kap-
pelin ja hautausmaan ympärille.

Yleistä

Jääkauden jälkeinen Baltian jääjärvi peitti Vihtijärven aluetta n. 11 000 vuotta sit-
ten. Vain Rokokallion huippu oli vedenpinnan yläpuolella. Yoldiamerivaiheen al-
kaessa n. 10 200 vuotta sitten alue paljastui suurimmaksi osaksi eikä vesi enää
peittänyt sitä. Alueen karuus juontaakin Yoldiameren pohjasta, vanhasta lustoisesta
savesta, joka sisältää vain vähän eloperäisiä aineksia. Tuona aikana muodostuivat
myös Vihtijärven vanhimmat järvet, joten alueen järvet kuuluvat Vihdin vanhim-
piin. Vihtijärven maiseman ilmeen luovat siis monenlaiset harjut ja niiden välissä
olevat järvi- ja suolaaksot. Alue oli esihistoriallisena aikana hämäläisten metsästäji-
en nautinta-aluetta, mutta esihistoriallista asutusta alueelta ei tunneta. Vihtijärven
neljänneskunnan muodostivat myöhäiskeskiajalta neljä kylää: Vanhakylä, Niemi,
Veirlä ja Hiiskula. Hiiskula sijaitsi Alimmaisen etelärannalla, Niemi ja Vanhakylä
Alimmaisen ja Vihtijärven välisellä kannaksella sekä Veirlä Vihtijärven ja Lapoon
välisellä kannaksella. Kylissä oli 1500-luvulla yhteensä keskimäärin kymmenen
taloa. Kylät läänitettiin 1500-luvun ensimmäisellä puoliskolla valtaneuvos Erik
Flemingille. Tiloja viljelivät tuolloin lampuotitalonpojat. Alue kuului hallinnolli-
sesti Lopen pitäjään ja Hämeen lääniin. Erik Flemingin läänitysten päättymisen
ajankohta ei ole täysin selvillä mutta 1600-luvulla Hurran, Kaupin, Söykärin ja
Kuloin tilat kuuluivat rälssinä Kourlan kartanoon. Muut tilat olivat talonpoikien
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hallussa. Kourlan kartanojn omistaja Carl Henrik Tollin tehtyä konkurssin vuonna 1836
osti vapaaherra Arthur Wilhelm Klinckowström Kourlaan kuuluneet tilat perustaen
Hiiskulan kartanon. Tämä ilmenee Johanna Forssius-Nummelan vuonna 1999 tekemäs-
tä maisemahistoriallisesta selvityksestä.

Hiiskulan kartano

Hiiskulan kartano sijaitsee Vihdin koillisosassa Alimmaisenjärven etelärannalla. Karta-
non perusti vuonna 1836 vapaaherra Arthur Wilhelm Klinckowström ostamalla Kourlaan
kuuluneet Hurran, Kaupin, Söykärin ja Kuloin rälssitilat omistajan, Carl Henrik Tollin,
konkurssipesästä. Kartanoon liitettiin 1860-luvulla Ali-Seppä-niminen puolikas Sepän
perintötaloa, 1870-luvulla Porrin perintötalo ja 1880-luvulla Poukoin ja Sorvarin perintö-
tilat. Arthur Wilhelm Klinckowström oli pitkän sotilasuransa aikana palvellut sekä suo-
malaisissa että venäläisissä joukko-osastoissa ja osallistunut mm. Venäjän Turkin sotaan
v. 1828. Hän erosi kenraalimajurina Krimin sodan jälkeen v. 1856 ja kuoli v. 1860. Perinnön-
jaossa v. 1861 Hiiskulan kartano lankesi paroni Alexander Fredrik Wilhelm
Klinckowströmille, mutta kun hän kuoli naimattomana jo pari vuotta myöhemmin, kar-
tano siirtyi hänen vanhemmalle veljelleen Arthur Emil Wilhelm Klinckowströmille. Hän
oli syntynyt v. 1835, joten kartanon saadessaan hän oli alle 30-vuotias. Kartanonpidossaan
hän ei onnistunut, vaan teki konkurssin muutaman vuoden jälkeen v. 1868. Velkaantu-
misensa pääsyyksi Arthur Klinckowström konkurssihakemuksessaan esitti pahat kato-
vuodet. Hiiskulan osti konkurssihuutokaupasta v. 1869 kollegionasessori, myöhemmin
hovineuvos Alexander Wilhelm Brummer, joka myöhemmin osti myös Tervalammen
säteritilan. Vuonna 1909 tekemällä lahjakirjalla Alexander Wilhelm Brummer oli
testamentannut Hiiskulan kartanon lastenlapsilleen Tekla, Hans ja Hanna Brummerille
turvatakseen heidän taloudellisen turvallisuutensa. Lahjakirjan ehtojen mukaan Hans
Brummerilla oli oikeus nuorimman sisaren täysi-ikäiseksi tulon jälkeen lunastaa kartano
itselleen. Tätä oikeutta insinööri Hans Brummer sitten v. 1911 käytti hyväkseen ja lunasti
Hiiskulan kartanon kokonaan itselleen. Hans Brummer oli Hiiskulan omistaja kuole-
maansa saakka vuoteen 1956. Silloin kartanon peri hänen poikansa Henrik Brummer.
Vuonna 1987 tapahtui seuraava perinnönjako, jolloin omistus siirtyi seuraavalle polvelle:
Hans Brummer, Anna Olsonen, Karin Fougstedt, Maria Brummer ja Wilhelm Brummer
ovat keskenään muodostaneet Kiinteistöyhtymä Hiiskulan kartanon. Vuoden 1918
torpparilain mukaan on kartanosta lohkottu 40 torppaa yhteispinta-alaltaan 1 500 ha.
Sotien jälkeen on maanlunastuslain mukaan siirtoväelle ja rintamamiehille luovutettu
yhteensä n. 400 ha maata. Kartanon nykyinen pinta-ala on n. 3 200 ha, josta 170 ha on
peltoa.

Koulutoiminta

Vihtijärven kansakoulu perustettiin vuonna 1895, mutta jo ennen kunnan perusta-
maa koulua kylällä toimi Hiiskulan kartanon ylläpitämä Hiiskulan Alempi kansa-
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koulu. Hovineuvos J.W. Brummer lahjoitti tonttimaan ja puutavaran uutta koulua
varten, ja koulu kohosi ripeästi nykyiselle paikalleen. Varsinainen koulunkäynti al-
koi v. 1896. Aluksi koulussa oli yksi opettaja, mutta kaksi vuosikymmentä toimittu-
aan se muuttui kaksiopettajaiseksi. Koulun tilat alkoivat käydä täten riittämättömiksi,
ja kun insinööri Brummer antoi lisämaata koulun vierestä, aloitettiin uuden koulu-
rakennuksen rakennustyöt v. 1923 ja kaksi vuotta myöhemmin se vihittiin käyt-
töön. 1950- ja 1960-luvuilla koulua hieman muutettiin, esim. piha-alue raivattiin ja
kenttä tasoitettiin sekä luokkia muunneltiin. Alakoulun opettaja-asuntoonkin muut-
ti v. 1968 vuokralaiseksi Osuuspankki neljäksi vuodeksi. 1970- ja 1980-luvuilla
rakennettiin sisävessat ja sadekatos. Luokat ja keittola uudistettiin sekä halkovaja
muutettiin käsityötilaksi. 1980-luvulla uhkasi lisäksi koulukuolema, mutta kylä-
toimikunnan ansiosta se saatiin torjutuksi. 1990- ja 2000-luvulla koulu on toiminut
kaksiopettajaisena ja koulun tilat sekä opetusvälineet ovat ajanmukaiset ja hyvässä
kunnossa. Koulu pystyy toimimaan kehittyvän yhteiskunnan koululle asettamien
vaatimusten mukaan. Koulun oppilasmäärä syksyllä 2004 oli 39 oppilasta.

Vihtijärven hautausmaa ja kappeli

1940-luvulla kyläläisten ajatuksissa oli Vihtijärven hautausmaan ja rukoushuoneen
perustaminen ja paikasta neuvoteltiinkin. Erään traagisen onnettomuuden jälkeen
Insinööri Brummer lahjoitti Vihdin seurakunnalle 3,255 hehtaarin maa-alueen

Alakoulu
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hautausmaaksi. Lahjoituksen ehtona oli, että alue saa nimekseen Anteron rukous-
huone ja hautausmaa (pienen, juuri hukkuneen pojan mukaan). Hautausmaa siunat-
tiin syksyllä v.1947 ja lääninrovasti V.K. Kuuliala suoritti hautausmaaksi vihkimi-
sen. Seuraavaksi kirkkohallintokunta päätti ruumishuoneen ja kappelin rakentami-
sesta. Samalla päätettiin korjauttaa taidemaalari Severin Falkmanin jouluaiheinen
teos ja sijoittaa se kappeliin. Hilja Kymäläinen lahjoitti 200 000 mk kirkonkelloa
varten ja hänen toivomuksestaan tilattiin Velj. Friisiltä halkaisijaltaan 62 cm oleva
kello, joka painoi 150 kg. Urut kappeliin valmisti urkujenrakentaja Veikko Virta-
nen. Vuonna 1961 valmistui Tarja ja Esko Toiviaisen suunnittelema arkkitehtoni-
sesti erikoislaatuinen kappeli. 4.6.1961 kappelin vihki Helsingin hiippakunnan piispa
Martti Simojoki.

Urheiluseura Uhka

1900-luvun alkupuolella virisi tarve perustaa kyläläisille ja varsinkin sen nuorisolle
oma urheiluseura. Muistitietojen mukaan jo v. 1913 perustettiin Urheiluseura Vihti-
järven Alku, joka toimi vuoteen 1927 saakka. Sen jälkeen, eli 5.6.1933, perustettiin
nykyisinkin toimiva Vihtijärven Uhka. Uhkan pääurheilulajeiksi muodostuivat hiihto,
pyöräily, yleisurheilu ja pesäpallo. Seura sai käyttöönsä Hiiskulan kartanolta Alim-
maisen rannalta urheilukentän, jossa järjestettiin yleisurheilukilpailuja eri seurojen
välillä vuoteen 1961 asti, jolloin Nummituvan uusi kenttä valmistui. Lisäksi Uhka
järjesti 4-5 vuotena Vihdin ympäriajot, jossa oli mukana silloisia Suomen parhaita
pyöräilijöitä. Alkuajoista lähtien kuitenkin hiihto on ollut keskeisimpiä lajeja ja tal-

Kappeli
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ven aikana järjestettiin useita sarja- ja hiihtokilpailuja (esim. Hopeasompa-hiihtoja).
Hiihdossa onkin saatu lukuisia kunnan mestaruuksia. 1970-luvulla valmistui tal-
koovoimin valaistu pururata, jota on viime vuosina levennetty (latu luistelijoita var-
ten). Tämän lisäksi pesäpalloa pelattiin ahkerasti. Sarjatoimintaan lähdettiin mu-
kaan v. 1953 ja Uhka pääsi karsimaan Suomi-sarjaan noususta kaksi kertaa. Kun v.
1967 Vihdin pallo perustettiin, luovutti Uhka sarjapaikkansa heille. Kuntasarjassa
tuli kultamitali v. 1998. Lisäksi lentopalloa on pelattu menestyksekkäästi 1950-
luvulta lähtien sekä 1980-luvulla perustettiin jalkapallossa alle 12-vuotiaiden kun-
nallinen Lutari-Liiga joukkue. 1990-luvulla uutena harrastuslajina nousi voimailu.
Tämän mahdollisti 1992 avattu kuntosali Nummituvan yläkerrassa. Monitoimikenttä
on myös valmistunut ja tennisverkon asentamisen jälkeen on seurassa ollut mah-
dollista pelata tennistä. Uhkan huvitoimikunta järjesti taas tansseja, joissa oli myös
ravintola. Ennen sotia tanssittiin ja iloittiin hyvin suositussa Kanniston ladossa.
Vuodesta 1954 huvien pito on järjestetty Nummituvalla ja kylän yhteiset pikkujou-
lut ovat vuosi toisensa jälkeen kasvattaneet suosiota. Tosin moninäytöksiset näytel-
mät ovat vaihtuneet kylän nuorison esittämiin ohjelmiin. Perinteiset juhannuskisat
urheilukentällä ja jatkot iltatanssien merkeissä ovat säilyttäneet paikkansa kyläläis-
ten ja kesäasukkaiden juhannuksenvietossa.

Nummitupa

Vihtijärvellä on ollut vilkasta seura- ja yhdistystoimintaa 1900-luvun alusta lähtien
ja tarve seuraintalolle oli suuri. Vuonna 1919 hankittiin piirustukset, mutta hanke ei
edennyt johtuen silloisista kansallisista olosuhteista. Sodan päätyttyä 1945 pidettiin
neuvottelu Sos.dem. Työväenyhdistyksen, Vpk:n ja Voimistelu ja urheiluseura Uh-
kan edustajien kanssa seuraintalon saamiseksi kylään. 17.12.1945 perustettiin
Nummitupa Oy, jonka osakkeet jaettiin tasan osallistuvien yhdistysten kesken ja
kunta pyydettiin mukaan seuraintalon yhteyteen rakennettavan urheilukentän pe-
rustamiseen. Kunnan ehtona oli, että se saa yhtiön osakkeita samansuuruisen
nimellismäärän kuin muutkin seurat. Yhtiö osti ensimmäiseksi 2,5 hehtaarin maa-
alueen Hiiskulan kartanon omistajalta insinööri Brummerilta. Rakennuslupaa ei
kuitenkaan saatu, koska siihen aikaan rakennusaineet olivat säännöstelynalaisia ja
tällaiset hankkeet saivat jäädä odottamaan. Talon rakentaminen päätettiin keskittää
yksiin käsiin ja niinpä Nummitupa Oy purettiin ja osakepääoma luovutettiin VPK:lle
ilman korvausta. Samalla hankkeeseen liitettiin lisäksi suunnitelma paloaseman ra-
kentamisesta. Ensimmäiset talkoot VPK järjesti 28.10.1951. Kustannusarvio oli 10
milj.mk ja huikeasta inflaatiosta johtuen hanke nousi 15 miljoonaan. Osuuskassan
3 miljoonan markan lainalla, erilaisilla avustuksilla ja lahjoituksilla ja täysin tal-
kootyönä Nummitupa valmistui ja helluntaina -54 voitiin pitää vihkiäisjuhla. Val-
mistuttuaan Nummitupa on palvellut kyläläisiä mitä erilaisimmissa tilaisuuksissa.
Lainojen takaisinmaksamiseksi ja talon ylläpidon kattamiseksi on järjestetty huvi-
tilaisuuksia. Yleisömenestys kahden ensimmäisen vuosikymmenen aikana oli erit-
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täin hyvä. Parhaisiin tilaisuuksiin myyntiin jopa 1000 lippua ja tilaisuuksissa esiin-
tyi maan parhaita viihdetaitelijoita. Tämä merkitsi sitä, että viimeinen lainanlyhennys
oli vuonna 1959. Tansseja Nummituvalla järjestetään edelleen noin 15 kertaa vuo-
dessa. Taloa on pidetty kunnossa näihin päiviin asti: rakennettu sisä-wc:t, sauna,
takkahuone minikeittiöineen, paloautotallin laajennus, kuntosali, ilmastointi, maa-
laus jne. Seuraintalo on antanut ja antaa edelleen oivat puitteet eri yhdistysten toi-
minnalle. Palo- ja pelastusalan tehtävissä se on toiminut VPK:n tukikohtana antaen
harjoitus-, koulutus- ja kalustotilat niin hälytys- kuin nuoriso-osastolle. Kaikki toi-
minnan ylläpitäminen on tapahtunut valtaosin talkootyönä.

2.2. Vihtijärven sijainti ja ympäristö

Vihtijärven kylä sijaitsee luonnonkauniilla paikalla Vihdin kunnan pohjois-
koillisosassa. Matkaa Vihdin kirkonkylään on 24 km ja Nummelan keskustaan 34
km. Vaikka oman kunnan keskukset ovat suhteellisen kaukana, niin Helsinkiin ja
pääkaupunkiseudulle n. 50 km matka taittuu tunnissa. Hämeenlinnan moottoritieltä
Klaukkalan ja Perttulan kautta kulkeminen Vihtijärvelle sujuu joutuisasti. Isompia
kauppa- ja palvelukeskuksia löytyy monesta suunnasta ja nopeiden ruuhkattomien
yhteyksien päästä; Karkkila 25 km, Hyvinkää 30 km, Lohja 45 km, Riihimäki 45
km. Lähikaupat löytyvät naapurikuntien puolelta Röykästä 8 km ja Läyliäisistä 10 km.

Nummitupa
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Kulttuurimaisemaa järvien ympäröimänä

Kylä sijaitsee luonnonkauniissa maisemassa monien järvien keskellä. Vihtijärvellä
on 18 ”isompaa” järveä. Vihdin tärkeimmät pohjavesialueet sijaitsevat täällä. Ky-
lässä on useita maisemahistoriallisia kohteita (Komiharju - Valkialampi,
Ylimmäisenharju, Iso Hiukkalampi, Likolampi, Rönninlukot). Vihtijärven paikalli-
sesti arvokas luonnonsuojelukohde on Vihtijärven pohjoisrannalla kasvava lehto-
korpi.

2.3.  Asuminen Vihtijärvellä

Pääkaupunkiseudun läheisyys vaikuttaa myös Vihtijärveen. Uusia asukkaita on
muuttanut kylään viimeisten vuosien aikana ja uusia taloja on rakennettu. Kylän
asukasluku on lievässä kasvussa. Vuoden 2003 tilaston mukaan Vihtijärvellä oli
472 asukasta. Kylässä asutaan pääsääntöisesti omakotitaloissa tai maatiloilla. Kylä-
läisten ikärakenne on melko tasaista joka ikäryhmässä, mutta vanhusten määrässä
on lievä pääpaino.

2.4.  Kylän kehityksen virallisia suuntaviivoja

Vihtijärvi Uudenmaan maakuntakaavassa

Vihtijärvi on Uudenmaan  maakuntakaavaluonnoksessa merkitty kyläksi, jonka
suunnittelutavoitteena on haja-asutusluonteisen lisärakentamisen ohjaaminen kylä-
alueelle, edellytysten luominen palveluiden säilymiselle ja yhteisen vesihuollon jär-
jestämiselle sekä omaehtoisen kehittämisen tukeminen. Kaavamääräyksen mukaan
täydennysrakentamista ja muuta alueiden käyttöä suunniteltaessa on otettava huo-
mioon alueen kulttuurihistorialliset ja maisemalliset ominaispiirteet sekä merkittä-
vät pohjavesiesiintymäalueet. Merkinnän mukaiset kylät muodostavat kokonaisuu-
tena maakunnallisen kyläverkon. Vihdistä tällä merkinnällä on merkitty myös kah-
deksan muuta kylää. Maakuntakaava ohjaa ennen kaikkea kunnan alueidenkäytön
suunnittelua.

Vihtijärvi Vihdin kunnan suunnitelmissa

Vihdin kunnan kehityskuvassa nämä samat kylät, Vihtijärvi mukaan lukien, on
merkitty kyläkeskuksiksi, joiden kehittämisessä turvataan niiden omaleimaisuuden
säilyminen. Kehityskuvan mukaan pääosa kunnan asuntorakentamisesta sijoittuu
kunnan neljään taajamaan. Vaikutusten arvioinnin yhteydessä todetaan, että mikäli
muita kyliä ei aktiivisesti kehitetä, voi niiden palvelutarjonta jäädä riittämättömäk-
si.  Kehityskuvan perusajatus on, että kutakin taajamaa ja kylää kehitetään niiden
omista lähtökohdista käsin.
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Vihdin kunnan yleiskaava on tehty 1986. Vihtijärven osayleiskaavan on Vihdin
kunnanvaltuusto hyväksynyt 24.10.1988 ja sisäasianministeriö on vahvistanut
17.12.1990 Hiiskulan osalta. Tällä hetkellä on tekeillä osayleiskaavan muutos kylä-
keskuksen alueella.

2.5.  Yritystoimintaa Vihtijärvellä

Alla on lueteltu Vihtijärveläisiä yrityksiä. Yritysten tarkemmat tiedot löytyvät kylä-
lehdestä sekä Vihtijärven nettisivuilta: www.vyl.vihti.fi/vihtijarvi

Harvitek Ky
Kuljetus & maanrakennusliike J. Vihtkari Ky
Hyvinkään Puutavara
Kirjanpitopalvelu
Autosähkökorjaamo
Elintarvikekioski
Vihdin laatutyö
PH-rakentajat Oy
Heiskanen Pauli
ESJ Musiikki Ky
Kor-dinator Korpiniitty Ky
Linear Power Oy
Hiiskulan kartano / Hans Brummer
Alitalon suoramyynti ja koneurakointi
Taksi Vihtijärvi
Ateriapalvelu Anita Sederqvist Ky
Ky Caj Nyholm - kotityöpalvelu
ST-Kek Company Oy / Seppo Salo – lumen aurausta
Oy Woodeco Ltd Heikki Harju, muotoilija puuseppä

2.6.  Toimintaa ja toimijoita

Kylän yhteiset tapahtumat, kuten juhannusjuhlat, ulkoilutapahtumat, urheilutapah-
tumat, kyläkokoukset, erilaiset talkoot tai koulun perinteiset myyjäiset, tarjoavat
luontevat puitteet tavata toisia kyläläisiä. Kylän tapahtumat järjestetään yleensä
kappelilla, koululla, monitoimitalolla, Ylisepässä tai Nummituvalla.

Vihtijärven kyläyhdistys ry

Vihtijärven kylätoimikunta on perustettu 15.02.1979. Kylätoimikunnan toimintaa
jatkaa 6.11.2003 perustettu Vihtijärven kyläyhdistys ry. Kyläyhdistys toimii kylän
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yhteisten asioiden puolesta ottamalla kantaa kylää koskeviin asioihin, antamalla
lausuntoja, tekemällä esityksiä kuntaan yhteisistä asioista ja toimimalla muutenkin yhteys-
elimenä kunnan ja muiden julkisten viranomaisten kanssa yhteisissä hankkeissa.

Vihtijärven Vpk

Vihtijärven VPK on perustettu 1932 ja toimii Nummituvalla, jossa on kaluston
säilytystilat sekä urheilu- ja tanssitapahtumiin soveltuvat tilat. VPK tekee
varainhankintaa järjestämällä tansseja. Pääasiallinen toiminta on hälytysosaston
sammutus- ja pelastustyötaidon ylläpito. VPK:ssa toimii myös nuoriso- ja naisosasto.

Urheiluseura Vihtijärven Uhka ry

Vihtijärven Uhka on perustettu 1933 ja tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet eri
liikuntalajien harrastamiseen  Nummituvan ympäristössä.

Vihtijärven Diakoniakerho

Vihtijärven Diakoniakerho kokoontuu yksityiskodeissa kerran kuussa. Toiminnan
tuotoilla tuetaan vähävaraisia perheitä omassa kylässä ja kummikunnassa
Rautavaaralla sekä srk:n nimikkolähettiä.

Vihtijärven Martat ry

Vihtijärven Martat on perustettu 1947 ja tarjoaa monipuolista toimintaa kuntotem-
pauksien ym. ajankohtaisten asioiden tiimoilta.

Vihtijärven 4H-kerho

Vihtijärven 4H-kerhossa leikitään, askarrellaan, leivotaan, ulkoillaan ja tehdään
kaikkea kivaa 1-6 luokkalaisten keskuudessa 2 kertaa kuukaudessa.

Vihtijärven kappelikuoro ry

Vihtijärven kappelikuoro on perustettu 1958. Kuoro kokoontuu harjoituksiin vii-
koittain sekä esiintyy eri tapahtumissa esittäen hengellisiä lauluja moniäänisesti.

Vihtijärven palvelutaloyhdistys ry

Vihtijärven palvelutaloyhdistys on rekisteröity 1997 ja sen tarkoituksena on edistää
vanhusten asunto-oloja ja parantaa vanhusten ja lasten sosiaalista asemaa sekä toi-
mia heidän henkisen ja terveydellisen kuntonsa ylläpitämiseksi. Yhdistys järjestää
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vanhusten toimintapäiviä kaksi kertaa kuukaudessa loka-huhtikuun ajan päiväkodilla
yleensä, mutta nyt poikkeuksellisesti kappelilla.

Vihtijärven kalastuskunta

Vihtijärven kalastuskunta ylläpitää kalastusolosuhteiden säilyttämistä ja myy
kalastuslupia, joista saadaan varoja toiminnan ylläpitoon.

Vihtijärven kenttäratsastajat ry (VIKERA)

Vihtijärven kenttäratsastajat pitävät yllä B-tasoista maastoesterataa Vihtijärvellä jossa
järjestetään kilpailuja ja harjoitellaan. Kylän ratsastajista ja hevosista löytyy mm.
Suomenhevosten kenttämestaruuden Suomen mestari vuodelta 2002.

2.7.  Palvelut ja liikuntapaikat

Vihtijärven koulu

Vihtijärvellä on toiminut koulu vuonna 2005 jo 110 vuotta. Koulu muodostuu van-
hemmasta alakoulusta ja 1925 rakennetusta yläkoulusta.

Koulussa on viime aikoihin asti ollut riittävän kokoiset opetustilat. Sisäliikuntatilat
ovat pienet ja puutyötilat hieman ahtaat.
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Kyläkokouksissa  tuli vahvasti esille oman koulun merkitys koko kyläyhteisölle.
Koulu toimii yhdistävänä tekijänä ja linkkinä kyläläisten välillä. Lapset ja heidän
kauttaan myös vanhemmat tuntevat toisensa. Ulkoisista puutteistaan huolimatta
Vihtijärven koulussa on erittäin hyvä  ilmapiiri ja lapset menevät mielellään kouluun.
Koulun tiloja käytetään kylän yhteisissä harrastuksissa mm. kappelikuoro, kansa-
laisopiston liikuntapiiri.

Päivähoito ja kerhot

Monitoimitalolla toimii kokopäiväinen Vihtijärven päiväkoti. Kylässä on myös sekä kun-
nallinen että yksityinen perhepäivähoitaja. Kappelissa kokoontuu kerran viikossa seura-
kunnan perhekerho.

Neuvola ja terveyspalvelut

Monitoimitalolla toimii neuvola ja terveydenhoitajapalvelut ajanvarauksella.

Kansalaisopisto

Naisten liikuntapiiri on toiminut koululla lähes 30 vuotta ja English Club moni-
toimitalolla yli 10 vuotta.

Kioski ja asiamiesposti

Kylän elintarvikekioskissa toimii asiamiesposti.

Liikuntapaikat, uimaranta ja ulkoilumahdollisuudet

Kylässä on urheilukenttä, valaistu pururata ja uimaranta. Talvella Vihtijärven Uhka
tekee luistelukelpoista latua pururadalle sekä perinteistä latua Rokokalliolle ja li-
säksi jäädyttää Nummituvan urheilukentälle luistinradan. Kunta avustaa yleisavus-
tuksena muodostuneita kustannuksia vastaan. Työpanokset ovat talkootyötä. Uima-
rannaksi on vakiintunut Syökäri Niemenjärven (kyläläisten keskuudessa Alimmai-
nen) rannalla.

Hiiskulan kartanon palvelut

Ylisepän vanha entisöity hirsirakennus tilaisuuksia varten, jonka vanhempi osa on
rakennettu 1798. Kyläläisille tarjottua ovat Uimaranta, Rokoladun pohja ja siellä Uhkan
rakentama Rokokota. Pururata Nummituvan ympäristössä Hiiskulan maalla.
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2.8.  Vesi- ja jätehuolto

Käyttö- ja jätevesiasiat

Vuoden 2004 alusta voimaan astunut asetus asettaa tiukat normit jätevesien
puhdistukselle haja-asutusalueella. Asetuksen määräykset koskevat uusia kiinteis-
töjä välittömästi ja vanhojen kiinteistöjen on 10 vuoden siirtymäajan kuluessa saa-
tettava jätevesijärjestelmänsä vaatimuksia vastaavaksi. Kylälle on myös suunnit-
teilla vesihuoltoverkostoa, joka kunnan laatimassa haja-asutusalueen vesihuolto-
suunnitelmassa menisi Vihtijärveltä Haimooseen, jolloin kustannukset olisivat
n.10000 euroa/talous. Alustavien laskelmien mukaan liittyminen tällä hetkellä ra-
kennettavaan Röykkään ulottuvaan Nurmijärven vesihuoltoverkostoon olisi kus-
tannuksiltaan hieman edullisempi. Röykän suuntaan olisi liittyjien määrä vähintään
80 taloutta. Kunnan myöhemmissä vesihuoltoasioiden suunnittelussa on Röykän
suunta otettu hyvänä vaihtoehtona vihtijärveläisille. Lisäksi kyläläiset toivovat puo-
lueettomia vertailuja eri jätevesikäsittelymenetelmien toiminnasta ja kustannuksis-
ta erilaisille rakennuspaikoille kunnan suunnasta, jottei kaikkien tarvitse tehdä kal-
liita kokeiluja.

Jätehuolto

Vihtijärven monitoimitalon pihalla on keräyspiste paperille, lasille ja pienmetallille.
Toinen keräyspiste on Ylimmäisen risteyksessä. Koululla on vanhempainyhdistyksen
ylläpitämä paperinkeräyspiste Yläkoulua vastapäätä, jonka tuotto menee koululais-
ten retkirahastoon.

2.9.  Tiet ja liikenne

Liikenneturvallisuus ja kevytliikenne

Kevyenliikenteenväylät ovat tällä hetkellä heikoissa kantimissa. Lisäksi kapeat
tienpientareet ovat potentiaalinen riski lisääntyvän ohitusliikenteen ja kohtuullisten
nopeuksien johdosta. Keskustan alikulkutunneli on ollut hyvä parannus tilantee-
seen, mutta kehittämistä on vielä.

Julkinen liikenne

Julkisella liikenteellä pääsee, mutta aikaa on varattava runsaasti. Poikittaisliikenne
Lohjan ja Hyvinkää suuntaan on olematonta. Röykästä kulkuyhteydet paranevat
sitten jo huomattavasti. Kunnan sisäinen liikenne on olematonta. Helsingin suun-
taan on kohtuulliset yhteydet.
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3.  VIHTIJÄRVEN VAHVUUDET, HEIKKOUDET,
    MAHDOLLISUUDET JA UHAT

Vahvuudet

* koulu ja päiväkoti
(ihmisen kokoiset)

* luonto ja ympäristö (puhtaus)
* sijainti
* sopivat matkat Helsinkiin ja

muihin ympäristökuntiin.
* kioski + posti
* kutsutaksi
* neuvola
* Nummitupa (VPK, urheiluseura,

ladut, lasten liikuntakerho)
* kirjastoauto
* kyläyhdistyksen aktiivisuus
* kappeli ja hautausmaa
* paljon järviä ja toimivaa maataloutta
* Yliseppä
* Syökärin uimapaikka
* Rokokallion kota
* positiivinen ilmapiiri

Heikkoudet

* liian pitkät lääkärimatkat
* sairaanhoito monitoimitalolla

liian suppea
* liikkuminen
* vaarallisen kapeat pientareet
* taksin toimimattomuus

(varattu koulukuljetuksiin)
* palveluiden kato
* julkinen liikenneyhteys
* omaan kuntaan
* yleinen lasten leikkipaikka

puuttuu

Mahdollisuudet

* sijainti hyvä (tuleva Klaukkalan
ohitustie)

* kaunis luonto
* väljä asuminen
* hyvät ulkoilumahdollisuudet
* hyvät liikuntamahdollisuudet
* eri ikäluokkia osallistumaan kylän

toimintaan
* Nummituvan käyttö
* ”kaupungistapako” mahdollisuus
* ihana kyläkoulu tarjolla

Uhat

* väestön ikääntyminen
* tonttien saanti vaikeaa
* kevyenliikenteenväylän

puuttuminen
* raskaan liikenteen lisääntyminen
* kyläläisten mielipiteet ”aliarvioi-

daan” päättävissä elimissä
* uudet jätevesisäännökset

haja-asutusalueille
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4.  VISIO JA STRATEGIA

4.1.  Visio: Vihtijärvi 2010

Kylällä on asukkaita 550 vuonna 2010. Tämä tarkoittaa, että Vihtijärvelle tulisi
muuttaa keskimäärin 12 asukasta vuodessa. Nykyisellä tonttitarjonnalla tämä ei to-
teudu ja kokemus on näyttänyt, että vuokratontit eivät ole kiinnostava vaihtoehto.
Vihtijärvi kiinnostaa yhä enemmän rauhallisuudellaan. Tonttien hinnat ovat kohon-
neet, joten omistustonttitarjonta on lisääntynyt. Kylään muuttajia olisi enemmän
kuin kylä pystyy vastaanottamaan. Pääkaupunkiseudun tolkuton rakentaminen ha-
luaisi ahnehtia Vihtijärven soraharjut itselleen. Järkevällä ja perustelluilla toimilla
on ymmärretty luonnon arvot tärkeämmäksi kuin rahan tuoma hetken hurma.

Kunnan päättäjien järkevällä ja pitkänajanratkaisuun johtavilla toimilla Vihtijärvellä
koulutoiminta on edelleen vanhoissa rakennuksissa, jotka peruskorjattiin koulutoi-
men vaatimilla sisätilaratkaisuilla vauriokorjauksen yhteydessä. Nämä hirsirunkoiset
koulurakennukset pysyvät pystyssä ainakin seuraavat 100 vuotta. Näillä näkymin
myös koulutoiminta kylällä on turvattu, kun koulussa on 60 oppilasta.

Vanhuksista pidetään hyvää huolta ja palvelutalo on erittäin suositussa käytössä.
Vanhustenhoitotoiminta työllistää muutamia kyläläisiä ruoka-, kodinhoito- ja
kuljetuspalveluiden muodossa. Vireät vanhukset pystyvät asumaan kodeissaan toi-
mivan hoidon turvin.

Työikäisistä suuri osa käy edelleen kunnan ulkopuolella töissä. Kimppakyytiratkaisut
ovat kohonneiden kustannusten takia tulleet suosituiksi. Etätyöntekijöitäkin on jo
enemmän. Lisäksi Vihtijärven kallioperään louhittu tärkeiden toimintojen
serverihotelli työllistää 20 ATK-alan asiantuntijaa.

Kylällä liikutaan paljon kävelemällä ja pyöräilemällä. Vilkkaan Lopentie sivulla on
kevyenliikenteenväylät. Hiljaisempien teiden pientareita on saatu levennettyä.
Kevyenliikenteenväylät ovat mahdollistaneet myös rullaluistelun sekä muut urbaa-
nit sileän asfalttipinnan vaatimat harrastukset.

Vihtijärvi tunnetaan puhtaista järvistään ja luonnonkauneudestaan. Myös pelto-
maisema on säilynyt EU:n kovasta muutospaineesta huolimatta.

Aktiivinen kylä- ja yhdistystoiminta vetää asukkaita toimintaan mukaan ja kylä-
tapahtumat keräävät yleisöä yli kuntarajojen. Näillä toimilla elvytetään yhdistysten
taloudellisia toimintaedellytyksiä ja tarjotaan kyläläisille harrastusmahdollisuuksia
omassa kylässä sekä liikunnan että kulttuurin alueilla.
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Kylällä toimii maanviljelijöiden yhteinen luomutuotteiden suoramyynti. Suora-
myynnin yhteydessä jaetaan tietoa terveellisistä ruokailu- ja elintavoista.

Kyläkeskukseen on myös valmistunut pienempimuotoinen ”Keskisen” ostoskes-
kus, missä on palvelutarjontaa autohuoltamosta hiusten käherrykseen, sekä  lapsi-
parkkitoiminta. Tämän toiminnan elinmahdollisuudet on luonut Karkkilan tien
perusparannus, mikä on lisännyt ohitusliikennettä Vihtijärvellä. ”Ostoskeskuksesta”
on tullut autoilijoiden taukopaikka.

4.2.  Strategia

Vihtijärven kyläympäristön keskeisimmät lähivuosien haasteet ovat Vihtijärven
koulun tilat ja kevyen liikenteen asema kyläteillä. Myös uusien tonttien saaminen
on tärkeää. Näihin asioihin panostetaan erityisesti neuvottelemalla ja tekemällä yh-
teistyötä mm. Vihdin kunnan ja Uudenmaan tiepiirin kanssa. Mahdollisuuksien
mukaan osallistutaan suunnitteluun ja tehdään itse se mitä voidaan.

5. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Vihtijärvi pidetään elinvoimaisena kyläyhteisönä, jonne tulevat muuttajat tahtovat
juurtua ja tuntea paikan kodikseen. Tämän toteuttamiseksi seuraavat tavoitteet ja
toimenpiteet.

1. Lapsiperheiden saaminen kylään: omakotitalotonttitarjontaa lisättävä,
omistustontteja

2. Koulu säilyy kylässä peruskorjatussa rakennuksessa: vedotaan päättä-
jiin ja kuntaan oman koulun puolesta koulun vanhempainyhdistyksen kans-
sa.

3. Päivystyslääkäripalvelut lähimmästä aluesairaalasta, joka tällä hetkel-
lä on Hyvinkäällä: esitys kunnan perusturvaan.

4. Perusterveyspalveluiden lisääminen monitoimitalolla: tutkitaan yhteistyö-
mahdollisuudet kunnan ja SPR:n kanssa (Vihtori ja Klaara- projekti)

5. Vanhusten palveluasunnot monitoimitalon tontille: jatketaan aikaisem-
min alkanutta hanketta palvelutaloyhdistyksen kanssa.

6. Lapsiperheille yhteinen leikki- ja tapaamispaikka sekä lapsiparkki:
etsitään toimintaan sopiva alue ja selvitetään mahdollisuudet puitteiden
luomiseksi.

7. Uutta pienyritystoimintaa lisää: kannustetaan yrittäjyyteen ja kehotetaan
kyläläisiä käyttämään kylässä olevia palveluita.

8. Kevyenliikenteenväylä kyläkeskukseen ja Ylimmäisen tien risteykseen
asti: tehtävä esitys kuntaan ja tielaitokselle.
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9. Vihdin kirkolle menevän tien kunnostus: esitys kuntaan ja tielaitokselle
Herrakunnan kylätoimikunnan kanssa.

10. Lisää kulttuuritarjontaa : Ylisepässä ja kappelissa järjestetään seurakun-
nan ja  Hiiskulan kartanon kanssa. Samassa yhteydessä varainhankinta-
mahdollisuus.

11. Uusien asukkaiden tutustuttaminen kylään: tervetuloa-toivotus ja ky-
län tietopaketti jaetaan uusille asukkaille.

12. Uusien asukkaiden saaminen mukaan kylän toimintoihin: markkinoi-
daan kylää ja kylän lukuisia yhdistyksiä lähiharrastusvaihtoehtona. MIKSI
MENNÄ MERTA EDEMMÄS KALAAN?

13. Kylän asukkaiden aktivointi: muistutetaan kyläläisiä omista harrastus-
piireistä ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksista omassa kylässä.

14. Yhteistyö muiden kylien kanssa: suunnitellaan ja sovitaan yhdessä eri
kylien kanssa suuremmat kylätapahtumat

6.  KYLÄSUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN, SEURANTA JA
     PÄIVITYS

Kylän kehittymistä ja projektien eteenpäin menemistä valvotaan vuosittain kylä-
yhdistyksen toimesta edellä mainitun toimenpidelistan mukaisesti. Suunnitelmaa
tulee päivittää muuttuvien olosuhteiden mukaan. Eri asioiden toteutuminen on sit-
ten kiinni ihan kyläläisistä itsestään. Kyläyhdistyksen eräänä päätavoitteena on luo-
da ja ylläpitää kannustavaa ilmapiiriä sekä uskoa Vihtijärven kylän kehittymiseen
ja mahdollisuuksiin.
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