
 
Otsikkokuva 

Ideariihissä mietitään Lopentien kylien tulevaisuutta 

Klaukkalan ohikulkutie otettiin käyttöön syksyllä 2020, vuoden etuajassa suunnitellusta. 
Ennen tien valmistumista kokoonnuttiin useampaankin otteisen Läyliäisten, Röykän ja 
Vihtijärven kyläyhdistysten edustajien kesken miettimään sitä, mitä ohikulkutie meille tien 
varren asukkaille tarkoittaa. Mukana yhdessä tapaamisessa olivat myös Lopen, Nurmijärven 
ja Vihdin kunnanjohtajat. 

Kylät ovat lähellä toisiaan, mutta kukin eri kunnassa, oman kuntansa raja-alueilla. 
Uudenmaan ja Hämeen maakuntaraja on piirretty Läyliäisten ja Vihtijärven väliin. Tie 132 
on kuitenkin yhtenäinen väylä Klaukkalasta Lopelle. Voitaisiinko tehdä yhdessä jotain 
jokaista kylää hyödyttävää? Näin syntyi hankeidea Route 132 – Tie ilman rajoja. 

Hankkeen tavoitteena on tehdä alueen kehittämissuunnitelma, jossa on vähintään 20 
toimenpide-ehdotusta, joilla voimme parantaa Lopentien vaikutusalueen asukkaiden 
käytännön elämää ja alueen veto-, pito- ja lumovoimaa yhdessä kunta- ja maakuntarajojen 
yli. Tässä esiselvityshankkeessa keskitytään Läyliäisten, Vihtijärven ja Röykän kyliin, mutta 
luonnollisesti kaikki tienvarren kylät tulevat huomioiduksi, kun ideat ja kehittämisajatukset 
on kerätty yhteen ja käytännön toteutuksia suunnitellaan.  

 

Röykkä – Vihtijärvi – Läyliäinen = RöViLä 

RöViLän postinumeroalueilla asuu postinumerotilastojen mukaan yhteensä noin 4500 
henkilöä, joiden keski-ikä on noin 42 vuotta. Asuinrakennuksia löytyy 1823 ja vapaa-ajan 
asuntoja peräti 1194. Loistavaa lomailuseutua siis. Talouksia on yhteensä noin 1900. 
Työpaikkoja alueella oli tilastojen mukaan vuonna 2019 peräti 653 ja yrityksiä 362 
kappaletta.  



Tässä vain muutamia esimerkkejä tilastojen kertomasta. Potentiaalia alueelta siis löytyy 
mukavasti. 

Vaikeuksien kautta voittoon 

Koronapandemia, energiakriisi, ilmastotilanteen synkät näkymät, Ukrainan sodan 
kerrannaisvaikutukset, hyvinvointialueuudistus, josta ei vielä ole tarkkaa selvyyttä – miten 
voimme yhdessä kääntää uhkat mahdollisuuksiksi ja velat saataviksi? 

Tien 132 alue on kaupungin läheistä maaseutua. Lopelta on tietä pitkin noin 70 kilometriä 
Helsinki-Vantaan lentokentälle ja pääkaupungin ydinkeskustaankin vain 76 kilometriä, noin 
tunti. Kuinka pääkaupungin hulina pidetään edelleen tarpeeksi lähellä, mutta riittävän 
kaukana?  

Maaseutuasumisen kannalta on nähtävissä positiivisia näkymiä – etätyö on todennäköisesti 
tullut jäädäkseen, maaseutupositiivisuus on nouseva trendi ja riittävä voi olla tarpeeksi. 
Omavaraisuus on taas noussut keskusteluun ja luonnosta on tullut koronapandemian 
ansiosta taas tärkeä elementti ihmisille. Ruuan ja energian tuotanto ovat taas 
avainkysymyksiä. Kuinka kehitymme säilyttäen samalla tärkeimmän viehätysvoimamme – 
maaseutumaisuuden? 

Tule ja vaikuta, keskustele ja tutustu 

Alueemme tärkeimpiä voimavaroja ovat tietysti osallistuvat ihmiset. Tule siis ja osallistu. 
Mietitään yhdessä miten kolmen kunnan ja kahden maakunnan alueella voimme toimia 
seutumme parhaaksi ilman rajoja. 

Kylien työpajat eli ideariihi-illat pidetään Lopen Läyliäisissä keskiviikkona 12.10.2022 klo 
18 alkaen. Paikkana on Bar Parooni (Läyliäistenraitti 83, Läyliäinen). 

Vihdissä, Vihtijärvellä ideariihi käynnistyy Vihtijärven kylätalolla (Kouluntie 23, Vihtijärvi) 
keskiviikkona 26.10.2022 klo 18. 

Nurmijärvellä, Röykässä ideariihen vuoro on tiistaina 1.11.2022 klo 18 Röykän 
nuorisotilassa (Ketunkopintie 1, Nurmijärvi). 

Kaikissa tilaisuuksissa on kahvitarjoilu. Tervetuloa kylien ja Route 132-hankkeen 
järjestämiin ideariihiin! Röykästä Läyliäisiin on vain vähän yli 20 km ja Vihtijärvelle alle 
kymmenen kilometriä. Läyliäisistä Vihtijärvelle on karvan verran yli kymmenen kilometriä ja 
Röykkään sama matka kuin Röykästä Läyliäisiin. Halutessasi voit osallistua kaikkiin 
tilaisuuksiin ja tutustua samalla naapurikylien ihmisiin. 
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