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ASUKASILTA 

HIRVIHAARA 
14.6.2018 KLO 18 – 20 

 

 
Asukasilta järjestettiin Se-
pänmäen museolla torstaina 
14.6. Paikalla oli 42 henkilöä; 
yksi päättäjä kuntakehitys-
lautakunnasta (Markku 
Helenius) sekä Lauri Pouru, 
Johanna Sääksniemi ja Outi 
Kampman kuntakehitys-
palveluista. 

Asukasilta aloitettiin terve-
tuloa –puheella, kahvilla ja 
yleiskaavahankkeen esitte-
lyllä. Alustuksen jälkeen kes-
kusteltiin mm. Hirvihaaran 
lentokenttähankkeen tilan-
teesta, joka herättikin paljon 
mielenkiintoa ja keskustelua.  

 

Kerroimme YVA-selvityksen 
olevan ELY:n tarveharkin-
nassa ja hankkeen kytkey-
tymisen yleiskaavatyöhön 
selviävän vasta päätöksen 
jälkeen. 

Jokainen täytti alkuun 
Mäntsälän merkitys –kyse-
lylomakkeen, jonka jälkeen 
teimme karttatyöskentelyä 
kolmessa pienryhmässä. 
Karttatehtävien purku ja 
yhteiskeskustelu jäivät 
tekemättä, koska osa 
asukkaista huomasi kellon 
olevan puoli kahdeksan ja 
poistuivat paikalta. 

ASUKKAIDEN 

AJATUKSIA 
Sepänmäki on Hirvihaaran 
sydän. 

Seurojentalo tärkeä, mutta 
huonokuntoinen. 

Hirvihaaran urheilukentän 
kunnostus ja ylläpidon jat-
kuvuus. 

Kevyen liikenteen väylät 
Kuntomajantien ja Hirvi-
haarantien varteen. 

Liittymä Tuuliruusun koh-
dalle. 

Kuntomajan alueen kehit-
täminen. 

Yhtenäisen metsäalueen 
kehittäminen. 

Lukkokosken ympäristön 
kehittäminen ja sen 
luonnon monimuotoisuu-
den säilyttäminen.  

Lähimmät palvelut kirkon-
kylällä ja Tuuliruusussa. 

Invalidikylä halutaan säi-
lyttää sellaisenaan.  

Tulitikkutehdas pitäisi joko 
laittaa kuntoon tai purkaa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

KESKUSTELUA 
Keskusteluissa nousivat esiin tieliikenteelliset linjaukset, metsä- ja 

luontoalueet, asutus, harrastemahdollisuudet, lentokenttähanke, mai-

sema- alueet, vanhat rakennukset ja oman kyläkoulun tärkeys. Alla 

asukkaiden ajatuksia, toiveita, mielipiteitä ja parannusehdotuksia. 

 

Kevyen liikenteen väylän 
suunnittelu sekä mahdollisen 
uuden asutuksen sovittami-
nen arvokkaan ja vanhan 
Hirvihaarantien varteen.  

Vanha Soukkiontie on 
huonossa kunnossa ja sen 
risteys Hyvinkääntielle on 
vaarallinen. Kuntomajantien 
mutkat ovat vaarallisia. 

Hyvinkääntietä kehitettävä ja 
paranneltava kasvavaa 
liikennettä varten sekä 
tehtävä kevyen liikenteen 
väylä tuomaan turvallisuutta. 

Isot metsä- ja peltoalueet 
säilytettävä yhtenäisinä. 

Hirvihaaran ampumaradan 
tulevaisuus mietitytti vaikka 
onkin aktiivisessa käytössä 
mm. metsästys- ja ampuma-
seurojen osalta. 

Hirvihaaranjoen ympäristö 
tärkeä virkistyspaikka ja 
maisemaltaan kaunis. Asuk-
kaat toivovat joen kunnos-
tamista ja näkymien säilyt-
tämistä. Myös Myllykosken 
säilyttäminen tärkeää. 

Hirvihaaralaiset tykkäävät 
kovasti omasta koulustaan ja 
toivovatkin, että siellä järjes-
tettäisiin iltaisin kerhoja ja 
jumppia. Muualla Hirvihaa-
rassa ei ole vastaavia tiloja, 
missä harrastusiltoja voisi 
järjestää. 

Muinaishistorialliset kohteet 
kylällä, kuten ryssän- ja kole-
rahaudat sekä kirkkohopeat. 

Keravanjärven uimarannan 
kehittäminen ja parantami-
nen. 

 

 

  
 


