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HYVÄT HÄMEENKOSKI-PÄIVÄN OSANOTTAJAT 

Perinteinen Hämeenkoski-päivä on jälleen käsillä. Tapahtuma alkoi kunnan 

itsenäisenä toimiessa ja tarkoituksena oli pitäjän markkinointi sekä asukkaiden 

yhteishengen ylläpitäminen ja tiivistäminen. Ajankohtaisten asioiden ja palvelujen 

esittely on myös kuulunut päivän perinteeseen paikkakunnan yhdistysten ja 

yritysten kanssa. 

Nyt on kulunut vasta 8 kk siitä, kun Hämeenkoski liittyi osaksi Hollolan kuntaa. 

Neljä vuosikymmentä kunnan virkamiesjohtajana toimittuani ja vuodesta 2010 

rivikuntalaisena paikkakunnan elämänmenoa seuranneena minulla on mahdollisuus 

tässä esittää näkemyksiäni niistä muutoksista, joita ajassa on tapahtunut ja niistä 

haasteista, joita näyttäisi olevan nyt edessä. 

Pieni 2.100 asukkaan Hämeenkoski on nyt osa 24.000 asukkaan Hollolan vanhaa 

emäpitäjää. Taloudellinen toimintakapasiteetti on olennaisesti vahvistunut ja moni 

asia jatkuu totuttuun tapaan turvallisesti ennallaan. SOTE-palvelut ovat OIVAN 

hoidossa kehittyneet hyvään malliin. Joitakin asukkaiden arkiseen elämään 

vaikuttavia muutoksia on kuitenkin tapahtunut:  

1) Veroprosentti laski 0,5 %-yksikköä, mutta kiinteistöverot ja vesihuoltomaksut 

nousivat niin, että nettovaikutus jäi lopulta aika pieneksi. 

2) Liikunta- ja harrastustilojen käyttömaksuihin tuli niin tuntuvia korotuksia, että 

seurojen ja yhdistysten toimintaan on tullut talouspaineita. 

3) Kirjasto on toistaiseksi voinut jatkaa toimintaansa kylän keskustassa entisissä 

postin toimitiloissa, jotka itsenäisen kunnan toimiessa palvelivat monipuolisena 

yhteispalvelupisteenä Hollolan kuntakeskuksen Piipahluksen tapaan. Tämän soisi 

jatkuvan myös tulevaisuudessa, sillä sijainti on keskeinen ja käyttäjän kannalta varsin 

paljon parempi kuin julkisuudessa ollut ajatus siirtymisestä koulun tiloihin. 

4) Koululaiskuljetukset siirtyivät pois paikkakunnan taksiautoilijoilta, jotka hoitivat 

ne vuosikymmenet taloudellisesti ja mallikkaasti. Tämän seurauksena taksiyrittäjien 

määrä kylässä pienenee. 



5) Alueiden ja teiden kunnossapito saattaa niin ikään muuttua, jos urakat 

kilpailutetaan Hollolassa suuralueiden puitteissa. 

Kuntapäättäjät ovat koko valtakunnassa suurien haasteiden edessä taloustilanteen 

ollessa vaikea. SOTE-uudistus on nyt vääjäämättä etenemässä. Uudet maakunta 

SOTE-alueet ja yhtiömallit ovat saamassa keskeisen roolin näiden palvelujen 

järjestämisessä, jotka edustavat 2/3 kuntien nykyisistä talousarvioista, kun samalla 

siirrytään valtionrahoitusmalliin. Tämä ei voi olla vaikuttamatta suuresti kuntien 

tehtäväkenttään ja nykyiseen kuntarakenteeseen. On erittäin hyvä, että Päijät-

Hämeeseen saatiin aikaan hyvinvointikuntayhtymä, jota Hollola omalta osaltaan 

aktiivisesti edesauttoi. Lähtökohtana pitää sen toimeenpanossa olla  

nykyisenkaltaisen hyvän paikallisen palveluverkoston säilyttäminen OIVAN tapaan. 

Hämeenkoski liittyi Hollolaan taloudellisesti ja toiminnallisesti vakaassa tilassa 

tulevaisuuden haasteet ja kehityksen ennakoiden. Suuret investoinnit toki lisäsivät 

viimeisinä pienkunnan itsenäisyysvuosina velkamäärää, mutta olivat hyvin 

perusteltuja: 

1) Koulun ja päiväkodin toimitilat ovat nyt uudet ja ajanmukaiset. Kouluun saatiin 

tuolloin vielä kunnon valtionosuudet, joita nykypäivänä ei ole enää saatavilla. 

Rakentamisen laatuongelmien kanssa kunta sai painia kuitenkin ihan riittävästi 

suuren rakennusliikkeen kanssa. 

2) Vanhustenhuollon palvelutilat on niin ikään rakennettu ja saneerattu 

Hämeenkosken toimesta hyvään kuntoon. 

3) Kirkonkylän hakelämpölaitos on uudenaikainen ja tehokas ja mahdollistaisi 

tuntuvankin lisälämpökuorman  liittymisen siihen. Tähänkin investointiin saatiin 

valtionapua. 

Kunnan taseeseen  jäi liitostilanteessa 2 miljoonan euron ylijäämä huolimatta edellä 

mainituista investoinneista. Tasetilanne oli hyvin verrannollinen emo Hollolan 

taseeseen kuntien koot huomioiden. Hämeenkosken alueelle ei ole nyt mitään 

suuria investointipaineita. 

Kymenlaakson Sähköosakeyhtiön osakepotti siirtyi liitoksessa Hollolalle ja 

kolminkertaisti sen aikaisemman omistuksen yhtiössä. Vuosittaista osinkoa Hollola 

saa nyt ainakin 200.000 - 300.000 euroa enemmän. Siirtynyt osakepotti vastaa 



arvoltaan hyvinkin kaikkien Hämeenkosken kunnalta siirtyneiden  lainojen 

yhteismäärää. 

Vesihuollossa erittäin merkittävä osa (ainakin 1/4) Lahti Aquan puhtaan veden 

otosta tapahtuu Hämeenkosken Huljalasta Kellolähteen ja Helvetinlähteikköjen 

alueelta, jossa on yksi maamme suurimpia pohjaveden purkautumiskohteita. 

Kunnan kaavoitus on hyvin ajan tasalla. Yleiskaava saatiin uudistettua ja 

kaavatontteja sekä asunto- että teollisuusrakentamisen on tarjolla. 

Tässä tilanteessa voitaisiin odottaa Hollolan kunnalta kohtuullisia panostuksia 

pienempiin, mutta asukkaiden kannalta tärkeisiin kohteisiin, joita voisivat olla 

vaikkapa seuraavat: 

1) Kirjaston säilyttäminen kylän keskustassa nykyisissä toimitiloissa ja sen 

kehittäminen yhteispalvelupisteenä. 

2) Osallistuminen Seuralan ylläpitoon, sillä talo on sijainniltaan keskeinen kylässä ja 

erittäin tärkeä harrastustila, juhlatila ja usean yhdistyksen kokoontumistila. 

3) Kohtuullinen satsaus alueiden, kaavateiden, kevytväylien siltoineen 

kunnossapitoon. 

4)Tonttimarkkinoinnin ja elinkeinohankkeiden edistäminen. Hämeenkosken kylä on 

Hollolalle "lännentien" vt 12:sta tärkeä taajama, jossa on hyvä tonttivalikoima ja 

sopivaa raakamaatakin kunnan omistuksessa. 

Tässä on Hollolan ja Hämeenkosken yhdistymisvaltuuston ja hallituksen päättäjillä 

sekä jatkossa kuntavaaleissa valittavilla päättäjillä ynnä kunnan viranhaltijajohdolla 

vastuu, josta kyllä selviää hyvin maltillisilla panostuksilla ja hyvällä yhteispelillä. 

Hyvänä esimerkkinä voisi olla vaikkapa seurakuntayhteistyö, jossa Hämeenkosken 

kappeli on hoidettu tasavertaisesti emäseurakunnan kanssa sekä toimitilojen että 

seurakuntatoimintojen osalta. Hämeenkoskelaisille yhdistyksille toivotan mitä 

parhainta menestystä. Toivottavasti saatte järjestöjenne toimintaan mukaan myös 

uusia aktiiveja ja nuorempaakin väkeä sankoin joukoin, jotta Hämeenkosken 

kylähenki säilyy ja kylä kehittyy edelleen Hollolan läntiseksi taajamaksi. 


