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1. OTALAMMEN KYLÄSUUNNITELMA

tÄmÄ ON KUVaUS kylästämme, sen asukkais-
ta, taloista ja luonnosta ympärillämme, meidän 
menneisyydestä, tästä päivästä ja tulevaisuuden 
haaveista. toivomme lukijamme saavan aidon, re-
hellisen kuvan otalampelaisesta, sen iloista, haas-

teista ja haaveista. toivomme jakavamme myös 
uutt a ti etoa kylästämme tämän kyläsuunnitelman 
sivuilla. tervetuloa mukaan lukijamatkalle meidän 
kanssamme. Otalammen alueen kyläyhdistys ry, 
Helena Torpo, Riitt a Morko

2. OTALAMPI JA SEN ASUKKAAT

Otalampi mUODOStUU VaNHOiSta Vihdin 
kunnan itäosassa olevista kylistä tuohilampi, 
Härkälä, Salmi, Ruskela, Ollila ja Siippoo. laajalla 
Otalammen alueella sijaitsee lukuisia järviä mm 
tuohilampi, Salmijärvi ja Otalampi. Otalammen 
rannalla on kunnan omistama uimaranta. Kunta 
on kaavoitt anut radan lähialueet, josta onkin muo-
dostunut yksi kunnan neljästä taajamasta.

Asukasmäärän laskentaperusteena on käytett y 
oheista kartt akuvaa, joka on suunnitt eluryhmän 
tekemä kylän alueen rajaus.

Tilastot (ti lastojen päiväys on 11/2013 ja ne ker-
tovat vain suuruusluokan eli luvut suuntaa-anta-
via, ei siis tarkkoja yksitt äisten henkilöiden osalta):

Ikä (vuott a) Lkm %

0 – 6 222 9 %
7 – 15 258 10 %

16 – 19 227 9 %
20 – 64 1421 56 %

65 – 389 15 %
Yhteensä 2517 100 %
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3. ALUEEN HISTORIAA

OtalammEN VaRHaiSiN aSUtUS on 1500-lu-
vulta. Otalammella sijaitsevat vanhat, viljavat vil-
jelylaaksot, jotka ovat maata peitt äneen Itämeren 
7 000 vuott a sitt en vallinneen Ancylusjärvi-vai-
heen pohjaan kerrostunutt a savea. Alueella on 
ollut kolme kartanoa. Härkälän kartano muodos-
tetti  in 1649 kahdesta lahjoitusti lasta ja 1682 sii-
tä tuli säteriratsuti la. Nykyinen päärakennus on 
rakennett u 1870-luvulla. Puimalan yhteydessä on 
enti sestä höyryvoimalasta säilynyt yli 20 metriä 
korkea savupiippu. Salmin eli Fredriksgårdin karta-
no toimi säteriratsuti lana vuodesta 1682. 1840-lu-
vulla kartanolla oli mm. 11 torppaa.  Alue on ny-
kyisin Helsingin kaupungin ulkoilualue. Kartanon 
1870-luvulla rakennett u päärakennus on purett u. 
Vanha väentupa toimi pitkään ulkoilualueen kah-
vilana ja on vielä paikoillaan. tuohilammen kar-
tanoksi kutsutt u ti la on enti nen ratsuti la, joka eli 
kukoistustaan 1800-luvulla. Nykyisin alueen omis-
taa lääketehdas Orion, joka käytt ää sitä kurssikes-
kuksena. Vanha päärakennus, vuodelta 1921, on 
edelleen alueella.

Rautati en rakentaminen alkoi vuonna 1871 ja 
”Hankopaana” vihitti  in käytt öön vuonna 1873. 
Henkilöliikenne loppui radalla vuonna 1983. Ny-
kyisin radalla liikennöivät vain tavarajunat.

Koulutoiminta alkoi kylällä v.1891, jolloin koulu 
aloitti   Salmen kartanossa. Oma koulurakennus 
rakennetti  in vuonna 1892. Koulu aloitti   Koitjär-
ven kansakouluna, mutt a muutt ui v.1924 Härkä-
län kouluksi. Vanha puukoulu on vieläkin käytössä. 
Kivikoulu rakennetti  in v. 1936 ja kolmas raken-
nus 1980-luvulla. Koulun historiikki on kirjoitet-
tu v.1992, jolloin koulu täytti   100-vuott a. (Histo-
riikki on lainatt avissa Riitt a Morkolta.) Siippoon 
kansakoulu aloitti   koulutyön v.1914 Hanko-Hyvin-
kää-ti en ja Vanhan Porin ti en (120) risteyksen tun-
tumassa. Kun uusi Otalampi-talo valmistui v.2008, 
Siippoon koulurakennukset myyti in yksityisomis-

tukseen. Ruskelan kansakoulu valmistui vuonna 
1926. Koulunpito päätt yi vuonna 1976. Rakennus 
on nykyisin yksityisomistuksessa.

Otalammen rannoille alkoi tulla lähinnä helsinki-
läisten kesäasutusta 1930-luvulla. Monia kuului-
suuksiakin vietti   kesiään täällä. Mm. Aku Korho-
nen Salmissa, Kirsi Kunnas Otalammen rannalla. 
Onpa hänen Jaakko Vaakko Vesirott a-runonsakin 
syntynyt Otalammen rannalla.

Kulkuyhteydet Helsinkiin olivat joko junalla Hyvin-
kään kautt a tai maanteitse Nurmijärven kautt a. 
Vanha Porinti e, 120, rakennetti  in vasta 1950-lu-
vulla ja tunnetaan Tannerin ti enä, asuihan Väinö 
Tanner, pääministeri v. 1926-1927, ministeri se-
kä kansanedustaja 30- ja 40-luvulla, Ruskelassa.

Sotavuosina 1940-luvulla, rautati ellä oli suuri mer-
kitys maatalous- ja puutavaran kuljetuksessa rin-
tamalle. talkootyö oli voimissaan ja siirtoväkeä 
asutetti  in mm. Laurin kylään. Nuorisoseura Rus-
kelan Riento rakensi Ruskopirti n, jossa pidetti  in il-
tamia, näytelmäesityksiä ja tansseja 1960-70 lu-
vuilla. paikalle oli bussikuljetukset, esiintyjinä ajan 
huippuja mm. Danny ja Hurriganes. Rautati en tun-
tumassa oleva työväenyhdistyksen oma työväen-
talo rakennetti  in vuonna 1934, jossa järjestetti  in 
myös kylän tapahtumia ja joka on vieläkin kylän 
akti ivisessa käytössä.

Kauppoja taajamassa oli kolme: Pirkola Otalam-
menti e 1, Viso (myöhemmin Siwa, Otalammenti e 
7, Laaksosen sekatavarakauppa Tuohilammenti e 
11. Samassa pihassa oli myös posti . Osuuspankki 
toimi osoitt eessa Otalammenti e 344. Auran kaup-
pa, jossa oli myös poltt oainejakelu, sijaitsi nykyi-
sen S-marketi n paikalla. 

Lähteinä on käytett y Otalammen kyläsuunnitel-
man ti etoja vuodelta 2004 sekä vanhojen kylä-
läisten ti etämystä.
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4. OTALAMPI TÄNÄÄN

Otalampi, eritoten sen taajama-alue on muut-
tunut merkittävästi viimeisen kymmenen vuoden 
aikana. Asutus on tihentynyt, uusia asuinalueita 
on kaavoitettu. Otalampi-talo kokosi yhteen kun-
nan palvelut, jotka ennen olivat hajallaan vanhois-
sa kiinteistöissä. Neuvola, päiväkoti ja yhtenäis-
koulu saivat nykyaikaiset tilat v. 2008. Kuitenkin 
suuren väestömäärän kasvun vuoksi vanha Här-

aBC-StUDiOt OY ltD.
aBE liikenne Oy
amEWEll OY
Antiikki Patina
apeki Oy
aqua lapland Oy
aresko Saneeraus
aRREtiUm OY
aspin pyöräpaja
autokorjaamo H. Seppälä Oy
aWECORE OY
A-Ö Service Oy
CaSaCO StUDiO OY
Comsan Oy
CONStRUCtiON-KEH OY
DinoWood Diep truong
EmlaSSaNt OY
ERiStYSpaRi OY
ESa-palVElUt OY
Etelä-Amerikkaexpertit
EtElÄN RaKENNUStERÄS OY
EtElÄ-SUOmEN RaKENNUS- 
Ja pURKUtEKNiiKKa OY
EUROtRiO OY
FF aGilitY
FiNN-tRimm RaiJa iRmEli 
laaKSO
FlaSH tEKNO OY
ForStone Oy
G-CONSUltaNCE OY
Hakuro-Design
Hinauspalvelu m Seppälä
Hp Ground
Hta SUODattimEt OY
itS-RaKENNUSpalVElU
J J lVi palvelu Ky
JH HitSaUS- Ja 
maaNRaKENNUSpalVElU
JH mEKaNiiKKa OY
JJ-lUFt KY
JOK-liN mEtalli KY
JpR-KiiNtEiStÖtEKNiiKKa KY
JRV tEK
JSJ-Service Oy
KE VORNaNEN OY
KEHYStÄmÖ SaRaHEiNÄ

kälän koulu otettiin jo seuraavana vuonna käyt-
töön pienille koululaisille. Kauppapalveluja tar-
joaa S-market pitkillä aukioloajoilla, johon kaikki 
ovat tyytyväisiä. Postipalvelut hoitaa Neste-Siip-
poo. Heillä on samassa yhteydessä myös lounas-
kahvila sekä Kotipizza-yritys. Otalammella toimi-
via tai asuvia muita yrittäjiä ovat mm: 

KENtaUROS NESSOS OY
KlapimEStaRi aY
KlaUKKalaN laStENpUOti
K-mikon media Ky
Koirahieronta Helena Sarkola-
Cordeiro
Koivukulman klapi
KONSUlttitOimiStO 
maRiKKO OY
Koraltec
Kouta Design
Kuljetus & Kaivin  
Helminen Oy
Kuljetus l&R Komulainen Oy
KUlJEtUS matti ViRKKi OY
KUlJEtUSliiKE  
HENRiKSSON KY
Kuljetusliike taimiaho Oy
laVa Ja HUOltO  
HEiNONEN OY
lENiNGRaD aUtOmOBilE OY
lexxa Oy
lFR team Oy
lH-KiiNtEiStÖHUOltO OY
Likvid Realisointi Oy
lOUHElaN tila
lVi-insinööritoimisto 
Marttinen Oy
lVi-palDaNiUS OY
maalaUSpalVElU SÄVY
maaNRaKENNUS  
HYNYNEN OY
maanrakennus  
Kalliorinne Kari
maaNRaKENNUS piRilÄ OY
maKE-Up aRtiSt JOHaNNa
maSNEl KY matti SaiNiO
mesimalja Oy
mEtalliValmiStE R. 
mÄKiRaNta OY
mEtROtRaNS OY
mEtSÄKONEURaKOiNti 
pEKKa liiRi OY
miilUN KEHYS Ja taiDE
MKL-SANEERAUS T:MI
ml HiSSiaSENNUS
mm-aUtOFERREO KY

muurauspalvelu t.Siikilä
mÖÖpEliapU
Neolos Oy
NOStO Ja KUlJEtUS 
J.KaitaJÄRVi OY
Nummelan Kirppis
Orgone Natureland
ORtHilia OY
Ota-apu asema
Otalammen palvelutaksi
OtalammEN pORaUS & 
RaiVaUS OY
OtaNetti
OY p. piRKOla ltD
pata & puhdistus
piENRYHmÄKOti 
KatiNHÄNtÄ OY
pJ-Katot
pN-YHtiÖt OY
pUUtaRHaKUU
pYYSlammEN lOUHiNta OY
RaKENNUS Ja KONE mK OY
RaKENNUSliiKE EViCO
RaKENNUSliiKE ONECO
RaKENNUSpalVElU 
VÄYRYNEN OY
RaKENNUStYÖ JUHa 
tORViNEN
RaKENNUS-YliSEt OY
RatKaiSUpaJa
REmONttipalVElU 
ERKKi REiJONEN 
KOmmaNDiittiYHtiÖ
REpiSa OY
RiiVi HOlDiNG OY
Ritatilit OY
Ronit Catering
ROttiNKitYÖt  
aHOla-ViRta R tmi
Rp-maSiNEX OY
RYHtYVÄ OY
SaHlGRENS FÖRlaG aB
Samin Saneeraus Oy
SaNEERaUS HENRiKSSON OY
Santecom
SHaRKtRaNS OY
SiippOON tiKiNi OY

SKOG RaCiNG SERViCE OY
SS-motors Oy
StaRmatiC OY
Sunny Music Tmi
Sähköturvallisuus-
maakannas
T:MI OSMO LAVONEN
T:MI P HÄMÄLÄINEN
T:mi Piia Vuoriheimo
talO- Ja 
mÖKKipEHtOORipalVElU 
JOUKO KalJUNEN
taloseppä Oy
taSOitENEliÖ OY
teurovaara Ky
titan terapiat
tmi FYSiaNNa
tmi K. NEValaiNEN
tmi RaVitalli miKa 
mÄKElÄ
tmi tarja Säteri
tmi tONiN 
mONitOimiNta
tOmKEi OY
tONEt OY
tRaNS Salmi OY
tRmi-Rakennus Oy
tRUKKi- & KONEHUOltO 
KaRi KOiViStO OY
Tuohitilit Oy
Uncom Oy
USA Classic Parts Oy
UUDENmaaN lVi- 
HOUSE OY
UUDENmaaN pUtKi- Ja 
pOltiNaSENNUS
ViEStiNtÄtOimiStO 
KONttUURi OY
Vihdin HRH
Vihdin Hyötyromu Oy
ViHDiN KONEtYÖ OY
Vihdin metsätyö Oy
ViHDiN pR-RaKENNUS OY
Vihdin Viherhuolto Oy
XillaN KUKKa OY
Zenzero
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Otalammella toimivat mm seuraavat yhdistykset:
Holhoustoimilain mukaista edunvalvontaa tarvitsevien 
tukiyhdistys HOltU ry
Härkälän Haka r.y.
Keski-Vihdin metsästysseura ry
Keskustan Otalammen paikallisyhdistys ry
Kortejoen metsästysseura ry
Nuorisoseura Ruskelan Riento r.y.
Otalammen alueen kyläyhdistys ry
Otalammen koulun vanhempainyhdistys ry
Otalammen martat ry
Otalammen metsänpojat ry
Otalammen RC racing team ry
Otalammen työväenyhdistys ry
Sierra Leone Organizati on of Finland SLOF ry
Uudenmaan tulevaisuuden tuki ry
Vihdin Karjalaseura ry
Vihdin kunnalliset JHl ry
Voimistelu- ja urheiluseura Vihdin isku r.y.

taajama-alueen ulkopuolella vanha kylämaisema 
on säilynyt hyvin. Saamme nautti  a laajoista pelto- 
ja metsäalueista ympärillämme. Kylällä on myös 
vielä maataloutt a, viljeltyjä peltoja, lehmiä, lam-
paita, hevosia, kanoja, jotka luovat merkitt äväs-
ti  ympärillemme maalaismiljöötä. Metsät virkis-
tyskäytössä ovat lähes jokaisen otalampelaisen 
talon nurkalta saavutett avissa.

monet otalampelaiset käyvät työssä pääkaupun-
kiseudulla. Se tuo haasteita yhteisöllisyyden säily-
miselle. Kyläyhdistys muiden yhdistysten kanssa 
järjestää vuositt ain tapahtumia niin, ett ä kyläläi-
set kohtaavat toisiaan, tutustuvat naapureihin ja 
kanssakäyminen on luontevaa. Kaipaamme myös 
yhteistä vapaata kohtaamispaikkaa kaikille kylä-
läisille.
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5. TULEVAISUUDEN OTALAMPI 

OtalammEN tUlEVaiSUUS on turvatt u. Ei ole 
vaaraa kylän näivett ymisestä tai koulun lakkaut-
tamista. Kunta on kehitt änyt kyläämme akti ivi-
sesti  rakentamalla uuden koulun, katuja ja kaa-
voitt amalla alueita taajamasta. Uusi Helmiharjun 
kaavan toteutuminen tuo haasteita palvelujen 
riitt ävyyteen. Siksi onkin tärkeää pitää akti ivises-
ti  yhteytt ä kuntaan siltä osin kun kunnan järjestä-
mät palvelut koetaan riitt ämätt öminä. Se mitä it-
se voimme tehdä kylämme viihtyvyyden hyväksi, 
onkin sitt en kiinni ihan meistä itsestämme.

Kyläkyselyn ja kyläsuunnitelma-työryhmän pää-
telmät kolmesta tärkeimmästä tulevaisuuden tee-
masta ovat: 

1. KYLÄMÄISYYS KUNNIAAN, 

2. PALVELUT ja 

3. KULKUYHTEYDET.
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Kylämäisyys kunniaan

TAVOITE NYKYTILA TOIMENPITEET AIKATAULU JA TOTEUTUS

Maalaismiljöön 
säilyminen

kylän laitamilla 
hyvin säilynyttä 
maalaismaisemaa. Esim. 
Härkälä, tuohilampi, 
Salmi ja Ruskela                           

kaavoituksen 
ohjaus huomioiden 
maalaiselinkeinon 
tarpeet; maanviljely ja 
kotieläimien kasvatus
kotitarveviljelyn 
turvaaminen
isot tontit, ei asuinalueita 
pelloille

Yhteisöllisyyden 
lisääminen

muuttoliike vilkasta kylän yhteiset 
tapahtumat ja talkoot:

Otalampipäivä

Halloweenjuhlat

Joulukauden avajaiset 
kiertoliittymässä

pääsiäiskokko

Otahölkkä

harrastuksia kaiken 
ikäisille

tapahtumia järjestetään 
jatkuvasti ja kehitetään 
saadun palautteen 
mukaisesti

Uimarannan 
kehittäminen

kunta hoitaa 
minimivarustuksen

EU uimaranta

yhteinen saunan-
rakennus projekti

talvella 2014 – 15 
haetaan rahoitusta 
hankesuunnitteluun ja 
toteutukseen

Harrastus
mahdollisuuksien 
parantaminen                       

liikuntaa 
vapaaehtoisvoimin

jumpparyhmiä ja joogaa 
kouluilla

skeittiparkki ja dirtti

lähiliikuntapaikka on 
kesken

koirapuisto puuttuu

urheilukenttä ja 
sen  varustus ovat 
riittämättömiä

aktivoidaan kaikenikäisiä 
liikkumaan

yhteisten 
liikuntatapahtumien 
järjestäminen

lähiliikuntapaikan 
ja urheilukentän 
jatkokehitys

kehitetään 
lähiliikuntapaikkaa 
yhdessä kunnan kanssa 
(mm. FB-golf laajennus) 
2015

tuodaan kaikenikäisten 
kyläläisten 
harrastustarpeet kunnan 
tietoon

kartoitetaan mahdol-
lisuuksia suuremmalle 
urheilukentälle

Luonnossa 
liikkuminen

ulkoilureitit ja polut vain 
harvojen tiedossa

ulkoilureittien ja polkujen 
kartoitus ja tiedotus/
jakelu kaikkien saataville

2015

Kehitystarpeiden 
ja toiveiden 
kartoittaminen

laajempi kyläkysely tehty 
viimeksi 10 v sitten

tehdään uusi 
mielipidekysely 
kyläläisten 
kehitystarpeiden ja 
toiveiden kartoittamiseksi

talvi 2014 – 15

Tässä visiomme tarkennettuna ja taulukkomuodossa:
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Palvelut

TAVOITE NYKYTILA TOIMENPITEET AIKATAULU JA TOTEUTUS

Riittävät 
kauppapalvelut

hyvä ruokakauppa/ 
joustavat aukioloajat 
(S-market Härkälä)

uudelle kaupalle 
Otalammen taajamassa 
kaavavaraus ja 
maankäyttösopimus

ruokakauppa taajamassa 
olevalle tontille

2015

Lähi tuottaja
palvelut

hajanaiset tuotanto- ja 
myyntipisteet

keskitetty myyntipaikka/
tori

2015 → 

Kahvilapalvelut Kotipizza Siippoossa kahvila/kioski taajamaan 
tai Salmiin

Riittävät koulu 
ja päiväkoti
palvelut

Otalampi-talon tilat 
sisällä ja ulkona 
riittämättömät 

aktiivisuus kuntaan 
Otalampitalon 
laajennustarpeesta

Härkälän koulukiinteistön 
kehittäminen pienten 
lasten kouluna 

2014 →

Tieto liikenne
yhteyksien 
kehittäminen

kotona työskentelyyn 
riittämätön yhteys

5G ja/tai 
valokuitukaapelin 
rakentaminen
selvitetään 
mahdollisuudet

Kierrätyksen 
tehostaminen

paperi, lasi ja 
metallikeräys kylällä
keräyspisteen nykyinen 
sijainti huono

pahvikeräys suunnitteilla
kierrätyspisteen siirto 
uuden kaupan yhteyteen

pahvin kierrätyspiste 
valmistuu 2015

Otalammen 
oman sähkön 
ja lämmön
tuotannon 
kehittäminen

vain vähäistä sähkön- 
ja lämmöntuotantoa 
yksittäisten 
aurinkokerääjien avulla

aurinkopaneelien, 
maalämmön, pelletti 
ja hakelämpölaitoksen 
käyttö mahdollisuuksien 
kartoittaminen ja 
mahdollinen pieni-
muotoinen keskittäminen 
investointi kulujen 
hajauttamiseksi

2015 →
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Kulkuyhteydet

TAVOITE NYKYTILA TOIMENPITEET AIKATAULU JA TOTEUTUS

Turvallinen 
liikkuminen 
kylätiellä

kevyen liikenteen väylien 
rakentaminen hidasta 

aktiivisesti yhteyttä 
kuntaan ja ElY-keskuksen 
liikennevirastoon
koulun 
vanhempainyhdistys 
järjestää kampanjoita 
syksyisin koulun alussa
selvitetään 
mahdollisuuksia 
rakentaa omin toimin 
kevyen liikenteen väylä 
kiertoliittymältä Härkälän 
koululle
pyritään parantamaan 
nykyisten kulkuväylien 
turvallisuutta

käynnissä

 
2015

 

käynnissä

 

Julkisen 
liikenteen 
tarjonnan 
parantaminen                                

julkisen liikenteen 
vuoroja vähän 
Nummelaan ja Helsinkiin 

yhteydenpito kuntaan 
ja ElY-keskuksen 
liikennevirastoon

suunnataan 
koulukuljetukset 
busseihin taksin sijaan

oma kimppa kyyti-
järjestelmä mm. 
vanhusten tarpeisiin             

käynnissä

 
 
2015
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