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Tervetuloa Hytin kylille !

Hytin alueella on jo ajanlaskumme alussa ollut asutusta. Kauskilan Kappe-
linmäellä on sijainnut Lappeen Pyhän Laurin kirkko ja hautausmaa. Kylän 
asema on ollut hyvin keskeinen aina 1500-luvulle saakka, jolloin tieyhteys 
Viipurista Savoon ja Hämeeseen kulki kylän kautta. Myöhempinä vuosisa-
toina Kauskila ja muut nykyisen Hytin alueen kylät olivat tyypillistä maalais-
maisemaa ja maatalouden aluetta, jota halkoi rautatie ja myöhemmin 1970-
luvulla rakennettu Vaalimaantie. 

Saha ja suksitehdas ovat kadonneet samoin tiilitehdas ja kyläkaupat. Rau-
tatiestä on jäljellä muutama kilometri ratapenkkaa ja Hytin pysäkin raken-
nukset. Perinteisen peltoviljelyn ansiosta kylämaisemat ovat säilyneet hoi-
dettuina ja houkuttelevat jatkuvasti uusia asukkaita ja yrityksiä kyliin.

Mikä ihmeen Hytti?
Hytti nimi ei varmaan kerro monellekaan tämän päivän kyläläiselle mitään. 
Nimi tulee suvusta joka on asunut Hyypiälässä, sekä ensimmäisestä ju-
napysäkistä kylällä. Ensimmäinen pysäkki oli vanhan Simolantien ja radan 
risteyskohdalla Hyypiälässä ja Käkelän talossa asui silloin Hytti-suku ja 
kun saimme 1932 asemarakennuksen niin paikka siirtyi puolisen kilometriä  
Lappeenrantaan päin, mutta nimi Hytti oli jo vakiintunut ja asema jatkoi sa-
malla nimellä. Ensin häipyi Hytti-suku ja sitten rautatie ja asemakin palvelee 
muussa tarkoituksessa, mutta nimi hyvänä ja iskevänä säilyy.

Simola-Lappeenranta radan 100-vuotis juhlajuna 
vuonna 1985, joka olikin viimeinen henkilö-juna            
kyseisellä radalla. Kuva Heimo Karhu.



Kylät ja asukkaat
Hytin kyläalueeseen kuuluu useita pieniä rekisterikyliä mm. Kauskila,  An-
nikkala, Hyypiälä ja Purala. Asukkaita on noin 450 henkeä ja ikäjakauma on 
ihanteellinen.Alle 15 vuotiaita on yli 100 ja vastaavasti yli 65 täyttäneitä  noin  
70. Mahdollisimman moni ikääntynyt asukas haluaa asua omalla kylällä.

Toimivien maatilojen 
luku laskee, uuden-
laista yritystoimintaa on 
tullut tilalle ja valtaosa 
työikäisistä asukkaista 
käy taajamassa työssä. 
Omakotitaloja rakenne-
taan lisää ja tonttien ky-
syntää riittää. Osittain 
maaseutumaisuus on 
jo kadonnut. Vesistöjen 
rannoilla on lukuisia 
kesäasuntoja ja osa ky-
lien taloista on   nykyisin        
vain kesällä asuttuja. 

Yritystoiminta ja työssäkäynti
Hytti ja sen lähikylät ovat kaupungin läheistä maaseutua, jossa maatalous- 
yrittäjien lisäksi alueella on useita kone- ja kuljetusalan yrityksiä, metalli, 
hitsaus- ja mainosalan osaamista sekä kotipalveluyritys. Pääasiassa 
työssä käydään Lappeenrannan taajamassa. Kylältä löytyy laaja kirjo eri                      
ammattialojen osaajia, joiden taitoja tulisi nykyistä paremmin hyödyntää 
myös kylätoiminnassa.

Palvelut
Hytistä on Lappeenrannan taajamaan reilun 10 minuutin automatka. Ter-
veydenhoito, koulut ja päivähoitopalvelut ovat keskustassa. Alakoululai-
set voivat valita opinahjokseen myös Simolan kyläkoulun. Kirjastoauto                          
poikkeaa VPK:n talon pihalla. Julkiset liikenneyhteydet toimivat kouluaikoi-
na, mutta kesällä reitti hiljenee.

Talvinen pakkaspäivä Hyyvikkään rannalla 2010. Kuva 
Ildar Bitkulov.



Kylätoimijat
Hytin alueella kylätoimikunta hoitaa yhteisten asioiden eteenpäinvientiä ja 
toimii asukkaiden edunvalvojana, suunnittelee ja toteuttaa parannushank-
keita ja järjestää yhteisiä kylätapahtumia. 

Hytin VPK:n toimintaan hälytysosaston lisäksi kuuluu nais- ja nuoriso-osas-
tot. Toiminta keskittyy omalle talolle, jota on viime vuosina remontoitu kylän 
yhteiseksi tapahtumien ja tilaisuuksien pitopaikaksi, kerhojen tarpeisiin ja 
perhejuhlien pitopaikaksi.

Hytin Erämiehet ry on perustettu 1957. Jäseniä seurassa on noin 50 ja met-
sästysmaita pari tuhatta hehtaaria. Oma kokoontumispaikka, metsästysma-
ja sijaitsee Koiralammella.

Yksityisteistä ja vesialueista vastaavat osakaskunnat. Kyläalueelle on laa-
dittu vesihuollon yleissuunnitelma, tavoitteena vesiosuuskunnan perusta-
minen.

Harrastukset  ja tapahtumat
Omatoimisuus ja talkootyö ovat tarpeen, jotta harrastustoiminta voi hyvin 
ja kehittyy. Kiekkokaukalo, jalkapallokenttä ja uimaranta ovat kaikkien käy-
tössä ja samalla myös vastuulla. Vanha ratapohja on oiva paana kävellä ja 
hiihtää. Latupohjat kaipaavat uusimista ja kevyen liikenteen reitti kaupunkiin 
on toivomuslistalla jatkuvasti. 

VPK:n talo on harrastus-
toiminnan ja kylätapahtu-
mien keskus. Talviaikaan 
siellä kokoontuu useita 
kerhoja ja liikuntaryh-
miä. Luonnollisesti VPK 
keskittää toimintansa 
talolle, jota on suunni-
telmallisesti remontoitu 
yhä houkuttelevammaksi 
tapahtumien ja perhejuh-
lien pitopaikaksi.
 Hytin VPK:n talo keväällä 2011.  Kuva Marja Nikku.



Kylällä on perinteisesti järjestetty Hytti-päivät. Päivien vetovoima on hie-
man hiipunut ja nyt kaivataankin uudenlaista virettä tai peräti kokonaan uusi         
tapahtuma uusin teemoin.

Joulumyyjäiset ja lasten hiihtokisat ovat vuosittain toistuneita tapahtu-
mia. Merkittävää on myös VPK:n talon kunnostustalkoiden järjestäminen. 
Valmista syntyy, porukassa on mukava ahertaa ja samalla tutustua kylän           
väkeen.

Mitä kylillä suunnitellaan?

Kylän väkeä ja järjestöjen edustajia on kokoontunut pari kertaa yhdes-
sä pohtimaan Hytin alueen tulevaisuutta ja sitä, miten haaveet ja tarpeet            
toteutetaan. Esillä on 
ollut isojakin  hankkei-
ta, mutta pääasiassa 
ihan toteutuskelpoisia 
ja kohtuullisen vähillä    
panostuksilla aikaan 
saatavia parannuksia.

Vesiosuuskunta
Hytin alueelle on kau-
pungin toimesta teetetty 
vesihuollon    yleissuun-
nitelma. Tarvetta paran-
nuksiin on sekä puhtaan 
käyttöveden että jätevesijärjestelmien osalta. Suunnittelun lähtökohtana on 
ollut vesihuollon järjestäminen perustettavan vesiosuuskunnan toimesta. 
Hankkeen etenemisen suurin este on ollut korkeat kiinteistökohtaiset kus-
tannukset.  Kaupungin jätevesineuvojan toimesta jatketaan neuvontaa ja 
selvitetään eri vaihtoehtoja kiinteistöjen vesihuollolle. (kylätoimikunta, kau-
punki)

Kylämuseon antia Hyttipäivänä 2010. Kuva Jarmo Nikku.



Tiet ja kevyen liikenteen reitit

Vaalimaantie on vilkasliikenteinen väylä, jossa raskasta liikennettä on run-
saasti. Kevyelle liikenteelle varattua piennaraluetta kävelyyn ja pyöräilyyn 
on vähän. Pitkällä tähtäimellä erillinen kevyenliikenteen väylän rakentami-
nen Hytistä kaupunkiin on perusteltua. Hyvä ja toteutettavissa oleva vaih-
toehto voi olla myös vanhan maantien kunnostaminen ja osittainen raken-
taminen kevyelle liikenteelle vaihtoehtoiseksi reitiksi. Selvitetään yhdessä 
kaupungin kanssa vaihtoehtoja.

Bussipysäkkilevennykset ja katokset
Muutamille keskeisille paikoille tarvitaan tienlaitaan levennyksiä ja katok-
sia turvallisuuden ja matkustusmukavuuden lisäämiseksi. Paikat sovitaan          
yhdessä tienpitäjän ja kyläläisten kanssa. Rakentamisessa voidaan tehdä 
talkootyötä ja selvittää, voidaanko toteutus sisällyttää Leader-hankkee-
seen.

Parkkipaikka lintuharrastajien autoille vanhan tiepätkän kohdalle.
Kaislanen on lintuharrastajien keskuudessa suosittu bongauspaikka. Pai-
kalle tullaan autoilla. Pysäköintiä varten on tarpeen saada asiallinen ja     
turvallinen parkkipaikka. Määritellään parkkialueen koko ja sijainti, tehdään 
suunnitelmat ja kustannusselvitys. Toteutus talkoilla ja madollisesti osana 
Leader-hanketta.

Valaistus
Turvallisuuden lisäämiseksi kaivataan keskeisille paikoille valaistusta.        
Selvitetään kohteet ja tehdään tekniselle toimelle esitys valaistuksen raken-
tamisesta.

Liikuntapaikat
Hytin alueen latuverkko kaipaa parantamista. Latu-uran raivaus ja jokiu-
oman ylittävän sillan rakentaminen mahdollistaa ladun ylläpidon ja yhtey-
den muunmoassa Hanhijärven suuntaan. Urheilukentän ja kiekkokaukalon 
kunnosta huolehditaan ja tehdään tarvittavia parannuksia. Kunnostetaan 
mölkkystadion ja pystytetään lentopalloa varten tolpat. VPK:n talon käyttö-
mahdollisuudet hyödynnetään liikuntaryhmien käyttöön.



Uimaranta
Kylän uimaranta Hyyvikkään rannassa siivotaan ja kunnostetaan raivaa-
malla kasvillisuutta, kunnostamalla pohjaa ja hankkimalla  kalusteita.

Kauskilan Kappelinmäki
Kappelinmäen tunnettavuut-
ta ja matkailullista arvoa on 
syytä kohentaa. Alueella on 
mahdollista toteuttaa esim. 
keskiaikaiset pidot ja Lau-
rin päivän tapahtuma. Jotta 
pääsy kalmistoalueelle olisi 
vaivatonta, on asianmukais-
ten portaiden rakentaminen 
tärkeää. Opasteiden kunnos-
ta  ja riittävyydestä huolehdi-
taan. 

VPK:n talon toiminta
VPK:n taloa on kunnostettu pitkäjänteisesti ja hankkeita on edelleen suun-
nitteilla. Talosta on muodostunut kylälle toiminnan keskus. Käyttöastetta 
voidaan edelleen nostaa ja tarjontaa monipuolistaa kehittämällä taloa kylä-
palvelupisteen suuntaan. Yhdistetty talonmies –kylätalkkari toimintaan löy-
tyy kysyntää.

Hankkeiden toteutus
Erilaiset pienet hankeaihiot voidaan koota yhteen ja selvittää mm. Leader-
hankerahoituksen mahdollisuuksien käyttö. Vetovastuussa on kylätoimikuta 
ja Hytin VPK omalta osaltaan talon kehittämisessä.

Hankkeiden toteutuksessa suunnitelmien teko ja toteutusajankohtien sopi-
minen on syytä aloittaa heti eli 2011 keväällä. Hankerahoituksen saaminen 
edellyttää kylätoimikunnan rekisteröitymistä, mikäli se toimii hankehallinnoi-
jana.

Isommat hankkeet: vesihuolto ja tiehankkeet vaativat pitempiaikaista val-
mistelua ja yhteydenpitoa muunmuassa kaupungin kanssa.

Kauskilan Pyhän Laurin kappelin alttarin- ja ristin 
siunaus juhla 10.8.2010. Kuvassa “dominikaani-
munkit” Sami Kääriä ja Antti Taipale. Kuva Jarmo 
Nikku.



Yhteystiedot 

Kylätoimikunta
Puheenjohtaja
Marja Nikku  
050-4075685
marja.nikku@pp.inet.fi
Koivurannantie 63 54310 Hytti

Hytin erämiehet
Puheenjohtaja
Markku Vainikka
040-5814042
markku.vainikka@pp2.inet.fi

Hytin VPK
Puheenjohtaja 
Jouni Kemppi
0400-926484
jouni.kemppi@pp.inet.fi

Hytintie 88 54310 Hytti
hytti@vpk.ekpelastuslaitos.fi  

Hytin asema ja asemamiehen lepohytti. Kuva on asemamies Eero Hurrin ottama
kuva on 50-60-luvun taittesta, kun vielä junat vislailivat.
Kannen kuva Heli Pukki.


