KYLLÄ,
olen
asunut EI, en asu
Kylä
muu kylä kylässä kylässä
KYLÄN VAHVUUDET
401
16-30
Jag vill bevara det lilla lugn
Andersår
och ro som tillsvidare finns
böle
kvar. Det är bla en orsak till
varför jag bor här. Har bott i
städer (inrikes, utomlands)
och kräver inte att en liten by
skall ha all service tillgänglig.
Sådana krav tycks många
nyinflyttade unga ha...

KYLÄN HEIKKOUDET JA
ONGELMAT
Gränsen till Sibbo (Hfors?)
är för nära. Både laglig och
olaglig avfallsdumpning
tycks söka sig hitåt.
Potentiellt flygfält är det sista
som önskas eller
järnvägstrafik till Ryssland.
Vi har redan Sibbo
skjutbanan, motocrossbana
och stenkross i närheten.
För att inte glömma bort den
nya högspänningslinjen som
tagit bort det mesta av
skogen vid Sibbo rån.

KYLÄN
KEHITTÄMISTARPEET LÄHIKYLÄT
Vägunderhållet skall
Hindhår, Borgå, Nickby
skötas bättre. Gäller
både öster- och
västerut. Lämna
bokbussen kvar (den
enda "service" som
finns/fanns?

401
Anttila

6-15
vuotta

luonnonläheisyys ja
naapuruston tukiverkosto

kevyenliikenteen väylät
puuttuvat ja turvallinen
matka hinthaaran koululle

lasten vapaa ajan
kauppa, posti mutta
toimintaan esim liikunta automaatti puutuu
mahdollisuudet

407
Brattnäs

längre

God anda, stark gemenskap

Svårt eller omöjligt att få
byggtillstånd

lättare för befolkningen i Hela Vessö och kråkö
byn att få bygga och leva skolan
där de hör hem.

410
Epoo

0-5
vuotta

Sopivan kokoinen kylä melko Moottoripyöräilijät, jotka
Sopivassa määrin
lähellä keskustaa.
ajelevat kohti Pellinkiä ja
uudisrakentamista.
eivät aja sallittua nopeutta.
Varsinkin koulun ja
vanhankodin/päiväkodin
kohdilla olisi syytä vähentää
liikenteen nopeutta
hidasteilla.

Tarkkinen -> Matin
Kioski

KAIKKI PORVOON KYLÄT
Miten edellä mainittuja
Mitä kyliä kunnan olisi kyliä olisi mielestäsi
mielestäsi kehitettävä? kehitettävä?
Är inte så säker på att
ordet "utveckling" har
samma betydelse för alla.

KYLÄYHDISTYS TAI
VASTAAVA
Ungdomsföreningarna
i både Andersböle och
Söderveckoski.

MUUT TERVEISET
I tiderna fanns det i
regionen AndersböleSöder- och
Norrveckoski 3 skolor, 3
butiker, järnvägsstation,
post. I dagens läge
fungerar ingen av dem
och det är orealistiskt att
förvänta sig det. Skulle
ändå vara intresserad
av att veta om någon
gör efterkalkyler på
inbesparingarna av att
byskolor stängs.
Söderveckoski skolan
har varit svårsåld (som
mången annan) och
ungarna går i Hindhår i
barackskola...Mycket
kortsiktiga beslut görs
inom alla "branscher".
Ingen skillnad om det är
privat, stat eller
kommun.

anttilan kyläyhdistys
(ruotsinkielistä nimeä
en osaa kirjoittaa)
Hela landsbyggden borde Lättare att få
Wessö fbk
utvecklas. Låt folk bo där byggtillstånd, livskraftiga
de trivs och packa inte
föreningar
ihop Borgå till centrum.
Låt Borgå förbli en byggd
där befolkningen bor
utspritt och trivs med sitt
liv

Epoon nuorisoseura

Befokningen på
landsbyggden borde få
tillbaks en del av de
skattemedel som de
betalar. Småskolor
borde bevaras eftersom
barnen mår bättre där.
Skärgårdsstödet borde
betalas i sin helhet till
skärgården och aktiva
föreningar och byar där.

KYLLÄ,
olen
asunut EI, en asu
Kylä
muu kylä kylässä kylässä
KYLÄN VAHVUUDET
411
16-30
Hyviä puolia: pieni, kaikki
Tammivuotta
"samaa perhettä"
niemi

KAIKKI PORVOON KYLÄT
Miten edellä mainittuja
Mitä
kyliä
kunnan
olisi
kyliä olisi mielestäsi
KYLÄN HEIKKOUDET JA KYLÄN
KYLÄYHDISTYS TAI
mielestäsi kehitettävä? kehitettävä?
ONGELMAT
KEHITTÄMISTARPEET LÄHIKYLÄT
VASTAAVA
MUUT TERVEISET
Sikiläntien ja
Kaikki palvelut koulua ja Tamminiemen ja Sikilän
Eknäs-Sikilän
Tamminiementien liikenne
päiväkotia
kyläläiset käyvät
maaseutuseura,
kasvanut, tiellä ei pientareita lukuunottamatta
pääasiassa päiväkodissa
Eknäs-Sikilän Vire,
lähes lainkaan. Kevyellä
kaupungissa (16 km),
ja koulussa Ilolassa,
Eknäsin tiehoitokunta
liikenteellä vaarallista,
joten liikenteen
joten nämä kolme kylää
vähentää halua esim.
sujuminen Sikiläntiellä ja muodostavat tiiviin oman
lenkkeilyyn lasten kanssa.
Tamminiementiellä
yhteisönsä. Kevyen
Julkinen liikenne lähes
tärkeää.
liikenteen väylä Sikilästä
olematonta. Tällä hetkellä
Kevyenliikenteen väylä Ilolaan toisi paljon näille
bussilla pääsee kaupunkiin tai kunnon levennykset kylille lisäarvoa.
vain koulupäivinä klo 8.30 ja pientareisiin. Julkisen
kotiin 14.30. Tällä hetkellä
liikenteen järjestäminen
Tamminiemen kylässä
siten, että mahdollistaisi
erittäin heikko toiminta
esim. työssäkäynnin
nopeilla nettiyhteyksillä.
kaupungissa julkisia
käyttäen. Nettiyhteyksien
saattaminen samalle
tasolle, kuin esim.
keskustassa.

411
Tamminiemi

6-15
vuotta

maaseudun rauha. Ei
naapueita liian lähellä. Sikilän
nuorisoseuran talo, siellä
oleva jumppa.

sikläntie joka on niin kapea pyörätie, joku liikuntatila ilola siellä koulu ja
kun ei ole piennarta. pelottaa olisi kiva.
päiväkoti
kävellä ja pyöräillä siellä
varsinkin lapsen kanssa.

411
Tamminiemi

16-30
vuotta

Urheilukenttä ja
talkootoiminta, Sikilän
nuorisotalo, Kungsbackan
kotieläinpiha, Hyvä
yhteishenki kyläläisten välillä,
Sikilän linja-autolinja, paljon
lapsi perheitä.

Sikilän nuorisotalo on
myynnissä. Sikiläntiessä ei
ole piennarta ja siinä on
vaarallista pyöräillä.

Antamalla paremmin
rakennuslupia kylän
keskeisille
Tamminiemen ja Sikilän
raitille. Parantamalla
teitä ja lisäämällä
katuvaloja. Antamalla
vapaaehtoistyöntekijöille
resursseja järjestää
urheilu ja vapaa-ajan
toimintaa. Ilolaan pitää
rakentaa uusi koulu,
jonka yhteyteen
liikuntatila, jota kaikki
lähi kyläläiset voisivat
käyttää.

Ilolan kylä. Siellä on
Erityisesti Ilola. Esim.
tärkeät Ilolan koulu ja
Epoo, Hinthaara,
päiväkoti, ne pitää
Kerkkoo, Kulloo
säilyttää ja kehittää.
Ilolasta löytyy Noarkin
kahvila. Postimäen
museoalue.
Hotelli/ravintola,
eläinlääkäri, kissahotelli,
taideyritystä ym.
yritystoimintaa. IlolaPorvoo välillä on kattava
linja-autoliikenne, joka on
tärkeä säilyttää.

Koulutuspalveluiden
ylläpitoa.

Eknäs Sikilän
Mielestäni Ilola on
maaseutuseura,
tärkeää palvelualuetta
Eknäs SikilänVire ja
meille Tamminiemen ja
Ilolan Sport, Ilolan koti- Sikilän asukkaille. Olisi
ja kouluyhdistys, Illby tärkeää, että sinne
ungdomsförening,
rakennetaan uusi
Ilolan VPK
sivistyskeskus, uusia
pyöräteitä. Ilolan vanha
silta pitää kunnostaa.
On tärkeää, että Ilolaan
annetaan uusia
rakennuslupia.

Kylä
413
Eerola

KYLLÄ,
olen
asunut EI, en asu
muu kylä kylässä kylässä
KYLÄN VAHVUUDET
6-15
Oma yhteisö, jossa saa olla
vuotta
rauhassa. Hyvät suhteet
naapureihin. Tehdään yhteiset
asiat yhteistyöllä, esim. oman
tien kunnossapito. Luonto ja
maisemat!

KAIKKI PORVOON KYLÄT
Miten edellä mainittuja
Mitä
kyliä
kunnan
olisi
kyliä olisi mielestäsi
KYLÄN HEIKKOUDET JA KYLÄN
KYLÄYHDISTYS TAI
mielestäsi kehitettävä? kehitettävä?
ONGELMAT
KEHITTÄMISTARPEET LÄHIKYLÄT
VASTAAVA
MUUT TERVEISET
Puuttuvat turvalliset pyörätiet Ei ole saatu
Kerkkoo siellä on
Eerola ja Alho kylää.
Pyöräilyväylän
Alhon nuoret.
kaupunkiin. Myrskyläntien
sisäliikuntaan vetäjää
alakoulu. Kerkkoon läpi
rakentaminen kaupunkiin
varressa pyöräily on tosi
kaupungin
ajan työmatkani
olisi se ensimmäinen,
vaarallista. Julkinen liikenne liikuntatoimesta. Kylällä päivittäin. Ilola siellä asuu
joka kannattaa tehdä. Se
olematon! Talviaikaan
paljon lapsiperheitä joten tuttavia ja siellä ulkoilen,
lisää turvallista
sisäliikuntaharrastaminen.
lapsille ja nuorille oma
sienestän ja marjastan.
liikuntaharrastamista niin
liikuntavuoro ja aikuisille Alho ihan naapurikylä ja
juoksua kuin kävelyn
oma. Kevyen liikenteen siellä tuttavia.
harrastamista. Eriksdalturvalliset väylät
Viksberg järvi ovat
kaupunkiin!
rauhaisia erämaaoloisia
lintujärviä. Niiden
suojelemiseen kannattaa
satsata. Luontopolku
näihin maisemiin.

416
Finnby

längre

Tycker att ålandskapet ska
förbli öppet. Glad över
mattvätten vid ån. Glad över
att Finnby FBK fick fortsätta.

Tråkigt att finska skolan
Vem startar en
drogs in. Byns problem är att byförening?
Finnby ligger för nära
centrum. Tror inte att Finnby
beaktas i planeringen av
service.

418
Vanhamoisio

6-15
vuotta

Kävelytiet/pyörätiet
puuttuvat. Liikennettä on
kuitenkin kovasti
kaarenkyläntiellä.

418
Vanhamoisio

16-30
vuotta

Kylän vahvuudet ovat
monipuolinen yhteistoiminta,
koulun ja päiväkodin
järjestemät juhlat,
urheiluseura vanhamoision
alku.
Tuorilan koulu on aivan
mahtava paikka lapsille: Tilaa
on riittävästi, opetus erittäin
korkealuokkaista ja lapsia
inspiroivaa. Loistavat
liikuntamahdollisuudet niin
kesällä kuin talvellakin.
Koululta löytyy liikuntasali ja
urheilukenttä on lähellä.
Pururadalle pääsee
juksemaan! Talvella hyvät
mahdollisuudet päästä
luistelemaan, sekä laaja
hiihtolatuverkosto. Kylältä on
erittäin hyvät kulkuyhteydet
sekä etelään että pohjoiseen.
Kylästä löytyy vesi- ja
jätevesiverkosto.

Kylässä on vaikea saada
tonteille rakennuslupia.
Nuorta väkeä olisi tulossa
vaikka kuinka paljon takaisin
kotikyliin, jos vaan saataisiin
tontteja ja luvat
rakentamiseen.

Svenska Finnbybarn går Satsa på Saxby och ta
i Saxby skola. Det är
vara på den verksamhet
viktigt för mig att den
som finns där.
skolan får bestå.
Svenska skolan i Finnby
drogs in redan på
sjuttiotalet.
Lapsille harrastuspaikka, Monninkylä
esim. skeittiramppi tms.

Kaavoitetaisiin tontteja,
rakennusmaata on
tarjolla vaikka kuinka
paljon!!!!

Låt Saxby skola finnas
kvar. Utan den dör byn.

Byförening finns inte,
men nog politiska
föreningar.

Porvoon pohjoinen
kaupunginosayhdistys
ry

Porvoon pohjoinen
kyläyhdistys ry.

Kylä
418
Vanhamoisio

KYLLÄ,
olen
asunut EI, en asu
muu kylä kylässä kylässä
KYLÄN VAHVUUDET
16-30
Toimiva yhteisö joka on
vuotta
muodostunut useiden kylien
ihmisistä koulun ympärille.
Koululla aktiivinen
vanhempainyhdistys ja
Vanhamoision alun toiminta
on saatu uuteen nousuun.
Kylällä hyvä seuratalo jossa
järjestetään tapahtumia
lähiseudun asukkaille. Lapsilla
on erinomainen, ajantasalla
oleva, viihtyisä Tuorilan koulu
joka tarjoaa turvallisen
oppimisympäristön.

418
Vanhamoisio

kauem
min

418
Vanhamoisio

kauem
min

kaikki tuntevat toisensa
naapurit auttavat toisiaan
vanhuksista ja lapsista
välitetään yhteisvoimin kaunis
ja turvallinen ympäristö, ei
tikolisuutta hyvin vähän
yhteiskunnan tuella eläviä
hyvä päiväkoti ja koulu hyvät
liikenneyhteydet (Pukkilan
liiikenne) Kunnan vesijohto ja
viemäri kattaa suurimman
osan asukkaista
Erinomainen sijainti, hyvät
liikenneyhteydet jokapuolelle
pääkaupunkiseutua,
rauhallinen maalaiskylä

KYLÄN HEIKKOUDET JA
ONGELMAT
Harvat bussivuorot koulujen
loma-aikana.

KYLÄN
KEHITTÄMISTARPEET
Rakennuslupia
myönnettävä. Koulu
pidettävä
elinvoimaisena.

LÄHIKYLÄT
Asioin Porvoon
keskustassa ja toivon
että Kuninkaanporttiin
saadaan
päivittäistavarakauppa.

KAIKKI PORVOON KYLÄT
Miten edellä mainittuja
Mitä kyliä kunnan olisi kyliä olisi mielestäsi
KYLÄYHDISTYS TAI
mielestäsi kehitettävä? kehitettävä?
VASTAAVA
MUUT TERVEISET
Vanhamoisio, Tuorila ja Sailytettävä nykyiset
Porvoon pohjoinen
Kuninkaanportille
Kaarenkylä.
palvelut
kaupunginosayhdistys täytyisi tehdä jotain
ennen kuin kaikki
liikkeet katoavat.

Pelko tulevaisuudesta
Poistamalla yllä mainitut Kaarenkylä, Tuorila,
päiväkodin ja koulun
ongelmat Kaavoittamalla Monninkylä
suhteen Ruokakauppaa ei
uusia asukkaita kyliin
ole saatu Kuninkaan porttiin

Kaikkia kyliä tulisi
kehittää tasapuolisesti.
Maaseudun kylien
asukkaat eivät ihmeitä
vaadi. Kunhan perusasiat
ovat kunnossa.

Nuoret muuttaa muualle
Saatava enemmän
Porvoon alueelle, kylästä ei kohtuuhintaisia tontteja
löydy kohtuuhintaisia
tarjolle.
tontteja. Kylä "keskus" on
epäsiisti, paljon
purkukuntoisia rakennuksia.

Vanhamoisio ja Tuorila

Tuorila, koulu jossa
sisäliikuntatilat

Porvoon Pohjoinen
kyläyhdistys

Tonttipulan
ratkaiseminen

Pohjois-Porvoon
kaupunginosayhdistys

Porvoo on hyvä paikka
asua !.

Kylä
418
Vanhamoisio

418
Vanhamoisio

KYLLÄ,
olen
asunut EI, en asu
KYLÄN HEIKKOUDET JA
muu kylä kylässä kylässä
KYLÄN VAHVUUDET
ONGELMAT
6-15
Hyvät julkisen liikenteen
Ongelmana on se ettei
vuotta
yhteydet. Aktiivisesti toimiva kaupunki kaavoita tänne
kyläyhteisö, seuratalo ja
lisää tontteja ja
urheilukenttä
rakennuslupien saaminen
ympärivuotisessa käytössä.
yksityisille tonteille kestää
Kylän lähikouluna Tuorilan
liian kauan. Tulijoita tälle
koulu, Porvoon vanhin
suunnalle olisi, jolloin myös
suomenkielinen koulu, joka
alueen palvelut pystyttäisiin
juuri täytti 125 vuotta.
turvaamaan.
Lähipäiväkotina Kaarenkylän
päiväkoti naapurikylässä. Vesija viemäriverkosto olemassa,
joten uudisrakentamiselle olisi
hyvät edellytykset. Hyvää on
myös ihmisten yhteisöllisyys ja
avuliaisuus, tällä PohjoisPorvoon alueella puhalletaan
yhteen hiileen yli kylärajojen.
Turvallinen elinympäristö
lapsille, josta myös
osoituksena hyvin vähäiset
ongelmat esim.
koulumaailmassa yläasteelle
siirryttäessä.

-

16-30
vuotta

-

Vanhamoisio sijaitsee hyvällä
puolella kaupungia, erittäin
hyvien liikenneyhteyksien
päässä Porvoon keskustasta,
kantatie 55 varrella. Meillä on
erittäin hyvä julkinen liikenne
ja lähimmälle junaasemallekin on matkaa vain.
25 km, Mäntsälään.
Vanhamoisiossa toimii paljon
erillaisia yhdistyksiä, jotka
järjestävät monipuolista
toimintaa ja tapahtumia.
Vanhamoisiossa sijaitsee
seuratalo keskeisellä paikalla,
joka on pidetty kunnossa
talkoovoimin. Seuratalon
kupeessa on urheilukenttä,
joka on kovassa käytössä niin
kesällä kuin talvellakin.
Lämpimät pukukopit,
suihkuineen suljetaan iltaisin
talkoovoimin, ja tästä syystä
olemme saaneet ne
säilymään hyvänä. Viime
keväänä seuratalon viereen
rekennettiin talkootyönä myös
lentopallokenttä, jossa on pelit
aloitettu jo aikaisin keväällä.
Vanhamoisiossa sijaitsee
myös valaistu pururata, joka
myöskin on rekennettu
aikoinaan ja ylläpidetään

Vanhamoisiossa maanteiden
välillä sijaitsee vanha rötiskö
talo, jonka omistajasta ei ole
tietoa. Rakennus on erittäin
vaarallinen, koska on jo
puoliksi sortunut talvella
lumikuorman vuoksi.
Ehdottaisin, että kaupunki
antaisi esim. palokunnalle
toimeksi sen polttamisen.
Maanteiden pientareet ovat
erittäin kapeat, liikkuminen
on vaarallista.

KYLÄN
KEHITTÄMISTARPEET
Koulu säilytettävä, lapsia
ei voida ruveta
ripottelemaan
mielivaltaisesti sinne
tänne ja tonne kouluun.
Kaveriporukat ja
ikäryhmät hajoaa
tälläisen toiminnan
myötä. Pyöräteitä
alueelle olisi mukava
saada. Samoin
katuvaloja lisää. Koulu
on tämän alueen sydän.

Kaupungin tulisi
helpottaa
rekennuslupien
myöntämistä
Vanhamoision ja muiden
lähikylien, Kaarenkylän,
Tuorilan, Virtaalan ja
Saksalan alueelle. Myös
kaavoitus olisi eritäin
tärkeää. Meiltä kuitenkin
jo löytyy
kunnallistekniikka
valmiina, joten sekään ei
ole ongelma. Näin
saisimme myös
turvattua Tuorilan koulun
tulevaisuuden jatkossa.
Pyöräteitä kaivattaisiin
kovasti.

LÄHIKYLÄT
Kaarenkylä päiväkodin
takia, Tuorila koulun
takia. Monninkylä
kauppojen takia.

Tuorila, koska siellä
sijaitsee Porvoon vanhin
suomenkielinen koulu.
Koulu on eritääin
hyvässä kunnossa ja on
kooltaan suuri,
parhaimmillaan koulussa
on ollut oppilaita 130.
Liikuntasali palvelee
lähikyläläisiä myös
iltaisin. Kaarenkylä,
koska siellä sijaitsee
erittäin ihana ja
lämminhenkinen
päiväkoti, johon voi
turvallisin mielin jättää
lapset päiväksi hoitoon.
Monnikylä, sieltä löytyy
lähin kauppa, pankki ja
huoltoasema.
Harabacka, sieltä löytyy
kaikki muut tarvittavat
palvelut.

KAIKKI PORVOON KYLÄT
Miten edellä mainittuja
Mitä kyliä kunnan olisi kyliä olisi mielestäsi
KYLÄYHDISTYS TAI
mielestäsi kehitettävä? kehitettävä?
VASTAAVA
Tuorila hyvän keskeisen Tuorilan koulun
Kyllä. Porvoon
sijainnin takia suhteessa säilyttäminen ja
Pohjoinen
lähialueen muihin kyliin. kehittäminen. Koulu
Kaupunginosayhdistys
sijaitsee hyvällä
ry.
sijainnilla ja julkisen
liikenteen reitit tukevat
koulun olemassa oloa.
Koulu on hyvässä
kunnossa ja pystyisi
esim. palvelemaan myös
alueen ruotsinkieliset
oppilaat tilojen puolesta.
Miksi kehittää kyliä, jotka
sijaitsevat aivan sivussa
tai esim. julkinen liikenne
aivan olematonta.

Pohjois-Porvoon kyliä, eli
Vanhamoisiota,
Tuorilaan, Kaarenkylää,
Saksalaa, Virtaalaa.
Harabacka

Kaavoitusta lisättävä ja
rakennuslupien määrää
lisättävä ja helpotettava.
Pyörätien rakentaminen
Tuorilan koulun ja
Kaarenkylän välille,
samoin kun SaksalaTuorila välille. Tuorilan
koulun ja Kaarenkylän
päiväkodin yhdistämistä
Tuorilan koulun tiloihin
minusta tulisi kaupungin
miettiä ja suunnitella.
Tilaa on koululla
riittävästi ja näin
saisimme
kustannussäästöjä
aikaiseksi. Lyhentäisi
myös kerkkoolaisten
matkaa kuljettaa
lapsiaan päiväkotiin, kun
ei tarvitsisi Kaarenkylään
asti ajaa. Lapsia on
kuitenkin alueella
rittävästi, joten koulun ja
päiväkodin tulevaisuus
on alueella turvattu.

MUUT TERVEISET
Entinen maalaiskunnan
alue on yhtälailla
Porvoota, kun entinen
Porvoon kaupungin
alue.Täältä ei voida
kaikki palveluita lopettaa
ja keskittää kaikkea
keskikaupunkiin.
Toimiva maaseutu on
myös toimivan
ydinkeskustan tae.

Porvoon Pohjoinen
Kaupunginosayhdistys
ry. ,Raitt.yhd.
Katajaiset ry., Voim.ja
urheiluseura
Vanhamoision Alku
ry., Porvoon Tuorilan
koulun vanh.yhdistys
ry., Kaarenkylän
päiväkodin vanh.yhd.
ry., Vanhamoision
Martat, TuorilaVanhamoision
diagoniapiiri

Kylä
418
Vanhamoisio

KYLLÄ,
olen
asunut EI, en asu
muu kylä kylässä kylässä
KYLÄN VAHVUUDET
16-30
KAUNIIT
vuotta
MAALAISMAISEMAT

418
Vanhamoisio

6-15
vuotta

418
Vanhamoisio

6-15
vuotta

418
Vanhamoisio
418
Vanhamoisio

Tuorilan koulu on vieressä,
samoin päiväkoti
Kaarenkylässä. Seuratalo on
olennainen osa urheilu- ja
monimuotoista vapaa-ajan
toimintaa. Pururata. Mahtavat
alueet ulkoiluun ja luonnossa
liikkumiseen.

Tuorila
,olen
asunut
siellä
ensimmäis
et 20
vuotta,

KAIKKI PORVOON KYLÄT
Miten edellä mainittuja
Mitä
kyliä
kunnan
olisi
kyliä olisi mielestäsi
KYLÄN HEIKKOUDET JA KYLÄN
KYLÄYHDISTYS TAI
mielestäsi kehitettävä? kehitettävä?
ONGELMAT
KEHITTÄMISTARPEET LÄHIKYLÄT
VASTAAVA
MUUT TERVEISET
RAKENNUSLUVAT OVAT TONTTIKOKO
KUNINKAANPORTTIIN
KIINTEISTÖVERO
KIVEN ALLA JA VAIN
VAATIMUKSIA PITÄISI RUOKATAVARAKAUPP
PIENEMMÄKSI
ISOJEN TILOJEN
PIENENTÄÄ, ETTÄ
A
OMISTAJAT SAAVAT NIITÄ USEAMPI SAISI
RAKENNUSLUVAN.
TÄNNE PITÄISI SAADA
LISÄÄ ASUKKAITA
Kaarenkyläntiellä ajetaan
sallittua kovempaa (mm.
bussit ajavat melko kovaa
vauhtia). Pyörätie toisi turvaa
koululaisille.

Tuoril a ja Vanhamoisio ovat
rauhallisia kyliä asua.
KOululaisilla on turvallista
käydä Tuorilassa koulua.

Omakotirakentaminen
Tuorila: koulun takia.
pitäisi sallia laajemmin. Kaarenkylä: päiväkodin
Meillä on vesijohto- ja
takia.
viemärilinja saatavilla,
joten sen lähipiiriin
ainakin pitäisi sallia
lisärakentamista.
Tontinmyyntihalukkuude
sta rakentaminen ei ole
kiinni.

Tuorila, Vanhamoisio,
Kaarenkylä, Virtaala ja
Saksala eli Porvoon
pohjoisosa.

Asukkaita lisää ja näin
uusia päiväkotilapsia ja
koululaisia.

Virtaala,
Kaarenkylä,Saksala

Rakentamisen
Porvoon Pohjoinen
salliminen. Pyörätien
Kaupungiosayhdistys
rakentaminen
ry
Kaarenkylän tien varteen
välillä Tuorilan koulu Kaarenkylän päiväkoti.

Muistakaa päättäjät,
että "maallakin" asuu
ihmisiä, joille koulu on
yksi tärkeimmistä
tukikohdista. Älkää
lähtekö edes leikkimään
ajatuksella, että Tuorilan
koulu lakkautettaisiin.
Se on toimiva,
homeeton koulu, jossa
yhteistyö kaikkien
luokkien välillä toimii
upeasti.

Porvoon Pohjoinen
kaupunginosayhdistys

Testivastaus

16-30
vuotta

Kaunis luonto ja vaihtelevat
Kylän keskustasta ei saada
maisemat, hyvät viljelysmaat, poistettua ränsistyneitä ja
mukavat naapurit. Turvallinen vaarallisia rakennuksia.
kyläkoulu Tuorilassa lasten
käydä koulua, päiväkoti
Kaarenkylässä. Hyvä
yhteishenki, pidetään toisista
huolta. turvallinen ja hyvä
paikka asua. Vanhaa
kulttuurihistoriallista seutua,
luontoilmiöitä esim.
hiidenkirnut. Tilaa rakentaa
lisää taloja. Kaarenkyläntie ja
Mäntsäläntie hyvät
joukkoliikenneyhteydet ja
metropolialueen läheisyys
kulkea.

Kaava-alue asumiseen
sekä
elinkeinotoimintaan.
Lapsiperheitä asumaan,
pääkaupunkiseudulta
harjoittamaan elinkeinoa
seudulle, maatalouden
oheen
liitännäiselinkeinoja,
harrastustoiminnan
lisäämistä
kansalaisopistot ja
kaupunki, tilojen
tarjoaminen teattereille,
yhdistyksille
kokoontumiseen.
Ratahanke
Kuninkaanporttiin lisäisi
alueen kiinnostusta
asumiseen ja
kulkumahdollisuuksia
pääkaupunkiseudulle.

Kaarenkylän päiväkoti,
Vanhamoisio ja Tuorila.
Tuorila nkoulu,
Kaarenkyläntie ja
Mäntsäläntie hyvät
joukkoliikenneyhteydet
eri puolille.
Kuninkaanportin palvelut,
paitsi lähin ruokakauppa
puuttuu.

Kaavoitettava asuinalue Porvoon Pohjoinen
Kuninkaanportin
asumiseen ja
Kaupunginosayhdistys kehittäminen ja sen
elinkeinotoimintaan.
ry
läheisyyteen asumisen
lisääminen. Selvitettävä
Keskon kanssa
ruokamarketin saamista
alueelle. Tällä hetkellä
pohjois-Porvoon osalta
ei ole järkevän matkan
päässä ruokakauppaa
muille kuin eläimille.

Kylä
418
Vanhamoisio

KYLLÄ,
olen
asunut EI, en asu
muu kylä kylässä kylässä
KYLÄN VAHVUUDET
kauem
Hyvät tie ja liikenneyhteydet
min
Porvooseen,pääkaupunkiseud
ulle, Mäntsälään(kantatie
55,tuleva kehä5).Tuorilan
koulu ja Kaarenkylän päiväkoti
tarpeeksi lähellä. Vesi-ja
viemärirunkolinjat valmiina.
Liikuntamahdollisuudet
hyvät;Tuorilan koulun
liikuntasali,seuratalon
toimitilat,urheilukenttä
keskellä kylää.valaistu
pururata,hyvät
hiihtomahdollisuudet ym.Hyvä
yhteistyö eri järjestöjen
kanssa sekä koulun ja
päiväkodin välillä.Palo-ja
pelastuslaitos ajallisesti
lähellä hyvän ja suoran tien
johdosta.

KAIKKI PORVOON KYLÄT
Miten edellä mainittuja
Mitä
kyliä
kunnan
olisi
kyliä olisi mielestäsi
KYLÄN HEIKKOUDET JA KYLÄN
KYLÄYHDISTYS TAI
mielestäsi kehitettävä? kehitettävä?
ONGELMAT
KEHITTÄMISTARPEET LÄHIKYLÄT
VASTAAVA
Pyörätiet puuttuvat
Pyörätie rakennettava
Virtaala :mylly ja
Niitä kyliä joen
Tonttipolitiikkaa
Porvoon Pohjoinen
.Rakennuslupien saannissa maantien viereen Tuorila- voimalaitos Tuorila :
länsipuolella missä on
helpotettava
kaupunginosa
ongelmia . Kylän keskellä
VanhamoisioTuorilan koulu ja paja
hyvät ja nopeat
,rakennuslupien saanti
yhdistys ry
Haminankujan varrella oleva Karenkylän välille. Uusia Kaarenkylä : päiväkoti
tieyhteydet ja toimiva
helpommaksi ja
autio talorötiskö ei
asukkaita tarvitaan
Lisäksi Monninkylä
joukkoliikenne joka
riittävästi . Halukkaita
kenenkään omistuksessa
kylälle
Askolan puolella :
suuntaan esim
tulijoita olisi ja varmasti
,vaarallinen lapsille pitäisi
,tontteja,kaavoitusta ym kauppa,huoltoasema,pan Vanhamoisio,Tuorila,Kaar Porvookin haluaa nuoria
saada pikaisesti
lisättävä mutta vähän
kit,leipomo ym palvelut
enkylä . Koulu ja päiväkoti veronmaksajia lisää
hävitettyä.Kaupunki
suuremmilla tonteilla
noin 4 km päässä.
lähellä.
kaikki ei halua sulloutua
hoitakoot tämän omaan
kuin kaupungin
Saksala,Virtaala,Tuorila,
keskikaupungille.
omistukseensa ja voisi
lähiöissä, tilaa
Vanhamoisio ja
Kaupungin hankittava ja
vaikka kaavoittaa
kasvimaalle,pihasaunall Kaarenkylä muodostavat
kaavoitettava tonttimaata
viereisiäkin alueita tonteiksi. e,puuliiterille,
tiiviin kylien välisen
ja kaupunkia
autopaikoille ym ja niin yhteisön.Kaikki kantatie
kehitetetävä
että lumet sopivat
55 varrella.
tasapuolisesti näihin
omalle pihalle. Auto
kyliin.
välttämätön ja talvet
tulevat lumisimmiksi
,otettava huomioon.

418
Vanhamoisio

kauem
min

Kylän sijainti paras
mahdollinen hyvän
nopeakulkuisen kantatie 55
varrella,yhteydet
pääkaupunkiseudulle,Porvooseen,Lahteen,As
kolaan. Tuorilan koulu
,Kaarenkylän päiväkoti
lähellä.Hyvät
liikuntaharrastusmahdollisuudet mm.valaistu
kuntorata, ladut, urheilukenttä,
seuratalon tilat,koulun
liikuntasali,lentopallokenttä,
Kylässä hyvä yhteishenki eri
seurojen välllä.Tuorilan
koulu,Kaarenkylän päiväkoti ja
Katajaiset ovat keskenään
läheisessä yhteistyössä.

Vanha rötiskä talo keskellä
kylää ei kenenkään
omistuksessa.Olisi hyvä
palokunnan
harjoituspaikka.Kaupunki
voisi lunastaa itselle ja
myydä edelleen tonteiksi.
Kevyenliikenteenväylät
puuttuvat .

Kylälle kaikille
halukkaille okrakentajille
rakennusluvat
nopeammin ja
helpommin
saataviksi.Jos kaupunki
kaavoittaa niin tonttien
koot suurempia.Nykyiset
nuoret ovat
kiinnostuneet
ekologisesta
asumisesta;tontille
pitäisi mahtua mm.oma
kasvimaa,
pihasauna,puuliiteri ym
mahdollisesti oma
kanatarha.,kanojahan on
jo
Hesassakin.Omavaraisu
us kunniaan: Kylälle
kävelytie TuorilaVanhamoisioKaarenkylän välille .

Virtaala : mylly Tuorila :
koulu ja paja Kaarenkylä
:päiväkoti Moninkylä
Askolan puolella :
kauppa,pankit,huoltoase
ma,leipomo ym noin 4
km päässä.

Tuorila,Vanhamoisio,Kaar
enkylä,VirtaalaKylät
kantatie 55 varrella
(tuleva kehä 5) Hyvät
kulkuyhteydet joka
suuntaan. Kylissä
tulevaisuus .
Koulu,päiväkoti
,urheilukenttä ja seuratalo
lähellä ;keskeisillä
paikoilla. Vesi-ja
viemärirunkolinjaputket
valmiina. Pelastus -ja
palolaitos nopen yhteyden
päässä näihin kyliin.
Turvallisuustekijä
asukkaille.

Haja-asutusalueelle
Porvoon Pohjoinen
rakennusluvat
kaupunginosa Ydistys
helpommin saataviksi ja ry
nopeammin Tontteja,
kaavoitusta ym hyvän
tien varteen. Tulijoita olisi
ja uusia nuoria
veronmaksajia ja
asukkaita luulisi
Porvookin tarvitsevan
kehittyäkseen ettei kaikki
luisu pois Askolan
puolelle.

422
Henttala

16-30
vuotta

Vireä kyläyhteisö,nuoria
lapsiperheitä tullut kylään,
koulu säilyy ,toimintaa
kaikenikäisille

Kauppa ja posti puuttuvat

Lisää omakotitalo
tontteja ja rivitaloja ja
olisi mukavaa jos
katuvalot jatkuisivat
Majatielle asti,nyt
loppuvat 0,5 km ennen.

Lähin kauppa
Askolassa,muuten Näsi
koska siellä kauppa ja
apteekki ja keskusta
jossa on posti

Kerkkoo
Uutta asutusta ja
,Vanhamoisio,Tuorila,Kaa palveluja
renkylä,Epoo
Suomenkylä

Kerkkoon kyläyhdistys

MUUT TERVEISET
Porvoon päättäjille
terveisiä että
Kuninkaanportin
alueelle saatava
mahdollisimman pian
Super- market tai
vastaava ettei alue
näivettyisi kokonaan.
Miksiköhän kaikki muut
esim Lahti ja Kouvola
saavat rakentaa suuria
kauppoja kokoajan lisää
? ja Porvoo ei.

Kuninkaanporttiin
saatava ensitilassa
ruokakauppa se
palvelisi meitä
Pohjoispuolen
kotitalouksia ja töistä
palaavia. Porvoon
päättäjien päät pitäisi
saada käännettyä että
asukkaillakin olisi
vapaus valita vapaassa
Suomessa oma
asuinympäristönsä
myös maaseudulla eikä
vain pakolla sulloa
ahtaisiin
kaupunkilähiöihin.

KYLLÄ,
olen
asunut EI, en asu
Kylä
muu kylä kylässä kylässä
KYLÄN VAHVUUDET
423
0-5 år
Närservice såsom ; butik,
Hindhår
frissa, skola, dagis, bokbuss.
Fungerande
byaförening/föreningar som
erbjuder fritidssysselsättning
på både finska o svenska.

423 Hinthaara

6-15
vuotta

423 Hinthaara

0-5
vuotta

Pieni kylä. Kauniit maisemat.

KYLÄN HEIKKOUDET JA
ONGELMAT
Dåliga bussförbindelser till
Borgå på kvällar och
veckoslut - med tanke på
ungdomens behov och
fritidssysslor inne i stan mycket bilskjutsande.. Inte
heller någon cykel/gångbana
så man tryggt kunde ta sig
med t.ex. cykel till stan.

Liikaa tullut uusia taloja vieri
viereen. Liikaa isoja
lapsiperheitä ---> koulun
oppilasmäärä kasvanut liian
suureksi!
Hyvä, että asutus on kasvanut Liikennöinti Helsingin
ja kylä pysyy siten hengissä, suuntaan voisi olla työaikana
mutta tärkeää on kuitenkin
sujuvampaa, eli huonot
viheralueiden säilyttäminen.
liikenneyhteydet. Koskee
myös julkista liikennettä, ja
myös Porvoon suuntaan.
Hinthaaran päiväkoti on ihan
parin minuutin kävelymatkan
päässä meiltä, mutta huhut
kertovat, että on myös
mahdollista, että emme saisi
lapsiamme sinne hoitoon.
Päiväkoti on ilmeisesti aika
ahdas. Lisäksi lasten ja
nuorten
harrastusmahdollisuudet
ovat vähissä jos ollenkaan.

KYLÄN
KEHITTÄMISTARPEET LÄHIKYLÄT
Förbindelse med främst
Borgå centrum, genom
tätare busstrafik och
cykel/gångväg.

pankkiautomaatti
puuttuu

Käyn Sipoossa/Vantaalla
kaupassa.

Nuorille järkevää
tekemistä ja paikka,
jossa he voisivat
turvallisesti viettää
aikaa. Pienemmille
lapsille päiväkotipaikan
mahdollistaminen
omasta tutusta
ympäristöstä.

Kerkkoo on tullut
tärkeäksi, koska ohjaan
siellä liikuntatuntia ja
siellä on aktiivista nuorta
porukkaa!

KAIKKI PORVOON KYLÄT
Miten edellä mainittuja
Mitä kyliä kunnan olisi kyliä olisi mielestäsi
KYLÄYHDISTYS TAI
mielestäsi kehitettävä? kehitettävä?
VASTAAVA
MUUT TERVEISET

Hinthaara;
muuttovoittoisuuden
vuoksi. Ja se Kerkkoo
tulee mieleen, koska
siellä ovat niin aktiivisia.
Muita kyliä en oikein vielä
tunne.

Katso yllä. Ja
Hinthaarassa alkaa
tosiaan olla
uudisasutuksen tuomaa
väkeä jo paljon. Uusien
omakotitaloalueiden
rakennussysäyksen
seurauksena täällä
kasvaa paljon lapsia ja
nykyisiä ja tulevia nuoria.
Toivoisin, että nuoret
viihtyisivät kylällä,
eivätkä lähtisi
kaupungille "tekemään ei
mitään".

Hinthaaran
kyläyhdistys,johon
ilmeisesti on kovin
vaikea saada tätä
uutta, alueelle
muuttanutta porukkaa
aktiivisiksi. Lisäksi
Hinthaaran viri, joka
yrittää omalta
osaltaan pyörittää
kylällä mielekästä
toimintaa. Omasta
mielestäni toiminta on
kuintekin kovin
yksipuolista ja samoja
henkilöitä aktivoivaa.
Sählyä taitaa olla aika
paljon...

Älkää vaan enää
kaavoittako tontteja
Hinthaaraan. Jos kylä
laajenee, muutan pois
koko Porvoosta!
Edelliseen vielä viitaten,
toivoisin
liikuntatarjonnan olevan
monipuolisempaa. Olen
itse fysioterapeutti ja
liikunta-alan yrittäjä.
Ohjaan täällä Virille
kerran viikossa vuoroin
Zumbaa ja vuoroin body
-tuntia. Virillä ei
ilmeisesti ole varaa
maksaa kuin yhdestä
tunnista viikossa, joten
kilpailuun kaupungin
tarjontaan on turha
lähteä, vaikkakin moni
on ollut kiitollinen
yhdestäkin
viikkotunnista. Mutta ne,
ketkä käyvät vain
toisessa, joka toinen
viikko, saavat mielestäni
liian vähän liikuntaa.
Olisin valmis ohjaamaan
lapsille ja nuorille
erilaisia tunteja;
taaperojumppaa tai
nuorille suunnattua
Zumbaa. Tai iäkkäille
seniorituntia. jatkuu...

Kylä

KYLLÄ,
olen
asunut EI, en asu
muu kylä kylässä kylässä
KYLÄN VAHVUUDET

KYLÄN HEIKKOUDET JA
ONGELMAT

KYLÄN
KEHITTÄMISTARPEET LÄHIKYLÄT

Kaipaisi nuorille jotain
aktiviteettia,
esim.skeittiparkki
skeittiparkki

423 Hinthaara

6-15
vuotta

Maalaisidylli, kylän
aktiivisuus,koulu

Nuorilla ei ole
ajanviettopaikkoja.

423 Hinthaara

6-15
vuotta

Että on kauppa

Ei oo skeittiparkkiii jos vois
skeittaa

KAIKKI PORVOON KYLÄT
Miten edellä mainittuja
Mitä kyliä kunnan olisi kyliä olisi mielestäsi
KYLÄYHDISTYS TAI
mielestäsi kehitettävä? kehitettävä?
VASTAAVA
MUUT TERVEISET
Mutta hallimaksu on
mielestäni yrittäjälle liian
suuri riski. Maksoin
aiemmin Helsingissä
asuttuani Kampin
liikuntakeskuksen
peilisalista vuokraa
21€/tunti ja täällä
pyydetään kylähallista
20€/tunti. Helsingissä
pystyin pyytämään
tunneista paljon
enemmän kuin täällä
kehtaisin pyytää ja
varsinkin lasten tuntia
on mahdoton järjestää
kohtuulliseeen hintaan.
Toivoisin kaupungin
tulevan hieman yrittäjää
vastaan ja
mahdollistavan
riskittömän palvelun
kylän lapsille ja nuorille.
Esim. hallivuokran
puolittaminen olisi jo
paljon houkuttelevampi
uusille yrittäjille. Siten
kaikki vastuu
liikuntapalvelujen
tarjoamisesta ei jäisi
kokonaan
yhdistystoiminnalle.

Oma koulu ja lähikauppa
ok
kamppula koska siel on
pääskytie

hinthaara

skeittiparkki

hinthaaran
kyläyhdistys

KYLLÄ,
olen
asunut EI, en asu
Kylä
muu kylä kylässä kylässä
KYLÄN VAHVUUDET
423 Hint6-15
haara
vuotta

KYLÄN HEIKKOUDET JA
ONGELMAT

KYLÄN
KEHITTÄMISTARPEET
Porvoon kaupungin tulisi
painottaa rohkeasti
kasvavien alueitten
kehittämistä, kuten
Hinthaara. Periaatteena
pitäisi olla, että
satsataan sinne, missä
on sellaista kasvua, joka
näyttäisi jatkuvan
pitkään ja mitä olisi
mahdollista kaupungin
toimin tukea. Palvelut ja
turvalliset ja sujuvat
liikennejärjestelyt
kannattaisi laittaa
kuntoon saman tien eikä
pikku hiljaa ripotellen.
Hinthaarassa se
tarkoittaisi oikein
mitoitettuja
peruspalveluita (koulut,
päivähoito) ja saman
tien
liikennejärjestelyiden
kokonaisvaltaista
tarkastelua ja kuntoon
laittamista (mm. kevyen
liikenteen väylät ja
valaistus). JATKUU..

Ja samalla kaavoitus- ja
rakentamisluparintamall
a tuettaisiin tätä
kehitystä: isolla rahalla
kuntoon laitetuille
palveluille pitää
jatkossakin riittää
asiakkaita.

KAIKKI PORVOON KYLÄT
Miten edellä mainittuja
Mitä kyliä kunnan olisi kyliä olisi mielestäsi
KYLÄYHDISTYS TAI
mielestäsi kehitettävä? kehitettävä?
LÄHIKYLÄT
VASTAAVA
MUUT TERVEISET
Edellä mainittu palvelee
Tuntuu hyvältä, että
palvelee isohkoa aluetta
ihmisillä on tällainen
Hinthaaran ympärillä.
mahdollisuus tulla
Nykyiseen
kuulluksi ja esittää
oppilaaksiottoalueeseen
toiveita. Toivon
kuuluu useita kyliä.
päättäjiltä rohkeutta
tehdä valintoja pitkällä
tähtäimellä: kaikkia
toiveita ei missään
tapauksessa voida
toteuttaa ja kaikille
vähän -periaatteella
asiat eivät tule kuntoon
missään.

KYLLÄ,
olen
asunut EI, en asu
Kylä
muu kylä kylässä kylässä
KYLÄN VAHVUUDET
423 Hint6-15
Kyläkauppa ja postipalvelut,
haara
vuotta
sivistyskeskus päiväkoti &
koulu - hyviä opettajia ja
päikkytätejä, suojatiet koululle
on upea juttu,
luistelukenttä,kivaa porukkaa,
hinthaaran virin
liikuntaplavleut (saisi olla
enemmänkin!)

423 Hinthaara

0-5
vuotta

Koulun merkittävä asema,
mukavasti varusteltu
lähikauppa

KYLÄN HEIKKOUDET JA
ONGELMAT
Toivoisimme talvella hyvää
kunnollisesti merkattua
hiihtolatua ja kesällä
merkattua lenkkipolkua.
Lisäksi pojat 6v ja 12v
toivoisivat skeittauspaikkaa
sekä talvella luistinradan
ympärille laitoja, että saa
lämiä kunnolla, eikä häviä 40
kiekkkoa talvessa. Talvella
valaistukseen tulisi kiinnittää
parempaa huomiota! Lasten
vienti/tuonti koululle on
vaarallista hommaa, kun tilat
on niin vähäiset ja monta
kymmentä autoa pyörii
lasten keskellä pienellä
alueella. varsinkin talvella
kun lumikasat jätetään
parkkipaikalle, on tilaa
entistäkin vähemmän.
Aurausta siis myös lisää kiitos! Pitkäaikainen haave
on ollut myös nuorisotalo
sekä kylän rannan ottaminen
kaupungin haltuun, ja sinne
kunnon laiturit jne.

Toivoisin, että
soittoharrastus olisi
mahdollista sisällyttää
koulun jälkeiseen aikaan
Hinthaarassa. Nyt ajamme
soittoharrastuksen takia
Sipooseen Nikkilään.

KYLÄN
KEHITTÄMISTARPEET
Skeittipaikka
Lenkkipolut, hiihtopolut
Luistinkentälle laidat
(edes päädyt) ja vessa!!!
Kolun parkkialueet
Auraustiheys ja tarkkuus
talvella Uimaranta
kaupungin hoidettavaksi

LÄHIKYLÄT
Kuninkaanportiin isot
kaupat ja ehkä sinnekin
skeittialuetta?

Nikkilä - asettuu
työmatkani varrelle ja
harrastuksemme
(pianonsoitto, laulu)
sijoittuu Nikkilään.

KAIKKI PORVOON KYLÄT
Miten edellä mainittuja
Mitä kyliä kunnan olisi kyliä olisi mielestäsi
KYLÄYHDISTYS TAI
mielestäsi kehitettävä? kehitettävä?
VASTAAVA
Hinthaara - lisää
Hinthaaran
kaavoitusta
kyläyhdistys
omakotitaloille

Hinthaara.

Kohentaisin kylän
ilmettä. Siivoiaisin kylän
raitin "nurkat" ja
rakentaisin kaupan, joka
tukisi kylän ilmettä.
Kohetaisin lättähatun
rampin ja lanseeraisin
sen pysähtymispaikkana,
josta on mukava tulla
kyytiin ja jäädä pois (nyt
juna ei pysähdy tässä).
Kohentaisin junarampin
yhteydessä olevan
leikkipaikan. Ostamme
usein jätskit K-kaupasta
(jonka rakennus on
valitettavan huono jos
puhutaan idyllisestä
kyläilmeestä) ja
käväisemme
leikkipaikalla. Tämän
kaiken voisi tehdä hyvin
houkuttelevaksi pienellä
kohentamisella.

MUUT TERVEISET
Kiitos, että kyselyjä
järjestetään - olisi kiva
kuulla myös tulokset
sekä mihin
toimenpiteisiin aiotaan
minkäkin asian kohdalta
ryhtyä

Liikennesuunnittelulla
voitaisiin tehdä matka
koululta Kuninkaantien
lähimmällä
bussipysäkille pienille
koululaisille
turvallisemmaksi ja
mukavemmaksi, esim.
rakentamalla
päällystetyn tien
osuudelle (20-30 m.)
jalankulkijoille
tarkoitetun levennyksen.

KYLLÄ,
olen
asunut EI, en asu
Kylä
muu kylä kylässä kylässä
KYLÄN VAHVUUDET
423 Hint0-5
Päiväkoti, koulu, pieni ja
haara
vuotta
rauhallinen kylä. Paljon
lapsiperheitä---)ikäistä seuraa
omille lapsille. Upea luonto,
joki.

KAIKKI PORVOON KYLÄT
Miten edellä mainittuja
Mitä
kyliä
kunnan
olisi
kyliä olisi mielestäsi
KYLÄN HEIKKOUDET JA KYLÄN
KYLÄYHDISTYS TAI
mielestäsi kehitettävä? kehitettävä?
ONGELMAT
KEHITTÄMISTARPEET LÄHIKYLÄT
VASTAAVA
MUUT TERVEISET
Parakkikoulu, ei kauppoja, ei Päiväkoti-ja koulutilojen Pornainen
Hinthaara
Kts. yllä!
Kyllä
Pitäkää lapsista ja
bensa-asemaa,
puute ja ehdoton
(ohikulkumatkalla töihin)
nuorista huolta
jalankulkuväylät ja valaistus kehittämisen tarve
takaamalla palvelut
puuttuu
pikaisesti. Jalankulku
alueelle.
teiden lisääminen,
kuntorata, kunnollinen
ruokakauppa,
bensiiniasema, muutkin
palvelut ajantasalle.

423 Hinthaara

-kauppa ihmisläheisyys/kylämäisyys koulu/päiväkoti (hyviä, mutta
pieniä)

-vähäisetkevyenliikenteen
väylät

-kevyenliikenteenväylä
kaupunkiin asti!!!!!

Kylällä on erittäin hyvä henki,
mikä näkyy koulussa ja
yhteisessä toiminnassa (mm.
Hintahaaran Virin toiminta).
Koululla on hyvät pelikentät
kesäkaudella ja liikuntahalli
tarjoaa mahdollisuuksia
liikkumiseen talvella.

Koulun ja päiväkodin
tilanpuute on merkittävä
ongelma. Pyöräteiden
puuttuminen Kuninkaantien
varresta vaikeuttaa
Hinthaaran koulun toimintaalueella asuvien lasten ja
aikuistenkin liikkumista,
koska tie on vaarallinen.
Talviliikuntapaikoista on
pulaa.

Koulun ja päiväkodin
laajennus. Pyörätie
Kuninkaantien varteen
välille Anttila-Hintaara.
Tällöin lapset voisivat
turvallisesti kulkea
kouluun
kävellen/pyörällä. Tulisi
säästöä
koulukuljetustarpeen
vähetessä ja lapsille
hyötyliikuntaa.
Talviliikuntapaikkojen
kehittäminen:
Hinthaaran koulun jää
on hyvin aktiivisessa
käytössä, mutta
kaukalon puute
vaikeuttaa harrastamista
ja aiheuttaa
vaaratilanteita (Pojat
laukovat kiekkoa
pukukopin seinään, kun
laita puuttuu. Sain itse
lämärin polveen kun
astuin ulos pukukopista).
Lisäksi kylällä olisi paljon
aktiivisia hiihdon
harrastajia, mutta
kunnollinen kuntorata
puuttuu.

423 Hinthaara

0-5
vuotta

Asun
Anttilassa.
Olen
kiinnostunu
t
Hintahaara
sta, koska
lapseni
käyvät
siellä
koulussa
sekä
harrastuksi
ssa.

-liikkuminen
apuvälineillä autotien
reunassa
pelottavaa/kamalaa ehdottomasti lisää
kevyenliikenteenväylää
aina kaupunkiin asti
Hinthaaran
kyläyhdistys ry,
Hinthaaran koulun
kannatusyhdistys

KYLLÄ,
olen
asunut
Kylä
muu kylä kylässä
423 Hint0-5
haara
vuotta

423 Hinthaara

6-15
vuotta

EI, en asu
kylässä
Asumme
AliVekkoskell
a ja
lapsemme
käyvät
Hinthaaras
sa koulua.

KAIKKI PORVOON KYLÄT
Miten edellä mainittuja
Mitä
kyliä
kunnan
olisi
kyliä olisi mielestäsi
KYLÄN HEIKKOUDET JA KYLÄN
KYLÄYHDISTYS TAI
mielestäsi kehitettävä? kehitettävä?
KYLÄN VAHVUUDET
ONGELMAT
KEHITTÄMISTARPEET LÄHIKYLÄT
VASTAAVA
MUUT TERVEISET
Hinthaarassa hieno tunnelma Liikennejärjestelyt koskien
Pyörätiet Kuninkaantien Nikkilä Sipoon
Kuninkaanporttiin
Kylätoimikunta
Katuvalaistus kuntoon
ja mukavat ihmiset, Ei liian
Kuninkaantietä.Lasten
varrelle.Enemmän
puolella.Kuninkaanportti ruokakauppa!
käsittääkseni.
koko Kuninkaantielle.
tiheään asutettu.
koulumatkat ovat n.4
poliiseja näkymään
Porvoossa.
km.Koska he eivät enää saa alueella, tutkat ja
taksikyyditystä ikänsä
puhallukset myös
puolesta, ja bussit kulkevat rauhoittamaan varsinkin
harvoin, kyyditys on meidän viikonloppujen
vanhempien
liikennettä. Alihoidettava.Pyörillä isommat Vekkoskentielle
lapsemme voisivat kulkea,
nopeusrajoitusten
mutta Kuninkaantiellä ei ole seurantaa
edes kunnolla piennarta,
viikonloppuisin
saati sitten
moottoripyörillä
pyöräteitä.Kesällä autojen ja kaahailun
muiden kulkuneuvojen
lopettamiseksi.
(varsinkin
moottoripyörien)nopeudet
ovat hurjat.Tie on erittäin
vaarallinen.
Kauppa, asimiesposti,
Koulun tilojen ahtaus on
Uusi päiväkoti olisi
Kaikkia tasapuolisesti.
Aktiivisesti toimiva
matonpesupaikka, Pajarinteen aiheuttanut ongelmia jo
tärkeää saada
koulun
leikkipuisto, hyvä henkilökunta vuosikausia. Liian suuret
mahdollisimman pian
kannatusyhdistus,
koulussa ja päiväkodissa ja
luokat ja parakit eivät ole
valmiiksi, jotta koulun ja
kyläyhdistys ja
iltapäiväkerho 1-2positiivisia asioita. Lasten ei päiväkodin
urheiluseura Viri.
luokkalaisille.
ole hyvä olla ryhmissä,
tilaongelmaan saataisi
joiden koko on lähemmäs
mahdollisimman pian
30. Parakeista liikkuminen
ratkaisu. Vanhemmilla ei
koululle on esimerkiksi
ole varaa hoitaa lapsia
hankalaa ja parakit ovat
kotona, koska
myös vähän kylmät. Myös
Porvoossa ei makseta
koulun parkkipaikka-/pihakuntalisää, joten olisi
alue on todella ahdas ja
kohtuullista, että edes
vaarallinen. Vaaratilanteita lasten hoitoon tarkoitetut
syntyy usein ja toivottavasti palvelut olisivat riittävät.
yhdenkään lapsen ei tarvisisi Parkkipaikka-/pihajäädä auton alle ennen kuin alueen rakennetta
ongelmaan saadaan
muuttamalla voitaisi
ratkaisu. Koulukyytejä on
saada kipein pihakaupungin toimesta
/parkkipaikka ongelma
vähennetty ja siksi
ratkaistua, mutta olisi
vanhempien on pakko
ihan huippuhienoa, jos
kuljettaa lapsiaan kouluun. voitaisi tehdä jalankulkuTurvallisia jättöpaikkoja ei
/pyörätie Rengastien
ole koulun lähiseudulla eikä päästä koululle. Silloin
tuntien alkamis- ja
lasten tarvitisi liikkua
päättymisaikoja ole
mahdollisimman vähän
mahdollista porrastaa niin,
autoteillä ja niitä ylittäen.
että asiaan saataisi sillä
JATKUU...
tavoin ratkaisu. JATKUU...

Kylä

423 Hinthaara

KYLLÄ,
olen
asunut EI, en asu
muu kylä kylässä kylässä
KYLÄN VAHVUUDET

6-15
vuotta

KYLÄN HEIKKOUDET JA
ONGELMAT
Nuorilla ei ole Hinthaaran
kylällä mitään aktiviteetteja.
Ennen kuin he innostuvat
entistäkin enemmän
tekemään ilkivaltaa muun
muassa liikennemerkkejä
väännellen tulisi heille saada
järkeviä aktiviteetteja.

KYLÄN
KEHITTÄMISTARPEET LÄHIKYLÄT
Ennen kuin
kaavoitetaan yhtään
lisää tulisi suunnitella
palvelut niin, että ne ovat
riittävät. Hinthaaraan
muuttaa jatkuvasti lisää
lapsiperheitä ja on ollut
palveluiden ja ennen
kaikkea tilojen
suunnittelussa
kaupungin taholta
vääränlaista toimintaa
katsoa ennustuslukuja,
joissa kaiken
maalaisjärjen mukaan
eivät ole olleet kaikki
kyläläiset mukana!
Jatkossa järkevää
ennakointia
suunnitteluun, kiitos.
Asfaltoitu alue nuorten
skeittiparkkia varten olisi
suuri toiveemme
kaupungille. Mitä
pikemmin, sen parempi!
Nyt nuoret skeittaavat
teillä ja vaarallisilla
parkkipaikoilla.
Kokoontumistila nuorille
ja kyläläisille uuden
päiväkodin yhteyteen
olisi tärkeä saada.
Neuvolan
tuominen
Yhteisöllisyys,hyvät
Liikuntatilat kaipaavat
Edellä kuvattu.
ulkoilumaastot, kohtuulliset
remonttia! Liikuntasalin
Erityisesti
yhteydet tieyhteydet
päivittäminen
liikuntapaikkojen
pääkaupunkiseudulle,
kuntoon,renkaiden korjaus, ajanmukaistaminen
mahtavat yhteiset tapahtumat ilmastoinnin tarkistaminen, sekä säännöllinen
kuten kyläpäivät jne.
välinevaraston päivitys-lisää kunnossapito.
varoja koululle
Mahdollisesti
urheiluvälineiden hankintaan skeittirampit nuorisolle
ja tätä kautta myös iltapäivä tai pieni kuntosali
sekä kerhotoiminnan
es.liikuntasalin
parantaminen, suihkutilojen yhteyteen..
remontointi ja päivitys,
ylipäätään liikuntasalin
huolto sekä
ajanmukaistaminen! Lisäksi
salin sekä varastotilojen että
välineiden siivous
säännölliseksi!!!!!!! l Lapset
urheilevat liassa ja
pölyssä!!!!

KAIKKI PORVOON KYLÄT
Miten edellä mainittuja
Mitä kyliä kunnan olisi kyliä olisi mielestäsi
KYLÄYHDISTYS TAI
mielestäsi kehitettävä? kehitettävä?
VASTAAVA
MUUT TERVEISET

Hinthaaran
kyläyhdistyst

Neuvolapalvelut ovat
kohtuuttoman kaukana
kun Hinthaarasta pitää
lähteä jopa
Kevätkumpuun.
Terveyspalvelut olisi
kiva saada lähemmäksi,
mutta liikuntatilat ajavat
tästäkin mielestäni
ohitse!

KYLLÄ,
olen
asunut EI, en asu
Kylä
muu kylä kylässä kylässä
KYLÄN VAHVUUDET
423 Hint0-5
päiväkoti ja koulu täynnä
haara
vuotta
motivoitunutta henkilökuntaa.
vantaalta muuttaneena täällä
on lähes kaikki paremmin.

KYLÄN HEIKKOUDET JA
ONGELMAT
nuorisotilat puuttuu.
nuorisolle täytyy antaa
mahdollisuus tehdä jotain
mielekästä ettei tarvitse
lähteä metsään juomaan
pussikaljaa.

KYLÄN
KEHITTÄMISTARPEET LÄHIKYLÄT
ks ed

424
Homma
näs
426 Illby

16-30
år

Lugn och trivsam liten by! Låt
det så förbli!

Alla byar på Vessö, och
förstås Borgå centrum i
"utsträckt skala"
De svenska illbyeleverna
går ju nu i Sannäs skola.
Jag har inte själv längre
några skolbarn, mina tre
barn har alla gått i den
svenska skolan i byn.

längre

Vackert ålandskap, nära till
motorvägen och
bussförbindelse finns.
Postbackens museiområde,
jordgubbs- och
blomsterodlingar, skola,
daghem, sportplan,
motionsslinga, ungdomslokal,
ungdomsförening,
föräldraförening, Illby sport
(förening), bokbussen,
postlåda. Kongresshotell,
hästklinik, Samarias Noark
med miniatyrvärld och
verkstad. Trivsam miljö.

Ingen svensk skola! Bara en
liten stump cykelväg, smala
vägar. Svårt att få
byggnadslov p.g.a.
reservationen för Helibanan.

Det borde absolut
byggas, som planerat,
en skola för både
svenska och finska
elever under samma
tak. De kunde samsas
om en del utrymmen, ss.
matsal, gympasal,
slöjdsal. Familjedagvård/
gruppfamiljedagvård och
eftermiddagsvård kunde
finnas i samma
utrymmen. Utrymmena
kunde utnyttjas under
kvällstid av föreningar
och MI. En butik eller
kiosk skulle behövas. En
cykelväg från Forsby till
Borgå har vi väntat på
över 30 år!

426 Illby

16-30
år

daghem, sportplan, finska
skolan, ungdomsförening,
talko-andan. läget i
förhållande till t.ex H.fors.

svenska skolan finns inte
kvar, kollektiv traffiken blir
sämre hela tiden, cykel väg
saknas till Borgå, understöd
för ungfomsföreningen
skurits ned med 40%. Byn
har inte ett naturligt centrum.
Man känner mindre opch
mindre till varandra.

Bibehålla möjligheten att Sannäs
i fortsättningen också bo
här , ge lite medel för i
byn att idka verksamhet
tillsammans. Understöd
sport möjligheter som är
en satsning på sikt.

KAIKKI PORVOON KYLÄT
Miten edellä mainittuja
Mitä kyliä kunnan olisi kyliä olisi mielestäsi
KYLÄYHDISTYS TAI
mielestäsi kehitettävä? kehitettävä?
VASTAAVA
MUUT TERVEISET
hinthaaran
miksi porvoon
kyläyhdistys
kuninkaanportissa ei ole
esim prismaa.
työmatkalla vantaalta
käyn ruokakaupassa,
mutta haluaisin roponi
omaan kuntaan.
WUF, Wessö
Ungdomsförening
Föräldraföreningen vid
den finska skolan,
Illby
ungdomsförening,
Ilolan sport

Det var ett stort misstag
att stänga den svenska
skolan och flytta den
finska skolan till den
svenska skolans
utrymmen! Det var ett
tjänstemannabeslut
utan förankring i
verkligheten. Man bytte
"ägg mot ägg" och fick
satsa en hel del pengar
på att rusta upp skolan
för de finska elevernas
behov och det krävdes
stora satsningar också i
Sannäs för att de skulle
kunna ta emot flera
elever. Jag var själv då
anställd på den finska
skolan och hjälpte till
med flyttningen. Nu är
ingen utom städerskan
kvar av den dåvarande
personalen, det säger
väl någonting om
frustrationen vi
upplevde.

Illby Uf

Understöd en utveckling
som inte utesluter östra
sidan av Borgå

KYLLÄ,
olen
asunut EI, en asu
Kylä
muu kylä kylässä kylässä
KYLÄN VAHVUUDET
426 Illby
längre
- Postbacken, kulturcentrum Illby å rinner genom byn Sommardal, föreningshus daghem ( finskt) - skola (
finsk) - idrottsplan - simstrand
i Venjärvi - brandkår bokbuss

KYLÄN HEIKKOUDET JA
ONGELMAT
- vi saknar vår svenska
skola - vi saknar butik - vi
saknar posthus - cykelväg till
Borgå - vägbelysning längs
Sanisbackavägen, det finns
belysning bara 700m, vägen
år 4km lång, många barn,
ungdomar o. vuxna som går
el. cyklar får ta sig fram i
mörker.

KYLÄN
KEHITTÄMISTARPEET LÄHIKYLÄT
- en ny gemensam skola - Särkijärvi, där finns
för finska och svenska post, bank och butik
lågstadieelever förskolan kunde fungera
i samma skola - daghem
för båda språkgrupperna
- jag tycker byn kunde
ha en större byggnad
som skulle inhysa butik,
bankautomat,postservic
e, idrottshall och
utrymmen f

KAIKKI PORVOON KYLÄT
Miten edellä mainittuja
Mitä kyliä kunnan olisi kyliä olisi mielestäsi
KYLÄYHDISTYS TAI
mielestäsi kehitettävä? kehitettävä?
VASTAAVA
Illby, runt Illby finns
se punkt 6.1
Illby Ungdomsförening
Clemetsby,Molnby,
och Illby frivilliga
Munkby, Vadet, Alho,
brandkår
Grankulla, Eriksdal,
Eknäs och Siggböle Illby
finns i mitten av dessa
små byar och utgör ett
naturligt centrum, därför
tycker jag att Illby borde
utvecklas

426 Ilola

kauem
min

Luonto lähellä. Kyläläiset
tuntevat toisensä.
Urheilukentä aktiivisessa
käytössä. Päiväkoti ja
Suomenkielinen alakoulu.
Aktiivinen koti- ja
kouluyhdistys. Hyvin erilaista
elinkeinotoimintaa.

Sikiläntie on kapea, puuttuu Liikuntahalli, levennetty
kevyentien väylä / levenetty pienar sikiläntielle.
piennar. Paljon raskasta
liikennettä. Liikuntahalli.
Puuttuu paikka jossa
kyläläiset voivat harrastaa
sisäliikunta lajeja
kyläyhteisön kesken.

Porvoon tarmolassa on
lähin kauppa.

Ilola, Hinthaara , Wessö,
Epoo, Kerkkoo.
Jokaisesta
ilmansuunnasta. Porvoo
on laaja alue.

426 Ilola

0-5
vuotta

Maaseutukylä, mutta silti
lähellä kaupunkia. Koulu ja
päiväkoti olisi tärkeitä
säilyttää.

Yleiset liikenneyhteydet
kaupunkiin huonot. Päiväkoti
liian pieni ja pienet ja ahtaat
tilat sekä rakennus jo vanha.
Samoin Ilolan koulu vanha
rakennus ja
epäkäytännölliset tilat.
Kansalaisopisto toimintaa
vähän.

Hoidamme kaikki asiat
kaupungissa, koska
kyläkauppa puuttuu ja
harrastusmahdollisuudet
ovat huonot.

Ilolan kylää, koska
alueella asuu paljon
lapsiperheitä, joissa on
sekä nuorisoa ja pieniä
lapsia.

Kylälle olisi saatava
kokonaan uusi päiväkoti
ja koulu, vastaamaan
nykyajan vaatimuksia.
Lapsille olisi hienoa
saada erilaisia
harrastekerhoja,
Pyörätie olisi
tarpeellinen. Talvella
latuverkosto puuttuu
kokonaan, olisi edes
vaikka pari latulenkkiä,
joita kaupunki hoitaisi.

Kylällä kuuluisi olla
paikka missä kyläläiset
voivat tavat toisiaan,
mahdollisuus harrastaa
ja kokoontua. Missä
esim kirjastoauto kävisi
kerran viikossa

En tiedä.

MUUT TERVEISET
Jo, stadsingenjör Risto
Lindblad lovade för 20
år sedan att vi efter 5år
skulle få vägbelysning
längs Sanisbackavägen,
nu har det gått 15 år
över tiden. Vi väntar
fortfarande, det finns ju
färdiga el-stolpar att
sätta upp lampor i så vi
undrar varför det dröjer.
Mina gamla föräldrar
båda 86 år hämtar post i
mörker, De bor hemma
o. klarar sig annars bra
men nog väntar de på
belysning, hösten o.
vintern är lång o. mörk i
Finland.

KYLLÄ,
olen
asunut
Kylä
muu kylä kylässä
426 Ilola
0-5
vuotta

426 Ilola

6-15
vuotta

426 Ilola

0-5
vuotta

426 Ilola

kauem
min

EI, en asu
kylässä
Asun
Tamminie
messä ja
Ilola on
lähin
"keskukse
mme".

KYLÄN VAHVUUDET
Ilola on viehättävä,
luonnonläheinen ja
hengeltään mukava paikka
asua. Päiväkoti ja koulu ovat
ainoita kylän palveluita, joissa
on oikein mukava ja
motivoitunut henkilökunta.
Liikenneyhteydet Ilolan kylälle
ovat Loviisantien vuoksi hyvät,
tosin siitä eteenpäin Sikilään
heikohkot. Ilolassa on
monipuolista toimintaa:
mm.historiallinen Postimäki,
Noarkin pienoismallimaailma,
hotelli- ja ravintolapalveluja
tarjoava Kokousmylly,
Hevoseläinlääkäri, Maan
Paras Autopurkaamo sekä
Sikilässä kiehtova ja kehuttu
kotieläinpiha. Sikilän
nuorisotalon tilat tarjoaisivat
mahdollisuuksia
monipuoliselle yrittäjyydelle.

Päiväkodin ja oman
kyläkoulun toivoisi pysyvän,
vaikka kummassakin on
ahtaat ja huonot tilat.

Koulu ja päiväkoti ovat
ehdottomasti kylän
vahvuuksia ja edesauttavat
sitä, että kylään edelleen
muutetaan. Postimäki on
kaunis matkailunähtävyys.
Noark on tuonut väriä ja eloa
kylään.

KYLÄN HEIKKOUDET JA
ONGELMAT
Päiväkodin ja koulun lisäksi
palveluja tai tiloja
kuntalaisten yhteiseen
toimintaan taikka
aktiviteetteihin (liikuntatilat)
ei ole. Varmuus
peruspalveluiden
jatkuvuudesta pitäisi kylää
eläväisenä ja kiehtovana
asumisvaihtoehtona. Kolmen
urheilullisen lapsen
vanhempana toivoisimme
Sikiläntielle pyörätietä.

KYLÄN
KEHITTÄMISTARPEET LÄHIKYLÄT
Peruspalveluiden,
erityisesti päiväkoti ja
koulu sekä linjaautoyhteys (koulubussi),
säilyvyys olisi turvattava
ja niitä edelleen
kehitettävä. Sikilän
nuorisotalo voisi palvella
kuntalaisia ja kyläläisiä
monin tavoin, mikäli se
organisoitaisiin
kyläläisten käyttöön.
Koululla ei ole
liikuntatilaa, mutta
Sikilän nuorisotalolla
olisi hyvä tila sekä
liikuntaan että
monipuoliseen
yritystoimintaankin.

Liikuntatila puuttuu
koululaisilta. Mielestäni se
on eriarvoisuutta. Pyörätie
kaupungilta Ilolaan päin
puuttuu kokonaan.

KAIKKI PORVOON KYLÄT
Miten edellä mainittuja
Mitä kyliä kunnan olisi kyliä olisi mielestäsi
KYLÄYHDISTYS TAI
mielestäsi kehitettävä? kehitettävä?
VASTAAVA
Ilola olisi merkittävä,
Olemassaolevien
Ilolan koti- ja
luonnonkaunis sekä
palvelujen ylläpito ja
kouluyhdistys, Ilola
sijainniltaan hyvä ja
kehittäminen niin, että
Sport. Eknäs-Sikilän,
hengeltään viehättävä
lasten ja nuorten
Maaseutuseura,
keskus Porvoon
hyvinvointi olisi
Eknäs-Sikilän Vire
itäpuolella.
varmistettu. Tällä
hetkellä koululaisilla ei
ole mahdollisuuksia
iltapäiväkerhoon ja
koulun kerhotarjontakin
on melko vähäistä, mutta
äärimmäisen tarpeellista.

Ensimmäiseksi kylälle
olisi saatava liikuntatila
lähelle koulua. Kylälle
voisi kaavoittaa tontteja
jotta kylä varmemmin
pysyisi elävänä. Ja sitä
mukaa saisimme
viimmein nykyaikaiset
päiväkoti/ koulu tilat.
Kävelytien puute sikiläntiellä Rakennuslupia voisi
on suurin havaitsemani
myöntää kylälle jotta
puute. Tuntuu hurjalta laittaa saataisiin lisää lapsi
syksyllä ekaluokkalainen
perheitä nauttimaan
kävelemään tielle missä
maaseudun rauhasta ja
nopeusrajoituksia ei
kuitenkin niin lähellä
noudateta.
kaupunkia.

Ilola.

Tienpätkä päiväkodilta
Loviisantielle on vaarallinen,
sillä siinä ei ole pyörä-ja
jalankulkutietä tai edes
kunnon piennarta! Myös
pätkä Sanismäentieltä
pyörätien alkuun on pienille
ja isommillekin lapsille
vaarallinen. Liikuntapalvelut
kuolevat kylältä vähitellen.
Esim. Tänä kesänä ei
järjestetty lasten
uimakoulua, vaikka siellä
käynyt mielestäni paljon
lapsia.

Mielestäni Ilola ja
ilmansuuntana itä, se on
jäänyt kehittämisen
ulkopuolelle jo pitkän
aikaa. Ei ole oikein
politikkoa, joka ajaisi
tämän ilmansuunnan
asioita.

Teiden turvallisuuteen
Kerkkoo, koska siellä
olisi kiinnitettävä
liikuntasali
huomiota. Aikuiset
kaahaavat autoilla ja
lapset pyöräilevät
tienvarsilla.
Liikuntaharrastuksia
voisi virittää/kokeilla
uudestaan. Vaatii hyvää
tiedoittamista!

Tasavertaiseksi esim.
Hinthaaran kanssa.

Ilolan koti- ja
kouluyhdistys.

MUUT TERVEISET
Myös Porvoon itäpuolta
olisi kehitettävä.
Seurantakartoitukset
ovat osoittaneet, että
Porvoon vetovoima
pääkaupunkiseudun
lapsiperheille on
heikentynyt. Ilolan
kylällä sekä Sikilän
alueella on hyvien
liikenneyhteyksien
äärellä hieno ja
luonnonläheinen
asumisvaihto erityisesti
nuorille perheille.

Oikeudenmukaisuutta ja
tasa-arvoa kylien
kehittämisessä!

Ilola. Koulu ja päiväkoti
säilytettävä.

Ilola Sport, Ilolan koti- Kiitos todella hienoa,
ja kouluyhdistys,
että olette aloittaneet
Postimäellä on
tällaisen projektin.
yhdistys sekä
seurantaloa pyörittää
jokin yhdistys.

KYLLÄ,
olen
asunut EI, en asu
Kylä
muu kylä kylässä kylässä
KYLÄN VAHVUUDET
426 Ilola
6-15
Asuintila, tonttien koko,
vuotta
luonto, metsät, päiväkoti.

426 Ilola

kauem
min

Ilola on lähellä Porvoon
keskustaa. Se on hyvien
liikenneyhteyksien päässä
Helsingistä ja Loviisasta.
Ilolassa on vielä ala-aste ja
päiväkoti. ilolassa on
kulttuurillisesti useita
nähtävyyksiä- postimäki
vanhimpana ja Noark uutena
tulokkaana. Kylässä on
erittäin toimiva koti- ja
kouluyhdistys. Ilolan vpk ja
nuorisoseura jatkavat
ansiokasta toimintaa
vaikeuksista huolimatta. Ilolan
alueella on eläinklinikka ja
koulutuskeskus. Ilolan
läheisyydessä on golfkenttä.
Ilolassa on tilaa uusille
asukkaille,. Ilola on edelleen
vahvasti kaksikielinen,mikä on
rikkaus jos se osataan oikein
hyödyntää. Ilolassa on
uimaranta, jonka ympäristöä
kohentamalla saataisiin hyvä
kohtaamispaikka myös muista
kylistä tuleville. Ilossa on hyvin
hoidettu urheilukenttä niin
talvella kuin kesällä. Luonto
on lähellä, JATKUU...

Se tarjoaa monipuoiset
mehdollisuudet erilaiseen
toimintaan.

KYLÄN HEIKKOUDET JA
ONGELMAT
Kylää halkoo Loviisantie,
jonka varress on kävely/pyörätietä vain erittäin
vähän. Ihmiset kulkevat
pahimmillaan pientareella,
joka on hädin tuskin puoli
metriä leveä. Tiellä ajaa
paljon rekkoja, busseja ja
muuta liikennettä, välillä
kovaakin. Ilolasta ajaa
Porvooseen pyörällä noin 40
min, olisi kiva jos
lapsiperheetkin voisivat
turvallisesti kulkea retkille
palvelujen pariin tai esim.
kirjastoon. Ilolasta puuttuvat
kaikki palvelut. Lähimpään
kauppaan on 9km.

KYLÄN
KEHITTÄMISTARPEET
Ilolan vanhasta koulusta
olisi sijaintinsa vuoksi
saanut hyvän
"keskuksen" Ilolalle.
Ehkä jopa muutaman
palvelun kera. Pyörätietä
ja suojatietä tulisi
rakentaa
mahdollsimman paljon
lisää ennenkuin
vahinkoja sattuu. Yksi
rattijuoppo jo meilläpäin
törmäili.

Ilolassa on kaikki liian pientä
tai vähäistä. Päiväkotiin ei
mahdu alueen kaikki lapset.
Pyörätiet loppuvat kesken.
Ilolasta Porvooseen. Ilolan
kesustasta Sikilään ainakin
viiden kilometrin rajaan
saakka. Kesäisin Venjärven
uimarannalle on paljon
pyöräilijöitä. Koululaiset
joutuvat aloittamaan
päivänsä aina kahdeksalta,
kun bussivuorot Sikilään
ovat niin harvassa. Koulujen
tilanne on ollut koko ajan
kaaottinen. Mikä näkyy
opettajien jatkuvana
vaihtuvuutena Ilolaan on
vaikea saada rakennuslupia,
vaikka tilaa uusille kyläläisille
olisi. Ilolan vanha silta on
suosittu tapaamispaikka,
mutta niin huonossa
kunnossa.

Kylälle selkeä
suunnitelma
kyläkeskuksesta
tarvittavine palveluineen.
Lupia rakentaa hajaasutusalueelle. Vesi-ja
jäteverkoston
hyötykäyttö.
Palvelurakenteen
kehittäminen ja vanhan
asianmukainen
kunnostaminen

LÄHIKYLÄT
Koskenkylästä löytyy
polttoainetta, ruokaa,
kahvia ym. ym ja pientä
viihdykettä lapsille.
Porvoossa kaikki palvelutautomatkan päässä, jos
lapsien kanssa liikkuu.

Porvoon keskusta,
Tarmolan alue,
Sannesissa
ruotsinkielinen koulu,
pienet tytöt vidään
Kevätkumpuun

KAIKKI PORVOON KYLÄT
Miten edellä mainittuja
Mitä kyliä kunnan olisi kyliä olisi mielestäsi
KYLÄYHDISTYS TAI
mielestäsi kehitettävä? kehitettävä?
VASTAAVA
MUUT TERVEISET
Ilola, Sannainen
Liikenneyhteyksiä
Ilolan koti- ja
pyörille ja jalankulkijoille. kouluyhdistys
Päivittäistavarakauppa.

ILOLA, Skappens,Sannes Perustetaan
Ilolan nuorisoseura,
kyläkeskuksia,kuten
Kerkkoossa ja
Hinthaarassa on jo tehty.
Toimiva kyläkeskus
aktivoi kyläläisiä erilaisiin
toimintoihin kuten edellä
mainituissa kylissä on
nähty. Yhteinen hyvä
koituu kaikkien
parhaaksi

KYLLÄ,
olen
asunut EI, en asu
Kylä
muu kylä kylässä kylässä
KYLÄN VAHVUUDET
426 Ilola
6-15
Koulu, tarha, asuminen
vuotta
maalla

426 Ilola

6-15
vuotta

427
Jackarby

6-15 år

427
Jakari

16-30
vuotta

427
Jakari

0-5
vuotta

KYLÄN HEIKKOUDET JA
ONGELMAT
Pyörätiet, lasten
liikenneturvallisuus, julkinen
liikenne

KYLÄN
KEHITTÄMISTARPEET
Pyörätiet olisivat
loistavat Sikiläntielle ja
Loviisantielle,
paikallisliikenteen
kehittäminen, vanhojen
bussilinjojen jatkaminen,
Koululle liikuntasali, joka
laajentaisi oppilaiden
liikuntamahdollisuuksia
ja jotain liikuntakerhoja
saatasiin kotikylään.
Rakennusoikeudet.
Kauppa.

Bussipysäkit ja -linjat.
Kevyenliikenteenväylä
välille Ilola - Porvoo.
Liikuntasali koululle.
Päiväkodin
kunnostaminen.
Närheten till havet Lill-Pernå Livsmedelskiosk / butik
Pensionärs/servicehus
viken, bättre möjligheter för
saknas,
för åldringar
båtplatser, motionssidan
Avloppssystemet borde
fungerar bra en bättre
byggas ut Optisk fiber
orienteringskarta över
bör fås till rimligt pris
skogarna skulle vara bra
Planering av
kommunens områden
för bostadsbyggande bör
fås igång
Meren lähellä. Sopivan
Sisäänpäin lämpenevä. Ei
Kaikki mitä listattu
harvaan asuttu. Joitain
kauppaa. Vaarallinen päätie heikkoudet kohdassa.
paikkoja löytyy vielä, missä
ulkoilun puolesta. Ei koulua. Lisäksi vaikka luonnon
pystyy koiria hyvin
Huonosti hoidettu pururata. jäälle tehtävä luistelu,
ulkoiluttamaan.
Ei talvella
järvkylän järvi tai meri.
Jalkapallokenttä. VPK.
liikuntamahdollisuuksia
Tanssitalo. Pururata.
hiihdon lisäksi.
Sannaisissa on ruotsinkielinen Elintarvikekioski olisi
Pyörätien puuttuminen
koulu lapsilleni. Kylärakenne mukava lisä.
päätieltä olisi tärkeä
on kylämäinen eli sillä on
koululaisille. Jakarintiellä
keskus, jonka ympärillä on
on paljon raskasta
enemmän asutusta. Satama
liikennettä eikä tiellä ole
ja uimapaikka löytyvät läheltä.
lainkaan edes levikettä
Bussiyhteys keskustaan on
reunakaistan
suora ja helppo. Bygdeborg
ulkopuolella, vaan
on mukava tapahtumapaikka
korkea tien penkka
kyläyhdistyksen tapahtumille.
alkaa heti.
Yhdistys on aktiivinen.

LÄHIKYLÄT
Käymme keskustassa
kaupassa, lähin kauppa
Tarmolassa.

Koulu ja päiväkoti ovat ainoat
palvelut jäljellä. Ne tulee
säilyttää. Onhan meillä myös
jätteiden kierrätyspaikka. Se
on hyvä.

KAIKKI PORVOON KYLÄT
Miten edellä mainittuja
Mitä kyliä kunnan olisi kyliä olisi mielestäsi
KYLÄYHDISTYS TAI
mielestäsi kehitettävä? kehitettävä?
VASTAAVA
toimintaa järjestää
lähinnä Ilolan koulun
koti ja kouluyhdistys ja
Illby sport

Osaan puhua vain Ilolan
puolesta.

Kieli jakaa kyläläiset
kahteen, joten koko
kylää yhdistävää
kyläyhdistystä ei taida
olla.

Sannäs, Renum

Jackarby-Renum uf

Sannainen - koulu.
Vanhakylä - polttoaine.
Porvoo - ruoka.
Sannainen - liikunta.

koulut

Käymme ostoksilla
Gammelbyssä. Muuten
Sannainen on koulun
vuoksi osa arkipäivää.

No Sannaista ja Jakaria
nyt omasta
näkökulmasta. Muista ei
kokemuksia.

perustettava niitä

Jakarby-Renum uf

MUUT TERVEISET
Itse helsingistä
muuttaneena voisin
todeta että osa Porvoon
vetovoimaa ovat pienet
kylät ja lapsiperheille
nimenomaan pienet
kyläkoulut. Tätä monet
tulevat
hakemaan...malaismais
uus yhdistettynä
Porvoon kauniiseen
keskustaan. Tätä ehkä
porvoolaiset eivät itse
näe niin vetovoimaisena
vaan haluavat isoja
marketteja ja muuta
kuninkaanportin
kaltaista joka saattaa
näivettää elävää
keskustaa.

KYLLÄ,
olen
asunut EI, en asu
Kylä
muu kylä kylässä kylässä
KYLÄN VAHVUUDET
433
6-15
Hyviä liikenneyhteyksiä ja
Kaarenvuotta
lähellä isompia metropolia
kylä
sekä lentokenttää, kaikki
minulle tärkeitä työni puolesta.
Silti voi ja saa asua
maaseudun rauhassa

KAIKKI PORVOON KYLÄT
Miten edellä mainittuja
Mitä
kyliä
kunnan
olisi
kyliä olisi mielestäsi
KYLÄN HEIKKOUDET JA KYLÄN
KYLÄYHDISTYS TAI
mielestäsi kehitettävä? kehitettävä?
ONGELMAT
KEHITTÄMISTARPEET LÄHIKYLÄT
VASTAAVA
Kylältä puuttu lähikauppa,
Uskon että jos lisää
Itse en enää tarvitse
Otan kantaa vain oman
Porvoon Pohjoinen
toki naapurikunnassa löytyy, palveluita kuten
mutta Tuorilaa pitäisi
alueen kannalta, eli jos
Kaupunginosayhdistys
mutta silloin rahat ei jää
päivittäistavarakauppa kehittää sekä Tuorilan
katsoo reitti Porvoosta
ry
Porvooseen.
saataisiin esim.
koulu. Kaarenkylässä on Kaarenkylään, niin meillä
Kuninkaanporttiin, niin
jo päiväkoti joka ehkä
on vähänkun
aikamoinen osa
myöskin pitäisi kehittää helminauhamainen
kyläläisten ostovoimasta jos kyläämme jatkuu
kyläketju, Saksala,
suuntautuisi Porvooseen palumuutto ja nuoret
Tuorila, Vanhamoisio ja
rakentavat kotinsa tänne. Kaarenkylä. Jos katsoo
kokonaisuutta niin nämä
kylät pitäisi sikäli kehittää
että kaikilla olisi
elinkelpoisuutta, mutta
kaikissa ei välttämättä
tarvitse olla kaikki
palvelut, vaan jaataan
niitä kylien kesken.

433
Kaarenkylä

Kauppa puuttuu (Askolan
Monninkylässä on), kylätiellä
ajetaan todella lujaa =
lapsilla turvattomat
koulumatkat

0-5
vuotta

Kyläläisten aktiivisuus,
julkinen liikenne, koulu,
päiväkoti

Suunnittelutarveratkaisuj
a on lisättävä alueelle,
jotta saadaan pidettyä
kyläyhteisö elävänä.
Tietoliikenneyhteyksiin
on panostettava;
kuituyhteys on
ehdottoman tarpeellinen.

Askolan Monninkylässä
on lähin
pankkiautomaatti sekä
kauppa ja asiamiesposti.
Siellä tulee asioitua.
Lisäksi
Kuninkaanportissa
kävisin ehdottomasti
enemmän jos siellä olisi
ruokakauppa. Olisi
työmatkan varrella eikä
tarvitsisi enää lähteä
muualle kauppaan.
Apteekkipalvelut
puuttuvat täältä
kokonaan.

Porvoon Pohjoinen
kaupunginosayhdistys
ry.

MUUT TERVEISET
Asia ei välttämättä kuulu
tähän kyselyyn, mutta
kun kerran kysyitte;
Viimeinen kilometri
Kaarenkylästä
ennenkun tullaan
Askolan Monninkylään
tiellä on 80km
nopeusrajoitus eikä
katuvalaistusta. Nopeus
voisi laskea 60 km/h
koska pätkä on
mutkainen ja mäkinen,
eikä esimerkiksi
Huolivlanmutkan
liittymästä oli ihan
helppoa lähteä Porvoon
suuntaan koska
näkyvyyttä ei ole
nimeksikään. Samainen
pätkä on ainut osuus
missä ei ole katuvaloja.

KYLLÄ,
olen
asunut EI, en asu
Kylä
muu kylä kylässä kylässä
KYLÄN VAHVUUDET
433
16-30
Kaarenkylä on alueellisesti
Kaarenvuotta
"sidoksissa" suurempaan
kylä
kyläyhteisöön, joka
muodostuu Vanhamoision,
Tuorilan, Virtaalan ja
Saksalan kylistä. Alueemme
on perinteikästä ja
lähtökohtaisesti palvelut ovat
toimivat (infra, Tuorilan koulu,
Kaarenkylän päiväkoti, hyvät
liikenneyhteydet, sijainti).
Alueemme on myös aktiivista
ja kaupungin tarjoamien
palvelujen lisäksi meillä on
paljon vapaaehtoistoimintaa yhdistykset ja yksittäiset
henkilöt toimivat alueen
hyväksi.

KAIKKI PORVOON KYLÄT
Miten edellä mainittuja
Mitä
kyliä
kunnan
olisi
kyliä olisi mielestäsi
KYLÄN HEIKKOUDET JA KYLÄN
KYLÄYHDISTYS TAI
mielestäsi kehitettävä? kehitettävä?
ONGELMAT
KEHITTÄMISTARPEET LÄHIKYLÄT
VASTAAVA
MUUT TERVEISET
Ongelmallista on jatkuva
Kaavoittaa koulun
Askola / Monninkylä ja
Kaarenkylä,
Alueellamme toimii
epävarmuus Tuorilan koulun läheisyydestä tontteja,
Porvoo sekä Pornainen, Vanhamoisio, Tuorila,
Porvoon Pohjoinen
tilanteesta sekä siitä,
jotta alueelle saataisiin koska niissä on kaupat. Saksala ja Virtaala.
Kaupunginosayhdistys
kehitetäänkö aluettamme
enemmän asukkaita.
Naapurikunnista
Lisäksi saaristokylien
ry
myös jatkossa vai ei.
Kuninkaanporttiin olisi
mainittakoon myös
kehittäminen palvelee
tärkeää saada
Mäntsälä, koska sieltä on varmasti Porvoota pitkällä
päivittäistavarakauppa, hyvät raideyhteydet lähes tähtäimellä. Kerkkoo on
jotta ostokset voitaisiin ympäri Suomen, joita
kehittymisessään ja
tehdä Porvoossa eikä
tulee myös käytettyä.
kehittämisessä jo pitkällä
esimerkiksi työmatkan
ja tätä tulee tietenkin
yhteyessä Helsingissä.
tukea, mutta muita alueita
ei saa unohtaa.

433
Kaarenkylä

0-5
vuotta

Rauhallinen, kylämäinen
ympäristö, metsät, pellot ja
mukavat ihmiset.

Kevyen liikenteen väylien
puute.

433
Kaarenkylä

6-15
vuotta

- Tuorilan koulu ja
Kaarenkylän päiväkoti toimivat
erinomaisesti - Ihmisten
välinen yhteistyö ja
yhteisöllisyys erittäin
positiivista - Kaunis
luontoympäristö ja vanha
perinteinen maalaismaisema
ovat verrattomia
kulttuuriarvoja - Puhdas luonto
- Urheiluseura ja
Vanhanmoision seurojentalo,
urheilukenttä - Sijainti lähellä
pääkaupunkiseutua ja
Porvoota

- Kaupungin vesijohdon
puute suurin miinus Talviaikaan Valkjärventie
aurataan töihinmenon
kannalta turhan myöhään

- Lisää tontteja
kaavoitukseen - Lisää
lapsiperheitä, jotta
päiväkoti ja koulu
pysyvät vireinä

Askolan Monninkylässä
tulee käytyä
ruokakaupassa silloin,
jos hankintoja ei ole
tehnyt aikaisemmin.
-- Tuorila, koulun vuoksi

Porvoon Pohjoinen
Kuninkaanporttiin
Kaupunginosayhdistys ehdottomasti saatava
ry
ruokakauppa.

Kaarenkylää,
Kaavoittamalla ja
Vanhamoisiota, Tuorilaa - rakentamalla
kaikkia perinteisiä kyliä

Porvoon Pohjoinen
Miksi tätä kyselyä ei ole
Kaupunginosayhdistys jaettu kylien asukkaiden
ry
postilaatikoihin? Ihmiset
eivät vastaa kyselyyn,
jos sen olemassaolosta
ei ole tietoa. Itse sain
kuulla aivan sattumalta
tästä kyselystä.

KYLLÄ,
olen
asunut EI, en asu
Kylä
muu kylä kylässä kylässä
433
Olen
Kaarenasunut
kylä
siellä koko
lapsuuteni
ja
nuoruuteni
eli yli 20
vuotta.
Lisäksi
vanhempan
i ja
sukulaiseni
asuvat
Kaarenkylä
ssä
edelleen.

KAIKKI PORVOON KYLÄT
Miten edellä mainittuja
Mitä
kyliä
kunnan
olisi
kyliä olisi mielestäsi
KYLÄN HEIKKOUDET JA KYLÄN
KYLÄYHDISTYS TAI
mielestäsi kehitettävä? kehitettävä?
KYLÄN VAHVUUDET
ONGELMAT
KEHITTÄMISTARPEET LÄHIKYLÄT
VASTAAVA
Ympäristö on kaunista,
Tiet ovat huonossa
Kaarenkylän päiväkodin Vanhamoisiossa kenttä En osaa sana mitään
Maalaiskoulut ja
Porvoon Pohjoinen
rauhallista, siistiä. Päiväkoti
kunnossa, samoin valaistus. ja Tuorilan koulun
ja urheilumahdollisuuksia tiettyä kylää, mutta
päiväkodit on
Kaupunginosayhdistys
toimii hyvin, peruspalvelut
Katuvalot pitäisi
säilyttäminen tuovat
Tuorilassa koulu
yleisesti entinen
ehdottomasti
ry
löytyvät viereisestä kylästä.
ehdottomasti saada myös
mahdollisuuden sille,että Monninkylässä
maalaiskunnan alue tulee säilytettävä, jotta
Samoin
Valkjärven tielle pidemmälle kylää kannattaa
peruspalvelut kuten
säilyttää elinvoimaisena. lapsiperheet muuttavat
liikuntamahdollisuuksia löytyy kuin nyt.
kehittää.
ruokakauppa, posti ja
Ydinkeskusta,
asumaan ympäri
ympäröivistä kylistä. Haluaisin
pankki
kaupunkialueet ja
Porvoon seutua. Näin
edelleen säilyttää luonnon ja
keskustan koulut eivät
taataan kaikkien
ympäristön kauniina. Päiväkoti
millään vedä kaikkia
alueiden kehittyminen
on oleellisen tärkeä alueelle
ihmisiä asumaan,
myös tulevaisuudessa.
samoin Tuorilan koulu. Ilman
käymään koulua jne. On
päiväkotia ja koulua kylä
täysin edesvastuutonta
kuolee, koska uusia
kehittää vain
lapsiperheitä ei siinä
kaupunkialuetta ja
tapauksessa muuttaisi
lähitaajamia ja jättää
Kaarenkylään.
entinen maalaiskunnan
alue huomiotta. Kaikki
porvoolaiset kun eivät
yksinkertaisesti voi asua
keskustassa,
Gammelbackassa ja
Kevätkummussa.

433
Kaarenkylä

16-30
vuotta

Lapsilleni erittäin hyvä ja
turvallinen paikka asua.
Tasapainoinen ja rauhallinen
yhteisö. Erittäin hyvä
päiväkoti.

433
Kaarenkylä

6-15
vuotta

433
Kaarenkylä

6-15
vuotta

Hyvät kulkuyhteydet,
toivottavasti säilyvät
muulloinkin kuin kouluaikoina.
Kaarenkylä on
maalaismiljöötä
parhaimmillaan. väki on
ystävällismielistä, kunhan
pääsee juttusille.
Hieno kylä ja mukavat
ihmiset. Rakennetaan paljon
uusia omakotitaloja ja
korjaillaan vanhoja, perheiden
aikuistuvat lapset haluavat
jäädä kylälle rakentamalla
omat talot, useita muutaman
viime vuoden aikanakin.
Haluan, että Kaarenkylä
säilyttetään elävänä ja
kehittyvänä kylänä.

Vanhamoisio: seuratalo
jossa paikalliset
kokoontuvat,
urheilukenttä Tuorila:
koulu joka on elintärkeä
Aktiivinen kylän
yhteistoiminta on
alkumetreillään. Uudet
asukkaat pitäisi nopeammin/
helpommin saada osaksi
kyläyhteisöä.

Yhteisiä
tapaamispaikkoja olisi
hyvä saada lisää.
Kansalaisopiston
toimintaa lisää lähistölle;
yrtti-/ puutarhakerho,
joogaryhmä jne.

Monninkylä - kaupat
Tuorila - koulu,
kansalaisopiston
harrastuspiirejä

Joukkoliikenne puuttuu
Myöntämällä halukkaille
Valkjärven tieltä vaikka juuri rakennusluvat.
tänne rakennetaan paljon.
Bussiyhteyksiä edes
muutama päivässä.

Porvoon keskusta
(Kaupat),
Tuorila/Vanhamoisio
(Paja, Koulu)

Mielestäni tälläisen
maalaiskaupungin olisi
otettava kaikki kylät
huomioon. Kaikki kylät
KUULUVAT tähän
kaupunkiin.

Kylien rakentamista ei
saa rajoittaa.

MUUT TERVEISET
Älkää lopettako
kyläkouluja, sillä
kaupungin koulut eivät
vaan yksinkertaisesti
vedä oppilaita oman
oppilaaksiottoalueen
ulkopuolelta.

Porvoon pohjoinen
kaupunginosayhdistys
ry

Porvoon Pohjoinen
kaupunginosayhdistys

Kaarenkylä (En tunne
tarpeeksi muita)

Bussiyhteydet
Valkjärventielle.
Halukkaille
rakennusluvat

Porvoon Pohjoinen
Porvoo on hieno
Kaupunginosayhdistys kaupunki ja tulisi
ry
täydelliseksi jos
saisimme
Hypermarketit.

KYLLÄ,
olen
asunut EI, en asu
Kylä
muu kylä kylässä kylässä
KYLÄN VAHVUUDET
433
kauem
Kaarenkylän päiväkoti:
Kaarenmin
päiväkodin toiminta on erittäin
kylä
laadukasta. Päiväkoti on
sijaintinsa puolesta hyvien
kulkuyhteyksien päässä ja
mahdollistaa lapsille mm.
hiihtämisen, luontoretkeilyn
metsiin ym. Päiväkodissa
aikaansaava
vanhempainyhdistys, joka
hankkii lapsille
askartelutarvikkeita, leluja,
järjestää retkiä,
teatterinäytöksiä ym.
Kaupungin vesi-ja
jätevesiverkosto
valmiina.Liikenneyhteydet
valmiina. (Lahti, Helsinki,
Porvoo, Askola, Kilpilahti
mm). Kaarenkylässä
kaupungin omistama
Valkjärven uimaranta. Kylässä
paljon eri alojen yrittäjiä.

433
Kaarenkylä

KYLÄN HEIKKOUDET JA
ONGELMAT
Kaupungin suunnitelmat
rakentamisen
keskittämisestä vain
kyläkeskuksiin aiheuttavat
epävarmuutta oman kylän
kehittymismahdollisuuksista

Vastaamalla kyselyyn voit
kertoa mielipiteesi ja
osallistua Porvoon
kylärakenteen kehittämiseen.

433
Kaarenkylä

16-30
vuotta

433
Kaarenkylä

6-15
vuotta

Porvoon vanhimpia kyliä,
Tonttien puute.
asutus vanhaa. Hyvät
tieyhteydet ja bussiyhteydet.
Nopeat yhteydet Helsinkiin.
Itse kävin 26 vuotta
Helsingissä töissä. Kylässä
päiväkoti ja koulu muutamn
kilometrin päässä.
Perinnemaisema
Mukavat ihmiset,
Bussiyhteyksien
luonnonläheisyys, kunnallinen puuttuminen Valkjärven tieltä
vesijohto, kunnallinen
viemäröinti, rauhallisuus

KYLÄN
KEHITTÄMISTARPEET
Kaavoitusta
pohjoispuolen kyliin.
Linjalla Tuorila,
Vanhamoisio,
Kaarenkylä. Ei
kyläkeskuksia.
Kaavoittamalla ed.
mainittuihin kyliin
luodaan hyvät
turvaverkostot niin
lapsenlapsille kuin
vanhuksille. Näin
mahdollistetaan esim.
vanhuksille
mahdollisimman pitkään
kotona asuminen.

LÄHIKYLÄT
Tuorila: Tuorilan koulu lapsenlapsille turvallinen
koulu - liikunnallinen
iltapäiväkerho -koulun
liikuntasali
harrastamiseen
Vanhamoisio:
Urheiluseura
Vanhamoision Alku luistelukenttä talvella hiihtoladut, jotka ulottuvat
naapurikyliin -kuntorata urheilukenttä
kesäpeleihin ja
urheilutapahtumiin seurojentalo eri
juhlatilaisuuksiin (yhteisiä
juhlia niin Tuorilan koulun
kuin Kaarenkylän
päiväkodin kanssa,
myyjäisiä, yksityisjuhlia))

KAIKKI PORVOON KYLÄT
Miten edellä mainittuja
Mitä kyliä kunnan olisi kyliä olisi mielestäsi
KYLÄYHDISTYS TAI
mielestäsi kehitettävä? kehitettävä?
VASTAAVA
Tuorila Vanhamoisio
Kaavoitus Tuorilan
Porvoon Pohjoinen
Kaarenkylä
koulun ympärille.
Kaupunginosayhdistys
Kannattaisi hyödyntää jo ry
valmiina olevat vesi-,
jätevesi- ja tieverkostot
Pyörätietä voisi jatkaa
VanhamoisioKaarenkylä suuntaan.
Kaarenkylässä sijaitseva
Valkjärven uimaranta
kesäisin suosittu.
Kaupunki voisi huolehtia
esim. pukukoppien
saamisesta rannalle.
Matonpesupaikka myös
pohjoispuolelle esim.
Vanhamoisioon.

Vastaamalla kyselyyn
voit kertoa mielipiteesi ja
osallistua Porvoon
kylärakenteen
kehittämiseen.
Kaavoitettavien alueiden Monninkylässä kauppa ja
hankkiminen.
bensa-asema sekä
Rakentamismahdollisuu pankki.
ksien helpottaminen.

Vastaamalla kyselyyn voit
kertoa mielipiteesi ja
osallistua Porvoon
kylärakenteen
kehittämiseen.
Kaarenkylä, Vanhamoisio Asuntotonttien
ja Tuorila
järjestäminen

Bussiyhteys
Valkjärventielle,
rakennusoikeudet
halukkaille, valokaapeli
nettiyhteyksiä varten,
matkapuhelimien
kenttää olisi
parannettava.

Kaarenkylä, Tuorila,
Vanhamoisio

Monninkylä (Askolaa,
kauppa), Tuorila (Paja)

Rakennusluvat
halukkaille, kehitys
tapahtuu sen mukana.

MUUT TERVEISET
Jokaiselle pitäisi suoda
mahdollisuus rakentaa
jo olemassa oleviin
kyliin eikä vain suunnata
rakentamista tiettyihin
kyläkeskuksiin. Ei pitäisi
olla suurempia ongelmia
kun vesi- ja
jätevesiverkostot ovat jo
valmiiksi rakennetut ja
liikenneyhteydetkin ovat
ihan ok.

Testilähetys
kotikoneelta.

Porvoon Pohjoinen
Kaupunginosayhdistys

Porvoon Pohjoinen
Kaarenkylässä
Kaupunginosayhdistys (Valkjärventiellä) on
ry.
rakennettu paljon
omakotitaloja
muutaman viimevuoden
aikana. Aikuistuvat
lapset mm. haluavat
jäädä kylälle asumaan,
se osoittaa kylän
toimivuuden.
Kunnallinen vesijohto ja
viemäröinti on
rakennettu vain
muutama vuosi sitten eli
kehitykselle on kaikki
edellytykset.

KYLLÄ,
olen
asunut EI, en asu
Kylä
muu kylä kylässä kylässä
KYLÄN VAHVUUDET
433
kauem
Todella kiva ja rauhallinen
Kaarenmin
paikka lapsiperheen asua.
kylä
Mukavia kyläläisiä ja hyvä
ilmapiiri.

433
Kaarenkylä

kauem
min

KYLÄN HEIKKOUDET JA
ONGELMAT
Ainainen huoli siitä että,
omaa tai tärkeitä lähialueita
ei kehitetä tai joku palvelu
lopetetaan.

KYLÄN
KEHITTÄMISTARPEET
Kylään täytyisi saada
lisää asukkaita,jonka
edelletyksenä on
lähialueiden palvelut.

KAIKKI PORVOON KYLÄT
Miten edellä mainittuja
Mitä kyliä kunnan olisi kyliä olisi mielestäsi
KYLÄYHDISTYS TAI
mielestäsi kehitettävä? kehitettävä?
VASTAAVA
Minun mielestäni porvoo
Porvoon Pohjoinen
koostuu kylistä, joten
Kaupunginosayhdistys
kaikkia tasapuolisesti
ry

LÄHIKYLÄT
Tuorila,Monninkylä.
Koulu ja päiväkoti on
erittäin tärkeitä
lapsiperheelle. Tiedän
tuttuja jotka haluaisivat
rakentaa Kaarenkylään,
mutta eivät uskalla tänne
rakentaa kun eivät tiedä
jatkuuko koulu ja
päiväkoti.
Kaarenkylä on rauhallinen ja Eipä tule mieleen mitään
Koska kylään muuttaa
Tuorilan koulun
Kaarenkylä, Tuorila,
turvallisen tuntuinen kylä
ongelmallista asiaa...
perheitä ja lapsia syntyy, olemassaolo on erittäin Vanhamoisio
asua. Nuoria ihmisiä on
Harrastustoimintaa,
niin heille pitäisi olla
tärkeää, nimenomaan
muuttanut perheineen kylään varsinkaan lapsille ja nuorille erilaisia harraste- yms. lasten kannalta. Koulu on
ja lapsia, uusia kyläläisiä on
ei kylällämme ole, kun ei ole paikkoja.
sopivan kokoinen. Useat
syntynyt kylään ja taloja
sellaista paikkaa tai
Rakennustontteja.
lapset tuntevat toisensa
rakennetaan. Kaarenkylän
tilojakaan. Tuorilan koululla
kouluun mennessään,
päiväkoti on ollut toiminnassa voi sentään jotakin pelailla
kun ovat aiemmin olleet
jo yli 30 vuotta, joten
iltaisin.
Kaarenkylän
toivomme päiväkodin pysyvän
päiväkodissa. Se tuo
edelleen kylässä. Myös
turvallisuuden tunnetta
naapurikylistä tulee lapsia
pienten elämään. Kyllä
sinne päivähoitoon.
he aikanaan saavat olla
suurissa kouluissa,
joissa meno on aivan
toisenlainen kuin
pienemmässä
kyläkoulussa. Uskon,
että lapset kasvavat
lämpimämmässä
ilmapiirissä ja saavat
hyvän lähdön
elämäänsä, esim. juuri
Tuorilan koulussa kuin
jossakin suuremmassa
yksikössä.

Päiväkodin säilyttäminen Porvoon Pohjoinen
Kaarenkylässä ja koulun Kaupunginosayhdistys
Tuorilassa. Kauppa ja
ry
postikin olisi hyvä asia,
koska sitä ei ole ihan
lähellä. Lähin on eri
kunnan alueella.

MUUT TERVEISET
Kaikki palvelut eivät voi
olla porvoossa! Eikä
koulut ja päiväkodit
Kerkkoossa! Pienistä
kylistä tulee onnellisia
ihmisiä.

Vaikka Kaarenkylä on
eräs Porvoon kaupungin
laitakylistä, mekin
kuulumme kaupunkiin ja
maksamme veroa,
kuten muutkin
kaupunkilaiset.
Palveluita tarvitaan
kaikkialla, ei vain
suuremmissa
keskuksissa.Nykyään
kaiken pitäisi olla niin
suurta, jotta on
kannattavaa. Päiväkoti
on erittäin tärkeä
kylällemme, joten sen
pysyminen kylässä on
hyvin merkittävää.

KYLLÄ,
olen
asunut EI, en asu
Kylä
muu kylä kylässä kylässä
KYLÄN VAHVUUDET
434
6-15
Kerkkoo on tiivis kylä, jossa
Kerkkoo
vuotta
palvelut ovat omasta takaa ja
lähellä asukkaita:
varhaiskasvatuspalveluja
(sekä kotona oleville lapsille
että päivähoitoa tarvitseville),
koulu, kirjasto, urheilukenttä ja
ulkoilumaja pururatoineen ja
hiihtolatuineen.
Kioski/kahvilakin on tulossa
takaisin, kiitos
vastaperustetun Kerkkoon
osuuskunnan. Kylässä on
paljon toimintaa esim.
harrastusryhmiä lapsille ja
aikuisille sekä erilaisia
tapahtumia. Kyläläiset itse
kehittävät kylää mm.
kunnostamalla ympäristöä ja
huolehtimalla palokunnan
toiminnasta. Kylällä toimii
useita yrityksiä ja on
työpaikkoja. Bussiyhteydet
ovat asialliset: esimerkiksi
koulukuljetukset ovat edullisia,
koska ei tarvita lainkaan
taksia. Muidenkin kylien
asukkaat käyttävät
Kerkkoossa olevia palveluita
(etenkin kirjastoa, avointa
päiväkerhoa ja koulua).

KYLÄN HEIKKOUDET JA
ONGELMAT
10 vuotta valmisteilla ollut
Kerkkoon kaava tulisi saada
valmiiksi. Ihmiset haluavat
muuttaa Kerkkooseen ja
kyselevät tontteja, mutta
niitä ei voi myydä ennen kuin
kaava on valmis.

KYLÄN
KEHITTÄMISTARPEET LÄHIKYLÄT
Kevyenliikenteen väyliä
olisi hyvä saada
asfalttiteiden reunoihin.
Koko kaupungin tasolla
suomen- ja
ruotsinkielisten
(kylä)koulujen
oppilaaksiottoalueet
tulisi tarkistaa
oikeudenmukaisiksi ja
tasapuolisiksi. Nyt
oppilaita kuljetetaan
kalliisti taksilla johonkin
kauempana olevaan
kouluun, vaikka toinen
olisi lähempänä, sinne
pääsisi bussilla tai jopa
kävellen (matka alle 3
km).

KAIKKI PORVOON KYLÄT
Miten edellä mainittuja
Mitä kyliä kunnan olisi kyliä olisi mielestäsi
KYLÄYHDISTYS TAI
mielestäsi kehitettävä? kehitettävä?
VASTAAVA
Jotta alueellinen
Lisäksi kylän
tasapuolisuus toteutuisi, kehittämiseen
joka ilmansuunnasta
osallistuvat aktiivisesti
tulisi valita yksi tai kaksi kylässä toimivat muut
kehitettävää kylää.
yhdistykset, joita on
Kehitettävien kylien tulisi useita.
olla valmiiksi sellaisia,
joissa on jo jotain
palveluja ja riittävä oma
asukasmäärä. Mielestäni
pohjoisesta tulisi valita
Kerkkoo, idästä Epoo tai
Ilola, etelästä Pellinki
sekä lännestä Kulloo ja
Hinthaara.

MUUT TERVEISET
Kerkkoo on ItäUudenmaan ja
Uudenmaan vuoden
kyliksi 2005 ja 2011.
Sellainen kylä, joka
Uudenmaan
maakuntahallituksen
mielestä on
esimerkillinen kylä, tulisi
valita myös oman
kaupungin
kehitettäväksi kyläksi.
Kun valitaan kehitettäviä
kyliä, kylien tulee olla
tasavertaisessa
asemassa. Kyliä tulee
tarkastella yksittäisinä
eikä esim. useamman
kylän
alueyhteenliittyminä.
Yhden kriteereistä tulee
olla asukasmäärä: ei
lähdetä kehittämään
pieniä 50 tai 200
asukkaan kyliä, vaan jo
valmiiksi suurempia.
JATKUU...

Kylä

KYLLÄ,
olen
asunut EI, en asu
muu kylä kylässä kylässä
KYLÄN VAHVUUDET

KAIKKI PORVOON KYLÄT
Miten edellä mainittuja
Mitä kyliä kunnan olisi kyliä olisi mielestäsi
KYLÄYHDISTYS TAI
mielestäsi kehitettävä? kehitettävä?
VASTAAVA
MUUT TERVEISET
Kehitettävien kylien
valinnan pitää olla
samassa linjassa
maakuntakaavan
kanssa, johon on
merkitty
maakunnallisesti
merkittävät kylät.
Kehitettävien kylien
valinnassa tulee välttää
kylien
vastakkaisasettelua,
joka aiheuttaa ristiriitoja
ja hankaloittaa
yhteistyötä kylien
asukkaiden välillä.
Kylien valinnan tulee
perustua järkisyihin ja
se tulee tehdä avoimesti
ja perustellusti, sillä se
linjaa vahvasti kylien
tulevaisuutta. Ei saa
syntyä tunnetta, että
jokin kylä valitaan sillä
perusteella, että siellä
asuu esimerkiksi
vahvoja
luottamushenkilöitä tai
äänekkäästi kantaa
ottavia ihmisiä.

KYLÄN HEIKKOUDET JA
ONGELMAT

KYLÄN
KEHITTÄMISTARPEET LÄHIKYLÄT

ei kävelyteitä, kylän
keskustassa
(Henttalantie/Kerkkoontie)
liian korkeat ajonopeudet,
kaupan puuttuminen,
vähäiset palvelut,

turvattava koulun
säilyminen, saatava
lisää palveluita,
mahdollistettava
turvallinen liikkuminen
alueella

Porvoo, Monninkylä

oman kylän lisäksi en
osaa mainita muita

Monninkylä.

Eiköhän se näy vanhasta Nykyajan
peruskartasta.
mahdollisuuksia
hyödyntäen ja vanhaa
asutusrakennetta ja
kulttuurimaisemaa
kunnioittaen luotava
ekologisesti ja
taloudellisesti vahva ja
kehityskelpoinen
kokonaisuus.

434
Kerkkoo

0-5
vuotta

toimivia/säilytettäviä asioita:
koulu, toimiva ja vireä
kyläyhdistys ja nuorisoseura,
kirjasto, leikkipuisto,
hiihtoladut, yhteisöllisyys,
seurakunnan kerhotoiminta

434
Kerkkoo

6-15
vuotta

Tiivis kyläyhteisö, hyvät
Keskeneräinen kaavoitus,
naapurit, hyvin säilynyt
kunnallistekniikan jääminen
monikerroksinen kylärakenne. kehityksestä jälkeen. Liian
suuret liikenteen nopeudet.

Kaavoitus olisi saatava
valmiiksi.

434
Kerkkoo

16-30
vuotta

- viihtyisä asuinympäristö:
- kun lumia aurataan, tiet
sopivasti taloja ja maaseutua - menevät kapeiksi ja
hyvä kyläkoulu - kirjasto ohittaminen on vaikeaa
hyvät ulkoilumahdollisuudet kivoja ihmisiä - katuvaloja
tullut lisää Henttalantielle

- kaavoituksen valmiiksi en mitään, Kerkkoossa
saaminen
on kaikki tarpeellinen ja
loput löytyy kaupungista

ks. edell. vastaus

Kerkkoon
Ei
nuorisoseura,
Kerkkoon kyläyhdistys

Kerkkoon
kyläyhdistys.

Kerkkoon kyläyhdistys Kerkkoo pitää ilman
muuta valita
kehitettäväksi kyläksi!
Kerkkoo on saanut
enemmän palkintoja
kuin muut kylät
Porvoossa yhteensä.

KYLLÄ,
olen
asunut EI, en asu
Kylä
muu kylä kylässä kylässä
KYLÄN VAHVUUDET
434
16-30
Kylällä on vahva yhteishenki
Kerkkoo
vuotta
ja aktiivista järjestö ja
seuratoimintaa. Tekmistä on
niin aikuisille, lapsille kuin
nuorillekin. Itselleni tärkeä osa
kylää on Kerkkoon
Nuorisoseurantalo ja
seurantoiminta ylipäätään,
toivon että se pysyy vireänä
jatkossakin. Kylälle on
muutanut paljon uusia
lapsiperheitä ja mielestäni on
tärkeää, että lapset pääsevät
aloittamaan myös koulun
omalla kylällä. Loistava
uutinen oli hetki sitten, että
saamme Kerkkoontielle lisää
katuvaloja. Lyhyesti kaunis
pikku-kylä, jossa on mukava
asua.

KAIKKI PORVOON KYLÄT
Miten edellä mainittuja
Mitä
kyliä
kunnan
olisi
kyliä olisi mielestäsi
KYLÄN HEIKKOUDET JA KYLÄN
KYLÄYHDISTYS TAI
mielestäsi kehitettävä? kehitettävä?
ONGELMAT
KEHITTÄMISTARPEET LÄHIKYLÄT
VASTAAVA
MUUT TERVEISET
Mielestäni, julkisen
Kehitettävää on
Muut kylät ovat minulle
En tunne muita kyliä niin
Kerkkoon Kyläyhditys,
liikenteen suunnitteluon
mielestäni kauppa/kioski lähinnä läpikulkua varten, hyvin, että voisin
toimiva ja aktiivinen
hiukan kummallinen. Minua osuuskunnan
joten sielläkin teiden
kommentoida.
ei haittaisi vaikka vuoroja oli tukeminen. Mielestäni
kunnossapito koskee
vaikka vain kuusi yhteensä, on hienoa, että tälläistä minua eniten.
mutta ajat, join bussit kulkee yritetään toteuttaa, mutta
ei tunnu osuvan koskaan
pelkään ettei voimavarat
järkevästi. Täältä ei pääse
riitä. Se jää kuitenkin
kovinkaan myöhään pois
nähätäväksi.
eikä tänne pääse kuuden
Kerkkoonseen johtavien
jälkeen muulla kuin taksilla. teiden kunto on
Yksi erittäin häiritsevä asia mielestäni aika heikko,
on kaavaan suunnitltu
matkalla on paljon
pyörötie, joka on suunniteltu vaarallisia kuoppia ja
kulkemaan suoraan
huonoja reunoja.
olohuonneen ikkunamme
alta, siitä on kyllä jo
valitettukin, muiden
kommenttien ohella.

434
Kerkkoo

Kylän teistä tulisi pitää
parempaa huolta, varsinkin
talvisin, sillä ihmisten pitää
päästä liikkumaan, kun
kylällä ei ole palveluita. Ei
sillä etteikö muuten tarvitsisi
päästä liikkumaan. Kerkkoon
uimaranta ei ole
käsittääkseni enää virallinen
uimaranta eli kaupunki ei
testaa veden laatua.
Mielestäni uimaranta on
tärkeä palvelu kesäisin, joten
sitä myös kaupungin tulisi
hoitaa.

16-30
vuotta

Kylä on aktivinen. Koen
asuinympäristön turvalliseksi.
Kylällä saa omalla tontillaan
elää ja oleskella rauhassa,
vaikka naapurit ovatkin
lähellä. Kyllässä on
hyväyhteishenki. Kylän keskus
on sopivan harvaan asutettu,
niin ei ole ahdasta ja toivon
että ei tule ahdasta
jatkossakaan, sillä siksi
ihmiset yleensä asuu maalla,
että olisi omaa tilaa. Minusta
on positiivista, että kylän oma
koulu on vielä toiminnassa,
sillä se antaa lapselle aivan
erillaiset eväät elämään, kuin
monen sadan hengen
kaupunki koulu. Koulua tulisi
siis ylläpitää. Kirjasto on myös
hyvä asia. Urheilukenttä antaa
hyviä harrastus
mahdollisuuksia kesällä sekä
talvella, näin on myös
ulkoilumajan suhteen.
Matonpesupaikka on kylällä
kovassa käytössä.

Kehittämis kohteita voisi Käytän lähinna Porvoon
olla kylän yleisien
taajamaan sijoittuvia
ulkoilualueiden
palveluita.
maisemointi, sekä
kauppa- ja postipalvelu.

Kerkkoon kyläyhdistys Vastustan kaavan
mukaan Kerkkoontielle
tuleva pyörätietä, niin
kauan kun se on tulossa
sille puolelle tietä mille
se on tulossa Myrskylän
tieltä päin. Toisaalta
ymmärrän että pyörätie
rakennetaan sille
puolelle missä on
enemmän asutusta ja
halutaan minimoida
tienylitykset, mutta
pyörätie vaihtaa puolta
joka tapauksessa eli
tien ylityksiltä ei voi
vältyä. Miksi ei siis
rakentaa pyörätietä
koko matkalta samalle
puolelle tietä, tai jättää
kokonaan rakentamatta.
Ei kukaan asu maalla
sen tähden, että saisi
ikkunansa alle
pyörätien, vaan päin
vaistoin. JATKUU..

Kylä

KYLLÄ,
olen
asunut EI, en asu
muu kylä kylässä kylässä
KYLÄN VAHVUUDET

434
Kerkkoo

6-15
vuotta

434
Kerkkoo

16-30
vuotta

434
Kerkkoo

kauem
min

434
Kerkkoo

0-5
vuotta

434
Kerkkoo

16-30
vuotta

KYLÄN HEIKKOUDET JA
ONGELMAT

KYLÄN
KEHITTÄMISTARPEET LÄHIKYLÄT

KAIKKI PORVOON KYLÄT
Miten edellä mainittuja
Mitä kyliä kunnan olisi kyliä olisi mielestäsi
KYLÄYHDISTYS TAI
mielestäsi kehitettävä? kehitettävä?
VASTAAVA
MUUT TERVEISET
Arvostan kyllä
turvallisuutta
liikenteessä, mutta
mielestäni levennetty
piennarkin on parempi
vaihtoento tässä
tapauksessa, kuin
korotettu
kevyenliikenteenväylä,
se ajaisi saman asia.
Kerkkoon kyläyhdistys

On kiva, kun kylässä on
metsää. On kiva, kun koulu on
lähellä. On kiva, kun täällä on
leikkipuisto.
Kylän hyviä puolia ovat
viihtyisä ympäristö ja palvelut.
Kerkkoossa toimii hyvin
yhdistykset (harrastuspiirit ja
tapahtumat). Hyvää on
tiedotus asioista. Haluan
säilyttää viihtyisän ympäristön
ja palvelut.

Leikkipuisto on liian pienille.

Osa katuvaloista on rikki, ne
tulisi korjata. Auraus
takkuilee lumipyrypäivinä. Se
häiritsee, kun aamulla pitää
lähteä aikaisin töihin.

Bussit kulkevat hyvin
arkipäivisin klo 6-18
välillä, mutta klo
kuudeksi töihin niillä ei
ehdi. Kioski ja kahvila ja
posti olisi tarpeellinen.
Lisää asukkaita voi
ohjata, jotta nykyset
palvelut säilyvät.

Keskustasta löytyvät
kaikki muut tarvitsemani
palvelut: ravintola,
kauppa, posti ja
kampaaja.

Porvoon isoimpia kyliä
ovat Hinthaara, Kulloo,
Kerkkoo, Ilola ja Epoo.
Niitä tulisi kehittää
edelleen. Tuntuisi hullulta
lähteä kehittämään jotain
pientä kylää, jossa ei ole
paljoa asukkaita tai
mitään palveluita.

Kyliin voisi ohjata
asukkaita, jotta palvelut
niissä säilyisivät.
Asukkailta pitäisi kysyä,
mitä asioita ja palveluja
he haluaisivat kylään
lisää ja kehittää niitä.

On, Kerkkoon
kyläyhdistys.

Sijainti on loistava: täältä
pääsee useita eri reittejä
kaupunkiin. Koulu pitää
säilyttää. Hyvät
urheilumahdollisuudet.
Koulu ja erittäin tiivis
kyläyhteisö ja
urheilu/nuorisoseura.
Äärettömän aktiivinen kylä
jossa todella tuntee olevansa
osa kyläyhteisöä.
Osuuskuntakauppa ajatus
tulee taatusti toimimaan, se jo
kertoo jotain kyläläisistä.

Ei ole.

Kauppa voisi olla.

Askolan kirkonkylässä
käyn kaupassa.

Kerkkoo tietysti,
Hinthaara, Kulloo, Ilola.

Kaavoittaa
asuinpaikkoja.

on, Kerkkoon
kyläyhdistys.

Ajonopeudet kylän läpi
menevällä Henttalantiellä
ovat vaarallisia pieniä
koululaisia ajatellen. Suojatie
kylän kohdalle olisi
paikallaan. Itse kylässä ei
ole vikoja, loistopaikka asua.

Monninkylässä Askolan
puolella käydään
kaupassa, koska
hypermarketteja ei
kuninkaanporttiin saatu.
Tässä asiassa kunta
mokasi ministeriön
ohella, sillä nyt
sivukyläläisillä ei ole
mitään syytä tulla
Porvooseen kauppaan.

Kerkkoo

Tukemalla omaaloitteisuutta ja
kyläläisten omaa halua
kehittää kyläänsä. Turha
tukea kyliä joilla ei ole
yritystä omasta takaa.

Kerkkoon
kyläyhdistys,
Kerkkoon urheilijat,
Kerkkoon
nuorisoseura

Yhteishenki koulun,
kyläyhdistyksen,
nuorisoseuran, urheiluseuran
sekä koulun
vanhempainyhdistyksen
kesken. Jotenkin jokaiselle
jotakin. Aivan mahtava me
henki ja autetaan toisia.
Katuvaloja on saatu sekä
verraton matonpesupaikka. Ja
joella on uimakopit sekä
laituri.

Huonot bussi yhteydet
kaupunkiin. Aina on saanut
olla kyyditsemässä
harrastuksiin.Posti, pankki ja
kauppa puuttuu.

Varmistettava koulun
jatkuvuus ja taattava
lapsille turvallinen
koulumatka riittävillä
katuvaloilla ja
jalkakäytävillä.
Osuuskunnan
tukeminen olisi
loistoasia, kaupan
saamisella tähän kylään
olisi merkittävä osa
myös kunnan
tonttikauppaa.
Lähikauppaa kaipaan.
Täältä kuitenkin yli 10
km kaupalle.

Vakkolan Sale on hyvä.

Kerkkoon
kyläyhdistys,
Kerkkoon
nuorisoseura sekä
Kerkkoon urheilijat

Hypermarketit HETI
Kuninkaanporttiin tai
alkaa veroäyri siirtyä
naapurikuntaan joka
vuoden viimeiseksi ja
ensimmäiseksi viikoksi..

KYLLÄ,
olen
asunut EI, en asu
Kylä
muu kylä kylässä kylässä
434
Olen
Kerkkoo
asunut
Kerkkoossa
yli 10
vuotta ja
opiskelun
myötä
muuttanut
Pohjanmaa
lle.
Vanhempa
ni ja
sisarukseni
perheineen
asuvat
edelleen
Kerkkoossa
ja käyn
siksi siellä
säännöllise
sti.
Haaveenan
i on
muuttaa
jossakin
vaiheessa
takaisin.

434
Kerkkoo

6-15
vuotta

KYLÄN HEIKKOUDET JA
KYLÄN VAHVUUDET
ONGELMAT
Olen tutustunut Porvoon
Ei ole mitään häiritsevää.
kaupunkistrategiaan ja siellä
kerrotaan, että valittavien
kyläkeskusten pitää tiivistää
asutusta. Kerkkoo on jo
valmiiksi asukasmäärältään
iso ja tiheästi rakennettu kylä.
Tämä näkyy siinä, että esim.
koulun oppilaat tulevat
yhdestä kylästä ja niitä riittää.
Pienemmät kyläkoulut
kokoavat oppilaansa
useammasta kylästä ja silti
niissä on vähemmän oppilaita.
Samoin koulukuljetuksia on
yhtä vähän kuin keskustan
isoissa kouluissa, kun muissa
kyläkouluissa kuljetetaan
lapsia paljon. Kaikki palvelut
ovat lähellä eivätkä hajallaan
eri paikoissa: harrastuspiirit,
koulu, kirjasto, päivähoito ja
urheilupaikat. Isoja kivoja
tapahtumia on paljon, joihin
tulee satoja ja jopa tuhansia
ihmisiä (esim. Hippo-hiihdot,
rallit ja markkinat ja
kulttuuripäivät). Ympäristö on
viihtyisä. JATKUU...

Haluan ehdottomasti säilyttää
kaikki palvelut, varsinkin
koulun sekä viihtyivän
ympäristön.
- aktiiviset asukkaat - hyvin
toimiva kyläyhteisö - aktiivinen
järjestötoiminta (kyläyhdistys,
nuorisoseura, urheiluseura,
vanhempainyhdistys) - oma
koulu!

- kauppa/kioski puuttuu vielä
toistaiseksi - päiväkotia ei
ole - esikoulua ei ole kevyenliikenteenväyliä ei ole

KYLÄN
KEHITTÄMISTARPEET LÄHIKYLÄT
Kaupungin pitäisi saada
kaava valmiiksi. Sitä on
tehty nyt 10 vuotta!

Kylän asukasmäärä ja
Porvoon keskusta
varsinkin lapsiperheiden (kauppapalvelut)
määrä on tietääkseni
ollut kasvussa jo jonkin
aikaa. Hienoa, että
saimme pitää oman
koulun! Ajankohtaista
voisi olla myös
päiväkodin ja
esiopetuksen saaminen
kylälle. Lisääkin perheitä
kylään varmasti
muuttaisi, jos esim.
tontteja olisi tarjolla.

KAIKKI PORVOON KYLÄT
Miten edellä mainittuja
Mitä kyliä kunnan olisi kyliä olisi mielestäsi
KYLÄYHDISTYS TAI
mielestäsi kehitettävä? kehitettävä?
VASTAAVA
Kaupunki/maalaiskunta
Lisätään asutusta niin,
Jo pitkään toiminut
on myynyt tontteja
että palvelut säilyvät.
Kerkkoon kyläyhdistys
aikanaan Epoosta,
Tarkistetaan, että
Hinthaarasta ja
tarvittavat palvelut
Kerkkoosta. Olisi
löytyvät läheltä ja
huijausta jättää
korjataan puutteet.
valitsematta niitä
Kysytään kyläläisten
kehitettäviksi kyliksi!
mielipidettä, mitä he
haluavat. He tuntevat
kylänsä
kehittämiskohteet
parhaiten. Kehitetään
esim. kaavoitusta,
päivähoito- ja
opetuspalveluita,
harrastusmahdollisuuksi
a ja ympäristöä.

Kerkkoo (ei Kerkko!)
Suomenkylä

Suomenkylän päiväkodin Kerkkoon kyläyhdistys
tilanne on hämmentävä -- ry
> uudet tilat tulossa
joskus?

MUUT TERVEISET
Eikö Uudenmaan
maakuntakaavassa
linjattu jo
maakunnallisesti
merkittävät kylät? Niiden
joukosta Porvoonkin
tulisi valita kehitettävät
kylät, koska muuten
suunnitelmat ovat
ristiriitaisia.

KYLLÄ,
olen
asunut EI, en asu
Kylä
muu kylä kylässä kylässä
KYLÄN VAHVUUDET
434
6-15
täällä on oma koulu - julkisen
Kerkkoo
vuotta
liikenteen bussilla pääsee,
paljon palveluita ja aktiivinen
kylätoimikunta, tulossa kioski
palvelut takaisin. vireä
nuorisoseura, kerkkoon
urheilijat ja vaikka ja mitä

KYLÄN HEIKKOUDET JA
ONGELMAT
10 vuotta valmisteilla ollut
Kerkkoon kaava tulisi saada
valmiiksi. Ihmiset haluavat
muuttaa Kerkkooseen ja
kyselevät tontteja, mutta
niitä ei voi myydä ennen kuin
kaava on valmis. Itse odotan
myös työni puolesta koska
hoidan täällä lapsia ja
odotan lisää lapsia kylälle

KYLÄN
KEHITTÄMISTARPEET LÄHIKYLÄT
Kevyenliikenteen väyliä vakkola - kauppa,
olisi hyvä saada
pankki, apteekki
asfalttiteiden reunoihin.
ja tietty nythän niitä
katuvaloja jo tuleekin

KAIKKI PORVOON KYLÄT
Miten edellä mainittuja
Mitä kyliä kunnan olisi kyliä olisi mielestäsi
KYLÄYHDISTYS TAI
mielestäsi kehitettävä? kehitettävä?
VASTAAVA
MUUT TERVEISET
Jotta alueellinen
Kerkkoon kyläyhdistys
tasapuolisuus toteutuisi,
joka ilmansuunnasta tulisi
valita yksi tai kaksi
kehitettävää kylää.
Kehitettävien kylien tulisi
olla valmiiksi sellaisia,
joissa on jo jotain
palveluja ja riittävä oma
asukasmäärä. Mielestäni
pohjoisesta tulisi valita
Kerkkoo, idästä Epoo tai
Ilola, etelästä Pellinki
sekä lännestä Kulloo ja
Hinthaara.

434
Kerkkoo

kauem
min

Kylän hyviä puolia:
yhteisöllisyys,kylän henki ja
kaikkinainen toiminta yhteisen
hyväksi.Tärkeitä asioita ja
jotka toimivat ja olisi
säilytettävä: mm. koulu,
kirjasto,urheilutilat ja
liikuntapaikat, Linja-auto
yhteydet.

Muutaman vuosikymmenen
lasten (nuoriso) tekemät
vallattomuudet ja
vahingonteko.

kevyenliikenteen väylien
kehittäminen.Kuntateknii
kan
(viemäröinti)laajentamin
en haja-asutusalueelle.
Myös tiedottamisen
saaminen kaikille
asukkaille
ajankohtaisista asioista
on ongelma, ainakin
omasta mielestäni.

Koska harrastan hiihtoa
käytän myös
Vanhamoision
latupalveluja.

Kerkkoon kyläyhdistys

434
Kerkkoo

0-5
vuotta

Yksi tärkeä syy Kerkkooseen
muuttoon oli ala-asteen
läheisyys ja se, että lapseni
voisi käydä pienessä
kyläkoulussa, kuten itsekin
olen aikoinaan käynyt.
Kerkkoossa on toimiva
kyläyhdistys sekä
nuorisoyhdistys, jotka
järjestävät kivoja tapahtumia
kylälle ja luovat kylähenkeä.

Kyläkaupan puute häiritsee,
mutta onneksi asia on jo
hoidossa osuuskunnan
toimesta. Toiseksi toivoisin
kylälle omaa päiväkotia, että
kerkkoolaiset lapset
pääsisivät vähintään eskariikäisinä samaan päiväkotiin.
Liikenneturvallisuus
huolettaa, koska kylällä ei
ole kevyenliikenteen väyliä ja
Kerkkoontie sekä
Henttalantie ovat niin
mutkaisia ja kapeita teitä
eivätkä ne ole turvallisia
jalankulkijoille ja pyöräilijöille.

Asiat tulivat esille
edellisessä kohdassa eli
jalankulkijoiden ja
pyöräilijöiden
liikenneturvallisuus sekä
päiväkoti.

Käymme usein
Askolassa kaupassa,
koska sinne on helpompi
ajella kuin Porvoon
keskustaan.

Kerkkoon kyläyhdistys Kiitos, että
Kerkkoontielle tulee
lisää valoja!

434
Kerkkoo

kauem
min

Turvallinen asuinpaikka .
Kauppa. Mutta sehän onkin
Haluan säilyttä koulun ja
jo suunnittelu vaiheessa.
kirjaston. Kylällä on vireää
seura ja yhdistys toimintaa.
Olen myös iloinen matonpesu
paikasta . K

Kerkkoon kyläyhdistys

KYLLÄ,
olen
asunut EI, en asu
Kylä
muu kylä kylässä kylässä
KYLÄN VAHVUUDET
434
kauem
rauhallisuus, väljyys, lyhyt
Kerkkoo
min
etäisyys palveluista.

434
Kerkkoo

6-15
vuotta

koulu ja seurakunnan kerho
ovat lähellä. Paljon hyviä
harrastusmahdollisuuksia
sekä sisällä että ulkona.
Kirjasto on myös toimiva.
Myös hyviä perhepäivähoitajia
löytyy kylältä.

434
Kerkkoo

6-15
vuotta

muuttovoittoinen, vireää
nuorisoseuratoimintaa sekä
kylätoimintaa. Kaikki on jo
viety pois, ei ole enää kuin
koulu, toivottavasti se edes
saa jäädä kun siellä toimii
kirjastokin

434
Kerkkoo

6-15
vuotta

434
Kerkkoo

0-5
vuotta

KYLÄN HEIKKOUDET JA
ONGELMAT
tuloväylät kaupunkiin
Suomenkylän sekä Saksalan
autta. Ainoa etevä jouheasti
iikkuva reitti kulkee
Myrskylntietä pitkin.
Suomenkylän älytön 40
nopeusrajoitus vaikka on
pyörätiet ja kaikki sekä
kirkonkautta lpiajon sulku.
Saksalan kautta tullessa
joutuu kiertää koko
kaupungin että päsee
keskustaan.Joukkoliikenne
huono- no en sitä itse kapaa
mutta saattaisi olla jollekkin
tärkeä
Kauppa puuttuu samoin
posti ja päiväkoti=eskari.

KYLÄN
KEHITTÄMISTARPEET LÄHIKYLÄT
ei keskittämistä
Porvoota vain tarvitaan
kyläkeskukseen vaan
enemmän taloja ns
hajasutusalueelle isoille
tonteille min 5000m2.
Lähiörakentaminen pilaa
kyläidyllin

Kevyenliikenteenväylä
Kerkkoontien varteen,
samoin katuvalot niin
myös lasten liikkuminen
tulisi turvallisemmaksi.

suomenkylä oli niin
kauan kuin eskari oli
siellä nyt ei enään
sekään kun joutui
muuttamaan huhtisiin

KAIKKI PORVOON KYLÄT
Miten edellä mainittuja
Mitä kyliä kunnan olisi kyliä olisi mielestäsi
KYLÄYHDISTYS TAI
mielestäsi kehitettävä? kehitettävä?
VASTAAVA
MUUT TERVEISET
Kerkkoo,Somenkylä
Kekkkoon suunnitellun
ON hyn aktiivinen
kaavan poistaminen.
Kerkoon kyläyhdistys

Kerkkoo, Hinthaara

kts edellä oleva

Kerkkoon Kyläyhdistys

viikonloppuisin ei julkista
kioski ja kuppila heti eikä Porvoossa tehdään
liikennettä ollenkaan, samoin 5 vuoden päästä!
kaikki tarvittavat
kuin iltaisin 18.00 jälkeen, ei
ostokset.
ole kauppaa, ei kioskia, oli
kauppa ja kuppila mutta
kyläläiset eivät voineet
käyttää sitä että olisi pysynyt
pystyssä, todella huonoa!

Kerkkoo ilman muuta

katso kohta 6.1

Kerkkoon kyläyhdistys Täällä oli ennen paljon
kans.opiston kursseja
nyt ei taida olla kuin
keramiikka, niitä
kaipailen

aktiivinen kylä/aktiivisia
asukkaita, hyvät
liikuntamahdollisuudet

Julkinen liikenne vaillinaista.
viikonloppuvuorojen puute
rajoittaa monen liikkumista.
Kerkkoontien liikenne on
"ylinopeaa" etenkin
kesäaikaan.
Nopeusrajoutukset eivät
pure ja tie on kapea.
Turvatonta menoa kylän
lapsille ja kaikille tiellä
liikkujille.

Keskustan alue on
hajanainen ja sekava.
Kuninkaanportti hyvin
vajavainen palveluiltaan.

Suunniittelu/lupavaihees Kerkkoo kyläyhdistys
sa tulisi varmistaa
suunnitelmien
loppuunsaattaminen.
Kuninkaanportin kaltaiset
keskeneräisyydet
maksavat ja raastavat
kaupunkilaisen silmää.

Koulu täytyy säilyttää. Urheilu
paikkoja voisi vähän parantaa
tai pitää paremmin yllä.
Jonkinlainen kyläkauppa olisi
mahtava saada, vaikka
kunnostaa vanha kauppa.
Kyläyhteisön henki on täällä
hyvä. Pyörätie kaupunkiin olisi
mahtava saada.

Ei ole kauppaa. Pyörätien
puuttuminen kaupunkiin asti
on vähän kiusallinen, jos
haluaisi mennä pyörällä
lasten kanssa kaupunkiin.
Esimerkiksi koulun- ja
urheilukentän risteyksiin olisi
hyvä saada kunnon
hidasteet.

Keskustassa ja Näsisssä
tulee hoidettua suurin
osa kauppakäynneissä,
myös Huhtisissa.
Eestinmäessä
päivähoitopalvelut.

Esimerkiksi koulun- ja
urheilukentän risteyksiin
olisi hyvä saada kunnon
hidasteet. Pyörätie
kaupunkiin asti.

Teiden
talvikunnossapitoa olisi
hyvä parantaa. Ei nuilla
rattoreilla raitteja
kunnossa pidetä!

KYLLÄ,
olen
asunut EI, en asu
Kylä
muu kylä kylässä kylässä
KYLÄN VAHVUUDET
434
0-5
Aktiivinen kyläyhteisö. Kaikki
Kerkkoo
vuotta
tuntevat toisensa, auttavat ja
tukevat tarvittaessa. Kylällä on
harrastusmahdollisuuksia
aikuisille ja lapsille mm.
nuoriso ja urheiluseuran
järjestämänä. Oma pieni
koulu ja mahtava
seurakunnan kerho sekä
kirjasto. Kylällä on omaa
rauhaa sekä sopivasti tohinaa.
Uusi leikkipuisto on meidän
perheen lasten ykköspaikka!

KYLÄN HEIKKOUDET JA
ONGELMAT
Kylälle tarvittaisiin pieni
kauppa/kioski/kahvila jossa
voisi silloin tällöin piipahtaa.
Jos kylällä olisi kauppa,
isompikin perhe pärjäisi
yhdellä autolla.

434
Kerkkoo

0-5
vuotta

Kylän hyviä puolia on
aktiivinen kylätoimikunta sekä
kyläläiset jotka ovat
kiinnostuneita ja innostuneita
omasta asuinympäristöstään.
Nuorisoseura toimii
Kerkkoossa hyvin ja koulu on
tärkeä.

Ongelmana näen
nopeusrajoitusten
noudattamattomuuden,
kaupan & postin
puuttumisen sekä huonot
julkiset kulkuyhteydet.

434
Kerkkoo

6-15
vuotta

Kylän yhdistykset järjestävät
ohjelmaa ympäri vuoden ja ne
keräävät ihmisiä
osallistumaan. Monia uusia
taloja on alueelle rakennettu
pienessä ajassa ja lapsia
syntyy ja muuttaa seudulle.
Kylälle on suunnitteilla myös
kioski, jota kylä kyllä tarvitsee.
Koulu on toimiva ja lähellä.

Kaupan/kioskin puute (joka
korjautunee toivottavasti
kesän aikana).
Katulamppuja on ajoittain
useitakin pimeänä pienellä
matkalla.

434
Kerkkoo

0-5
vuotta

Erittäin upea sijainti ja luonto
Porvoon jokilaaksossa!
Kyläyhteisö, nuoriso- ja
urheiluseura tekevät upeaa
työtä lasten ja nuorten
hyväksi!

Kauppa on vasta tulossa.
Kuninkaanportin
hypermarkettien tyrmäys oli
käsittämätöntä IDIOTISMIA.
Nuo hypermarketit olisivat
kerännet meidän perheen
rahat helposti, nyt rahat
menee Järvenpäähän jossa
hinnat ovat noin 20-30%
halvemmat, johtuen
hypermarketeista.
Hurjastelevat motoristit
häiritsevät.

KAIKKI PORVOON KYLÄT
Miten edellä mainittuja
Mitä
kyliä
kunnan
olisi
kyliä olisi mielestäsi
KYLÄN
KYLÄYHDISTYS TAI
mielestäsi kehitettävä? kehitettävä?
KEHITTÄMISTARPEET LÄHIKYLÄT
VASTAAVA
MUUT TERVEISET
kylä tarvitsee kaupan,
Käymme usein
kerkkoon kylä
lasten turvallinen
kerkkoon kyläyhdistys Kerkkoo on mahtava
katuvaloja suojateitä
askolassa kaupassa. pari
koulumatka tulisi taata.
paikka asua!
sekä jalkakäytäviä.
kolme kertaa
Kylälle tarvitaan
kuukaudessa käymme
kauppa/kioski
järvenpään prismassa.
Prismasta iso perhe saa
kerralla kaiken
useammaksi päiväksi.
Porvoossa on huonot
kaupat ja useat tuetteet
ovat kalliimpia kuin
järvenpäässä.

Viikonloppuisin voisi
kulkea edes pari
bussivuoroa,
nopeusrajoitusten
valvontaa voisi kehittää
jollain tapaa. Kauppa on
tulossa
lähitulevaisuudessa,
mutta postia ei varmaan
kylään saada.
Koirapuistoa kaipaisin,
vaikka lasten
leikkipuiston
läheisyyteen... Kävelytie
Henttalantien ja
kerkkoontien laidoille
toisi turvallisuutta
liikkumiseen.

Kauppaa olisi tuettava
merkittävästi kunnan
puolesta! Kaavoitetut
tontit pitää saada
nopeasti myytyä jotta
kouluun riittää lapsia
myös tulevaisuudessa.
Ajoteille tulisi saada
PALJON ajohidasteita
kaahaamisen
estämiseksi!
Henttalantielle
Kyläkeskuksen kohdalle
oliis pakko saada
hidasteet jotta lapset
pääsevät turvallisesti
kouluun.

Kerkkoon kyläyhdistys

Keskustaan joutuu
menemään
yläasteikäiset. Lähimmät
kaupat löytyvät
Huhtisista, Näsistä ja
Askolasta

Kylässämme on koulu,
mutta ei päiväkotia tai
kauppaa. Käymme
kaupassa Järvenpäässä
tai Askolassa, emme
oikeastaan ikinä
Porvoossa. Porvoon
hinnat ovat kuvottavat ja
hypermarkettien puute
ajaa muualle.

Kerkkoon kyläyhdistys Oikein mukava ja
rauhallinen, mutta
aktiivinen ja toimiva,
kylä asua.

Kaikkia kyliä olisi syytä
kehittää, mutta Hinthaara
on niin reilusti edellä
muita, että sinne ei rahaa
enää tarvitsisi työntää.

Kerkkoon
nuorisoseura

Asuisin mieluummin
Porvoon MLK:ssa kuin
nykyisellään porvoossa.
Porvoon palvelut ovat
lähes neuvostoliiton
tasoa, mitä tulee
kouluihin
Suomenkielisille,
palveluihin vammaisille
ja lähes kaikkeen mikä
liittyy tavallisten
lapsiperheiden elämään.
Rikas ruotsalainen on
varmaan tyytyväinen,
samoin kuin
rappioalkoholisti.

KYLLÄ,
olen
asunut EI, en asu
Kylä
muu kylä kylässä kylässä
KYLÄN VAHVUUDET
434
16-30
Yhteishenki ja yhteiset
Kerkkoo
vuotta
hankkeet. Kuntorata, etenkin
hiihtolatu on kovassa
kysynnässä myös muualta
tulleilla.

KYLÄN HEIKKOUDET JA
ONGELMAT
Viimetalvena hiihtoladut
aivan kaameassa kunnossa,
käsittääkseni kerkkoon
urheilijat vastaavat ladusta ja
selitystä ei oikein saatu.. "ei
jaksa" taisi olla ainoa.
monesti käytiin katsomassa
tilanne ja poistuttiin päätä
pudistellen, myös muut
joutuivat tekemään näin. Ei
ole kauppaa ei mitään!
Urheilukenttä rapistuu
silmissä ja kaikki tuntuu
olevan vähintääkin
aataminikuisia tavaroita, ei
mitään uudistuksia. On kiva
kerääntyä sinne porukalla,
mutta harmittaa esim ettei
pääse istumaan mihinkään.

KYLÄN
KEHITTÄMISTARPEET
Vanhat paikat
kunnostettava, nykyään
on sellainen fiilis ettei
mitään korjata ilman että
siihen pitäisi
suurinpiirtein nyhtää
rahat yksityisiltä
hyväntekeväisyytenä.
Tahalleen annetaan
kaiken rapistua ja
ajetaan ihmiset
kaupunkiin.

LÄHIKYLÄT
Monninkylä (Askola).
Vakkola (askola) Lähin
huoltoasema, kauppa,
apteekki.

434
Kerkkoo

16-30
vuotta

hyvä yhteistoiminta ja
lähipalvelut puuttuvat
yhteishenki, yhteinen vastuu
omasta asuinympäristöstä,
oma koulu ja kirjasto, paljon
erilaisia aktiviteetteja joihin on
helppo osallistua

asemakaavan laajennus
pikaisesti valmiiksi,
palveluja pitää saada
omalle kylälle, esim.
kyläkauppa, kevyen
liikenteen väylät ainakin
koulun ympäristöön

434
Kerkkoo

0-5
vuotta

Kylässä toimii aktiivinen koulu
ja kyläyhdistys. Ihanaa
luonnonmaisemaa, hyvät
liikuntamahdollisuudet
(koris/skeitti, luistelu, hiihto,
metsäpolut, jne)

Osaan kylästä voisi
Askola (kauppa, kirjasto)
laittaa hidastetöyssyjä
on lähin kylä missä
kaahaamisen
asioidaan
estämiseksi.
Jalkakäytäviä ihan kylän
keskustaan
Skeittirampilta koululle ja
henttalantielle
uimarannalle asti

Tiet ajoittain huonossa
kunnossa, nopeusrajoituksia
ei noudateta, lasten kanssa
tienviertä kävellessä joskus
hirvittää.

KAIKKI PORVOON KYLÄT
Miten edellä mainittuja
Mitä kyliä kunnan olisi kyliä olisi mielestäsi
KYLÄYHDISTYS TAI
mielestäsi kehitettävä? kehitettävä?
VASTAAVA
MUUT TERVEISET
Kerkkoo.
Toimintaa ja vanhojen
Nuorisoseura,
toimintapaikkojen
kerkkoon koulun
kunnostus. Töyssyt
vanhempainyhdistys.
koulun vieressä
kulkeville teille.
rajoitukset 40kmh ja silti
siellä kaahataan
vaarallisesti ja tiet ovat
kapeita.

Aktiivisia ja
muuttovoittoisia kyliä
pitää tukea, esim.
Hinthaara, Kulloo, Ilola

jatkaa niiden kaavoitusta Kerkkoon kyläyhdistys Kylien asukkaat
ja lisäämällä kunnallisia
maksavat veroja
palveluja
kaupungille ja haluavat
vastineeksi myös kyliin
palveluja, nyt täältä
maalta katsoen näyttää
siltä, että suurin osa
'maalaisten'
verorahoista valuu
keskustan
kehittämiseen, myös
turhanpäiväisiin
hankkeisiin
Kerkkoon kyläyhdistys

KYLLÄ,
olen
asunut EI, en asu
Kylä
muu kylä kylässä kylässä
KYLÄN VAHVUUDET
434
6-15
Kerkkoo on hyvin toimiva
Kerkkoo
vuotta
kyläyhteisö, jossa puhalletaan
yhteen hiileen. Asukkaat
haluavat panostaa
elinympäristöönsä ja pitää
kylän elinvoimaisena ja
mukavana paikkana asua ja
elää.

KYLÄN HEIKKOUDET JA
ONGELMAT
Välillä on pientä häiriötä
mopopojista, mutta se
kuuluu normaaliin lasten
kehitykseen.

KAIKKI PORVOON KYLÄT
Miten edellä mainittuja
Mitä
kyliä
kunnan
olisi
kyliä olisi mielestäsi
KYLÄN
KYLÄYHDISTYS TAI
mielestäsi kehitettävä? kehitettävä?
KEHITTÄMISTARPEET LÄHIKYLÄT
VASTAAVA
MUUT TERVEISET
Kaavoitus pitäisi
Lähikylistä tärkeimpiä
Kerkkoo ja muut
Tiivistämällä
Kerkkoon kyläyhdistys
vihdoinkin saada
ovat Grottabacka (mylly), kehittymiskelpoiset ja
rakentamista, mutta
edistymään että uudet
Askola (kaupat).
tiiviit kylät, joissa on suuri säilyttämällä samalla
asukkaat pääsisivät
osa yhteiskunnan
myös kylän identiteetti ja
rakentamaan tiiviiseen
rakenteista, kouluista,
mahdollistamalla
kyläyhteisöön.
vesi/viemäriverkoista jo
rakentaminen myös
Mahdollinen päiväkoti &
paikallaan.
kylän ydinkeskustan
esikoulu
ulkopuolelle.
Runninrinteeseen
edistäisi myös kehitystä
ja vähentäisi kaupungin
kuluja pitkällä aikavälillä
kun mm. taksikyydit
eskariin jäisivät pois.
Osuuskunnan kahvila
tulee lisäämään
paikallista
palvelutarjontaa, mutta
uudetkaan palvelut eivät
olisi pahitteeksi.

434
Kerkkoo

16-30
vuotta

Toimivat yhdistykset (
Ehkä nuorison meluaminen,
Urheiluseura, nuorisoseura,
sotekminen ja lievä häiriökyläyhdistys, vapaapalokunta) käyttäytyminen.
ja tottakai koulu.Niin kauan
kun kylällä nämä toimivat sillä
on mahdollisuus kehittyä.
Mahdollisuus käyttää linjaautoa työmatkaan.

Lähikauppa ja jotenkin
pitäisi pystyä
hyödyntämään kylän läpi
kulkevaa jokea.

434
Kerkkoo

0-5
vuotta

Voimakas yhteisöllisyys ja
viihtyvyyden eteen
työskentely. Aktiivinen halki
ikäryhmien menevä
aktiivisuus kaikilla kultuurin
alueilla.

Aktiivisen kaavoituksen Porvoo itsessään
ja asukkaiden kuuntelun
kautta.

Puutteelliset palvelut-ei
kyläkauppaa

Kerkkoon kyläyhdistys Toivottavasti linjaautovuorot säilyvät

Kerkkoo

Kaavoitus-palvelut

Kerkkoon kyläyhdistys Kerkkoo on
poikkeuksellinen kylä
koko suomessaTällaiset kylät toimivat
esimerkkinä muille. ei
ruikuteta apua muilta
.vaan omalla
katiivisuudella ja kovalla
työllä rakennetaan
parempaa ympäristöä ja
kylää kaikille.

KYLLÄ,
olen
asunut EI, en asu
KYLÄN HEIKKOUDET JA
Kylä
muu kylä kylässä kylässä
KYLÄN VAHVUUDET
ONGELMAT
434
0-5
Vahva ja aktiivinen yhteisö.
Kerkkoo
vuotta
Harraste toimintaa on
järjestetty mm.lapsille, nuorille
ja aikuisille. Toivoisin, että
jatkossa nämä säilyvät.
Nuorisoseuran toiminta on
hyvin arvokasta!

434
Kerkkoo

16-30
vuotta

Toimiva ala-aste ja sen
mukanaan tuomaa aktiivista
toimintaa. Kirjasto toimii
hyvin.Leikkipuisto on hyvin
tehty ja kohtalaisesti hoidettu.

Kevyenliikenteen väylien
puute ja katuvalojen vähyys.
Kaupan sekä muiden
palvelujen puute.

KYLÄN
KEHITTÄMISTARPEET
Lisää harraste
mahdollisuuksia.
Vaikkapa kuntosali,
jossa lapsille iso puuha
huone.
Yleisurheilukenttä, jossa
välineitä tarpeeksi ja
saatavissa. Voisi
perheenä käydä
harrastamassa liikuntaa
silloin, kun se itselle
sopii. Kylä tarvitsisi
mielestäni oman
päiväkodin. Lähi
kauppaa ei ole tällä
hetkellä! Asia onneksi
kehitteillä.

LÄHIKYLÄT
Suomenkylässä lapset
ovat hoidossa. Tosin
tämäkin sijaitsee
huhtisissa. Matka on
sinne pitkä! Päiväkoti
Kerkkooseen!!!

KAIKKI PORVOON KYLÄT
Miten edellä mainittuja
Mitä kyliä kunnan olisi kyliä olisi mielestäsi
KYLÄYHDISTYS TAI
mielestäsi kehitettävä? kehitettävä?
VASTAAVA
MUUT TERVEISET
Kerkkoon kyläyhdistys
RY + kerkkoon
nuorisoseura r.y.

Kaupalle ja liiketiloille
Vakkola, koska siellä on Kerkkoo, Hinthaara, Ilola,
tulisi varata tilaa kylän
kauppa.
Epoo.
keskustaan. Lisäksi
samalle alueelle tulisi
varata kunnon tilat
kirjastolle ja muille
kaupungin tarjoamille
palveluille.
Kevyenliikenteen väylät
tulisi rakentaa
pääkulkureittien varrelle
ja kaikki suurimmat tiet
(myös hiekkatiet)tulisi
varustaa katuvaloin.
Urheilukenttää tulisi
parantaa.

Kaavoitusta olisi
vauhditettava ja
kyläkeskuksen elävänä
pitämiseen tulisi todella
kiinnittää huomiota.

Kerkkoon kyläyhdistys Pitäkää huolta kylistä.
ja Kerkkoon
Porvoo on muutakin
nuorisoseura
kuin harmaa kaupunki,
sen ympärillä on vihreä
ja kaunis maalaiskunta.

KYLLÄ,
olen
asunut
Kylä
muu kylä kylässä
434
6-15
Kerkkoo
vuotta

434
Kerkkoo

0-5
vuotta

EI, en asu
kylässä
Kuulun
hallinnollise
sti
Vanhamoisi
on kylään,
mutta
Kerkkoon
kyläkeskust
a on
lähempänä
ja lapseni
käyvät
Kerkkoon
koulua.
Osallistum
me kylän
rientoihin
aktiivisesti
ja pidämme
itseämme
käytännöss
ä
kerkkoolaisi
na.

KYLÄN VAHVUUDET
Aktiiviset, innovatiiviset ja
avoimet ihmiset sekä vilkas
yhteinen toiminta
(harrastukset, yhdistykset)
ovat selvä vahvuus. Kylällä on
selvä keskus ja omia palveluja
(koulu, srk:n kerho, kirjasto).

Kerkkoo on kasvava kylä,
jossa on paljon nuoria
lapsiperheitä. - Paljon
harrastuksia lapsille ja
vanhemmille - Aktiivinen
kylätoimikunta, joka pyörittää
kehittämisprojekteja - Koulu

KYLÄN HEIKKOUDET JA
ONGELMAT
Kaupan puute on suurin
ongelma, mutta kylälle
perustettava osuuskunta
yrittää ratkaista tämän asian.
Kylä tarvitsee myös
ehdottomasti omia
päivähoitoratkaisuja. Lähes
kaikki kylän lapset viedään
autolla useiden kilometrien
päähän muihin Kerkkoota
huomattavasti pienempiin
kyliin hoitoon.

KYLÄN
KEHITTÄMISTARPEET LÄHIKYLÄT
Kylä tarvitsee kaupan ja Lähimmät kaupat ovat
päivähoitopalveluja.
Tarmolassa, Näsissä ja
Askolan Monninkylässä
ja kirkonkylällä.
Hinthaarassa on
puistojumppa.

- Kaupan puute. Pientä
osuuskauppaa/kioskia ollaan
puuhaamassa, mutta
suuremmallekin kaupalle
Mäntsäläntien laidassa tai
Kuninkaanportissa olisi
kysyntää. Helsingissä
työskentelevillä ei ole
ruokakauppaa
matkanvarrella.

- Kuninkaanporttiin iso
Askola, Vakkola
ruokakauppa. Se
palvelisi useampaa
kylää. Kevyenliikenteenväyliä.
Esim. Tukkilan sillalta
joenvartta
vedenottamolle =
tulevalle osuuskaupalle. Oma päiväkoti, lisää ja
nuorempia
perhepäivähoitajia

KAIKKI PORVOON KYLÄT
Miten edellä mainittuja
Mitä kyliä kunnan olisi kyliä olisi mielestäsi
KYLÄYHDISTYS TAI
mielestäsi kehitettävä? kehitettävä?
VASTAAVA
MUUT TERVEISET
Kerkkoo, Hinthaara, Ilola. Vahvat palvelut, hyvät
Kerkkoon kyläyhdistys Kerkkoolaiset haluavat
liikenneyhteydet.
ja osaavat hoitaa itse
hienosti monet asiansa.
Täällä ylläpidetään
palveluja ja tehdään
merkittäviä asioita
yhdessä. Kaupunki voi
helposti edesauttaa
tärkeitä hankkeita
yhteistyössä kyläläisten
kanssa, jotka ovat
tottuneet rakentamaan
kyläänsä toteuttamaan
erilaisia projekteja
talkoilla.

Kuninkaanportti, Kerkkoo -Kuninkaanporttiin
Kerkkoon kyläyhdistys Tervetuloa
ruokakauppa, jotta
Kerkkooseen! :)
sellainen olisi
Helsingissä
työskentelevien
kotimatkan varrella. Kerkkooseen oma
päiväkoti ja lisää
perhepäivähoitajia.
Täällä on paljon lapsia ja
lisää tulee. Retkeilyreittejä lisää

KYLLÄ,
olen
asunut EI, en asu
Kylä
muu kylä kylässä kylässä
KYLÄN VAHVUUDET
434
16-30
Kerkkoon kylä on jatkuvasti
Kerkkoo
vuotta
kasvava kyläyhteisö, jolla on
erittäin aktiivinen
kylätoimintaa kehittävä
kyläyhdistys. Kylä on hyvien
kulkuyhteyksien päässä mm.
Helsingin moottoritiestä.
Kerkkoon kylällä on pitkä ja
ansiokas historia mm.
urheiluun ja liikuntaan liittyen.
Kylällä on hyvin toimiva,
uudistettu kyläkoulu sekä
hyvin hoidettu urheilukenttä
keskellä kylää. Talvella
kylässämme on hyvät
mahdollisuudet mm. hiihdon
harrastukseen Kerkkoon
urheilumajan läheisyydessä.

434
Kerkkoo

kauem
min

Maisemat, kylän asukkaiden
loistava yhteis-ja
talkoohenki.Haluaisin sälyttää
maisemallisen väljyyden
rakentamisen suhteen ,
tonttien koko tulisi suhteuttaa
ympäristöön. naapuri saisi
näkyä,mutta en haluaisi ihan
nähdä ikkunastani naapurin
olohuoneeseen!.

KYLÄN HEIKKOUDET JA
ONGELMAT
Myrskyläntieltä Kerkkoon
keskustaan ulottuva pyörätie
puuttuu, mikä tekee
Kerkkoontiestä talvisin aika
vaarallisen liikkua. Johtuu
mm. Kerkkoontien
mutkittelevuudesta sekä
kapeudesta. Myös
Kerkkoosta Porvooseen
puuttuu pyörätie
Myrskyläntien puolelta. Myös
bussiliikenteen
kesäaikatauluja pitäisi
tarkentaa, koska tällä
hetkellä kesäaikaan ei
Kerkkoosta kulje kuin pari
bussia päivässä
Porvooseen.

KYLÄN
KEHITTÄMISTARPEET LÄHIKYLÄT
Myrskyläntieltä pitäisi
saada Kerkkoon
keskustaan saakka
ulottuva pyörätie, koska
Kerkkoontie on lapsille
talvisin aika vaarallinen
liikkua, mikä johtuu
Kerkkoontien
mutkittelevuudesta sekä
kapeudesta. Myös
Kerkkoosta Porvooseen
tarvittaisiin oma pyörätie
Myrskyläntien varrelle,
koska pyörällä kulkevat
työmatkalaiset joutuvat
usein ajamaan
vaarallisesti
Myrskyläntien reunalla
töihin. Myös
bussiliikenteen
kesäaikatauluja pitäisi
tarkentaa, koska tällä
hetkellä kesäaikaan ei
Kerkkoosta kulje kuin
pari bussia päivässä
Porvooseen.

Heikkoutena on liikenne-ja
kauppapalvelujen
vähyys/olemattomuus.
Erikoisesti lapsiperheille
sekä
ajokortittomille/autottomille
ikäihmisille tuottaa
lisäkustannuksia /vaikeuksia
kulkeminen ja ostosten
suorittaminern

Kyläkoulun säilyttäminen
on ehdoton edellytys
ikärakenteeltaan elävän
kylän säilymiselle
jatkossa.
Palveluliikenteen
saaminen normaalien
vuorojen korvaamiseksi
lienee myös mahdollista.
Pienimuotoinen
kauppa/kioskitoiminta
mahdolliseksi.
Liikunta/urheilumahdollis
uudet taattava
jatkossakin terveydeksi
ja iloksi asukkaille.

Em. seikkoihin nojautuen
asioin Porvoon
keskustassa enkä
valitettavasti hyödynnä
muita hajaasutusalueiden kyliä.

KAIKKI PORVOON KYLÄT
Miten edellä mainittuja
Mitä kyliä kunnan olisi kyliä olisi mielestäsi
KYLÄYHDISTYS TAI
mielestäsi kehitettävä? kehitettävä?
VASTAAVA
MUUT TERVEISET
Kerkkoo
Ainakin bussiliikenteen Kerkkoon kyläyhdistys
kesäaikatauluja pitäisi
tarkentaa, koska tällä
hetkellä kesäaikaan ei
Kerkkooseen kulje kuin
pari bussia päivässä.

En osaa valita em.
Kylien omien asukkaiden
kyliä,mutta yleisesti
aloitteiden pohjalta.
ottaen sellaisia
kyliä,joissa asukkaat itse
Kerkkoon lailla ovat
ryhtyneet aktiiviseen
toimintaan kylänsä
kehittämiseksi ja
talkoovoimin
kohentamiseksi.

Kerkkoon Kyläyhdistys
ry on toiminut
aktiivisesti jo 1970luvun lopulta lähtien.

Ottakaa
mahdollisuuksien
mukaan huomioon
aktiivisen kylän
asukkaiden toivomukset
kaikissa kylän
kehittämiseen
tähtäävissä
toimenpiteissänne.
Aktiivista, antoisaa ja
aurinkoista kesää
kaikille suunnittelijoille
toivottelee Anneli
Vänttinen,
kerkkoolainen vuodesta
1959

KYLLÄ,
olen
asunut EI, en asu
Kylä
muu kylä kylässä kylässä
KYLÄN VAHVUUDET
434
0-5
Kyläyhdistys järjestää paljon
Kerkkoo
vuotta
erilaisia tapahtumia ja
toimintaa, joihin voi osallistua.
Mukava, rauhallinen pikku
kylä lähellä kaupunkia. Hyvä
paikka asua ja lapsilla kasvaa.
Oman kyläkoulun
säilyttäminen tärkeää!

434
Kerkkoo

0-5
vuotta

434
Kerkkoo

6-15
vuotta

434
Kerko

0-5 år

KYLÄN HEIKKOUDET JA
ONGELMAT
julkisen liikenteen
parantaminen. Selkeämmät
aikataulut ja reitit niin, että
koko Kerkkoon alueelta
pääsee kyytiin, eikä vain
urheilukentältä. pyörätie +
katuvalaistus Kerkkoontien
varteen, vaarallista
lenkkeillä/pyöräillä
mutkaisella tiellä, jossa
paljon liikennettä, lapsilla
turvaton koulutie
Kerkkoossa voisi olla oma
päiväkoti tai
ryhmäperhepäivähoitoa
kaupungin tiloissa lapsille,
koska lapsiperheitä on
paljon. Ei tarvitsisi viedä
lapsia Suomenkylään tai
kaupunkiin asti päivähoitoon.

Yhteisöllisyys, sopivan lähellä Ei erityisiä ongelmia, mutta
palveluita mutta kuitenkin
kauppa tms. olisi hyvä olla,
maaseutumainen,
samoin posti
Porvoonjoki, koulu, kirjasto,
lukupiiri
Ongelmana kävelyteiden
puute sekä vajavaiset
palvelut.

Lugnet på landet, sporplanen
hålls i fint skick, t.ex. isen nu
under vintern. Lekparken nära
skolan.

KYLÄN
KEHITTÄMISTARPEET LÄHIKYLÄT
edellä mainittu jo joitakin
ehdotuksia

KAIKKI PORVOON KYLÄT
Miten edellä mainittuja
Mitä kyliä kunnan olisi kyliä olisi mielestäsi
KYLÄYHDISTYS TAI
mielestäsi kehitettävä? kehitettävä?
VASTAAVA
MUUT TERVEISET
en osaa eritellä,
edellä mainittu joitakin
On, Kerkkoon
Hyvää kesää!
Kerkkoota ainakin
kehittämiskohteita
kyläyhdistys

Pyöräteitä olisi hyvä
saada

Kerkkoon kyläyhdistys

Kävelytiet, ja lisää
Vakkola, lähi kauppa
palveluja.Julkinen
liikenne kuntoon, niin ei
tarvitse montaa autoa
taloudessa liikkumiseen.

Den krokiga Kerkovägen är - Vatten och avlopp?
mycket förståeligt - pop
Farthinder?
bland motorcyklister. Inget
illa med det, generellt, men
det finns riktiga fartdårar
som kör genom byn varje
vecka under somrarna.
Farthinder?

Saxby skola! Vi hoppas
att den finns kvar ännu
om ett par år då våra
barn börjar skolan.

kerkkoo

Julkinen liikenne,
Kerkkoon kyläyhdistys
kauppa/kioski, kävelytiet

Pro Kerkkoo heter
den åtm. på
Facebook.

Kylä
439
Kråkö

440
Kulloo

KYLLÄ,
olen
asunut EI, en asu
muu kylä kylässä kylässä
KYLÄN VAHVUUDET
längre
Kråkö har en vacker
varierande natur. Kråkö har
sin skola och hoppas få ha
kvar den i många årtionden
framöver, den sammanlänkar
Kråkö och Vessö! Vi har
också en sandgrop som vi
skulle vilja behålla som den är
och inte se att all san blir
bortförd från området och vi
plötsligt behöver en bro till och
den unika, ice salta potten
försvinner. Vi har fått en
servicelinje, det uppskattas.
Kråkö har ett
båtbyggarmuseum som
redogör för öns historia inom
båtbyggande. Vi har ett
föreningshus på fint läge som
kunde utnyttjas mer av hela
byn.

6-15
vuotta

UUDISTETTU KOULU
KENTTINEEN, VPK (?),
KYLÄKIRKKO JA
BYAGÅRDEN, KUNNAN
VESI

KAIKKI PORVOON KYLÄT
Miten edellä mainittuja
Mitä
kyliä
kunnan
olisi
kyliä olisi mielestäsi
KYLÄN HEIKKOUDET JA KYLÄN
KYLÄYHDISTYS TAI
mielestäsi kehitettävä? kehitettävä?
ONGELMAT
KEHITTÄMISTARPEET LÄHIKYLÄT
VASTAAVA
Vi saknar bybutik. Vägen
Vi på Kråkö vill bli
Jag hoppas på ett
Kan inte ta ställning till
Bevara landbygden men Kråkö bygdeförening
behöver underhållas bättre, klassificerade som en
samarbete mellan byarna detta men Bjurböle har ett ge oss en möjlighet att få r.f.
vi vill ha asfalt och inte
del av lansbygden i
på landsbygden för att
centralt läge i förhållande service i den mån det är
oljegrus! Bättre underhål på Borgå. Jag hoppas
hålla fast det lilla vi har
till många av byarna
möjligt. Vi vill också se
sportplanen.
personligen att inte alla kvar...
häråt, utveckla detta för satsningar i periferin, inte
åkrar blir bostadsyta
alla närbyar. vessö,
bara i centrum!
utan at ön också får
kråkö, Seilax, Vålax, etc.
behålla lite åkrar som är
Ebbo.
en del av mångfalden på
ön. Jag hoppas inte all
skog skövlas och blir
bostadsområde.
Sandgropen borde
bevaras som den är. Jag
hoppas på ett
skol/dagiscentrum i
bjurböle för oss i
glesbygden så vi kunde
behålla våra svenska
skolor. Vi vill fortsätta bo
på landet och inte som
radade sillar i stan.

HITAAT TIETOYHTEYDET,
KATKEILEVAT SÄHKÖT,
PUUTTUVAT
JÄTEVESIPALVELUT.
TULOLLAAN OLEVAT
KAUPPAPALVELUT (ABC),
PIENVENESATAMAN
TIEYHTEYS JA
LOPPUKESÄSTÄ
RAKKOLEVÄN TÄYTTÄMÄ
SATAMA-ALUE

KH:LLE ON TEHTY
ESITYS SIITÄ, ETTÄ
KAUPUNKI KEHITTÄISI
JA PARANTAISI
ALUEEN
INFRASTUKTUURIA
(VALOKUITU, SÄHKÖT,
JÄTEVESI). VASTAUS
VIIPYY, VAIKKA
PORVOON
LAAJENEMINEN
LÄNNEN SUUNTAAN
ON TULEVAISUUDEN
LUONTEVIN RATKAISU
(METROPOLILIITTYMÄ
).

LÄHIKAUPPAMIELESSÄ KULLOO, ANTTILA
BOX,
KUNINKAANPORTTI
RAUTA- JA
AUTOASIOISSA, VAATEJA ERITYSTAVARAT
MM.ITÄKESKUS

KTS 5.1,

MUUT TERVEISET
Sluta spara på barn och
åldringar, ge upp
mötesarvoden och spar
in en slant.......

KULLO-MICKELBÖLE NAAPURUSTOYHTEIS
ALLMOGEFÖRENIN TYÖ KILPILAHDEN
G R.F
KANSSA ON
MALLIKASTA,
TIEDOTTAMINEN JA
OLEMATTOMAT
ONGELMAT.
ALUEESEEN LIITTYEN
RISKITEKIJÄNÄ JA
OLENNAISENA
MELUHAITTANA OVAT
HARJOITUSLENTOJA
TEKEVÄT
PIENKONEET;
TOISTAISEKSI OVAT
PUTOILLEET
MOOTTORITIELLE

KYLLÄ,
olen
asunut EI, en asu
Kylä
muu kylä kylässä kylässä
441
Vessö
6-15 år Jag har
Kurböle överlag
bott största
delen av
livet på
Vessö.

449
Nygård

16-30
år

449
Nygård

Kroksnäs 16-30
Vessö
år

KYLÄN VAHVUUDET
Våra privata vägar sköts
superbra av duktiga
entreprenörer och grannar
fastän det finns ont om
pengar Itella har börja dela ut
post på Båtviksvägen vilket
den inte alltid har gjort. I byn
är företagandet stort och
gamla hus rustas upp. Snart
har byn supersnabb
nätuppkoppling via fibernätet
som byggs. Trevligt att
Biblobussen kör till Kurböle
och Londböle.

Nygård är centralt beläget på
Vessö, nära till lokalelen
Svenskborg. Under vintern
finns skidspår i Nygård,
bokbussen stannar vid
tidigare Nygård skola.
Belysning
Att få undantagslov för ny
byggande är dåligt. Ungdomar
vill inte flytta till byn.
Byastämningen är fin.
Hjälpsamma människor.
Ungdomsföreningen är aktiv
samt frivilliga brandkåren.
Talkoandan fin.

KAIKKI PORVOON KYLÄT
Miten edellä mainittuja
Mitä kyliä kunnan olisi kyliä olisi mielestäsi
KYLÄYHDISTYS TAI
mielestäsi kehitettävä? kehitettävä?
LÄHIKYLÄT
VASTAAVA
Vessö har ingen annan Bjurböle
Bjurböle skulle vara en Vessö har många
service. Kanske jag
knutpunkt för såväl
aktiva byaföreningar.
behöver FBK:s hjälp om
Vessö, Kråkö, Bjurböle Marthor x 2, jaktlag x
det går riktigt illa. Från
och Seitlax. Gör Bjurböle 2 o.s.v.
Kurböle länkar jag i
till ett centrum med
mörknet om kvällarna till
skolor, daghem, äldre
Nygård för att kolla om
vård, idrottshall, storkök
vägbelysningen i Nygård
o.s.v.
lyser. Och visst gör den
det! :-)

KYLÄN HEIKKOUDET JA
ONGELMAT
Synd om skolbarnen som
måste sitta långa tider i
skoltaxin. Det var ett dåligt
beslut att stänga
Vessöskolan Skolbussen till
Borgå som går från Nygård
utnyttjas dåligt p.g.a. den kör
så långa rutter att
tonåringars skolork lider av
det. Många ungdomar
skjutsas nu till Borgå turretur med privata bilar.
Soneras ringa intresse för
trådtelefoni. Båtviksvägen
blir utan trådtelefoner
28.2.2013. På grund av
Soneras negativa inställning
till snabbare bredband
startade vi fiberandelslaget
Vessönet. Sotningstjänsten
är nu enbart på finska.
Många i byn kan inte finska.
Det gamla systemet var
bättre och pålitligare.
Sotarna som sköter området
fattar inte att till skärgården
ska man komma då när man
kan röra sig med båt till
holmarna.

KYLÄN
KEHITTÄMISTARPEET
Stadens sätt att dela ut
byggnadslov förundrar.
Endel får och mycket,
och andra får ingenting.
Byn borde utvecklas från
bycentrat, d.v.s. där det
finns bebyggelse från
tidigare. Skogarna borde
hållas fria från
bebyggelse. Älgar och
annat vilt har inga
enhetliga marker att röra
sig på längre.

Bredare väg, cykelväg
saknas. På vissa ställen
dålig sikt när man är ute och
promenera, t.ex. vid kurvan
efter skolan

Belysningen i Nygård tar Brattnäs, Kroksnäs
slut vid Vessövägen 266 (vänner) Skavarböle
och kunde gå ända till
(sommarstuga)
Baggböle, där det igen
finns belysning ända till
Skavarböle byn.

Vessölandets
ungdomsförening

Borgå stad satsar inget till
skärgården, skolor dras in
och servicen blir sämre.

unga borde få bygga i
om byskolorna ens finns Nygård, kroksnäs,
skärgården. satsning på om 10 år.
bjurböle (central by)
service. kommunen
kunde ge bidrag till
ungdomsföreningar och
satsa på barn, unga och
de äldre.

vessölandets
ungdomsförening,
frivilliga brandkåren

MUUT TERVEISET
Slå ihop Borgå
skärgårdsvatten Anl
med Borgå Vatten. I
synnerhet nu när också
Borgå Vatten drar
stomkablar på Vessö.
Sjukt med två olika
sorters prissättningar på
anslutningar som
levererar precis samma
vatten. Bra att det
ordnas ett byamöte
23.5.2012. Skicka
närmare detaljer så att
jag kan lägga in
materialet på
www.vesso.fi och på
Vessös facebook sida.

människor kommer
alltid att bo i skärgården
så minska inte på all
serivce där, alla kan
eller vill inte bo inne i
stan. höra på våra
åsikter och önskemål
och spara inte hela
tiden! tack

KYLLÄ,
olen
asunut EI, en asu
Kylä
muu kylä kylässä kylässä
452
jag har bott
Pellinge
i Pellinge
som
sommargä
st sedan
1960 och
de senaste
20 åren
som
deltidsboen
de och har
sedan
många år
haft för
avsikt att
flytta till
Pellinge
452
Pellinge

16-30
år

KYLÄN VAHVUUDET
- bra bygemenskap med
många fina samarbetsprojekt
på gåmg - många barnfamiljer
med en stark vilja och önskan
om att utveckla byn - naturen
och bymiljön

Det finns dagis, skola
(klasserna 1-2) kapell och
gravgård, bybutik med
postombud, olika föreningar
att aktivera sig i om man vill.
Det överlägset bästa är helt
gratis; naturen och närheten
till havet. Bra är också
färjförbindelsen, det går en
färja sgs varje kvart.

KYLÄN HEIKKOUDET JA
ONGELMAT
- delgeneralplanen som gjort
att allt gått för halvmaskin i
fyra år - risken att alla nya
bygglov beviljas mitt i
skogen och inte där folk vill
bo, d.v.s. nära vattnet risken för att skola, butik o.a.
viktig service dras in

KYLÄN
KEHITTÄMISTARPEET LÄHIKYLÄT
- åtgärder som
Borgå stad
garanterar distansarbete
- småindustri e.d. som
ger arbetsplatser möjligheter för dem som
har idéer att förverkliga
företagsverksamhet återställande av
betesmarker, ängar och
åkrar - bevarande och
vidareutveckling av
bymiljön

Huvudvägen på ön är i dåligt Jag tycker att människor
skick nuförtiden
som vill flytta ut till
Pellinge och bo här året
runt rentav borde
uppmuntras och stödas,
inte motarbetas, t.ex.
genom nekande till
byggnadslov.

Grännäs (skola) Annars
är det nog centrum som
gäller, eftersom servicen
finns där

KAIKKI PORVOON KYLÄT
Miten edellä mainittuja
Mitä kyliä kunnan olisi kyliä olisi mielestäsi
KYLÄYHDISTYS TAI
mielestäsi kehitettävä? kehitettävä?
VASTAAVA
? Alla drar väl hemåt och
Pellinge
anser att främst egna byn
hembygdsförening,
ska utvecklas
Byarådet m.fl.

För mig är byarna i Borgå
skärgård viktiga, Söderby
och Österby på Pellinge,
byarna på Vessö,
Emsalö.

Jag tycker att man inte
behöver göra annat än
försöka hålla vägarna i
farbart skick, bibehålla
den service som nu finns
tillgänglig, se till att unga
som vill bosätta sig i
byarna får byggnadslov
och att ev. tomter inte är
små som frimärken intill
varandra. I skären
behöver man lite frisk luft
emellan sig själv och
grannen, så att
grannsämjan hålls god

pellinge
ungdomsförbund är
rätt aktiv, pellinge
byaförening var
tidigare ytterst aktiv,
vet inte hur det är
nuförtiden

MUUT TERVEISET
Hoppas
delgeneralplanen för
Pellinge blir färdig nu i
april!

KYLLÄ,
olen
asunut EI, en asu
Kylä
muu kylä kylässä kylässä
KYLÄN VAHVUUDET
452
6-15 år
butik med post- och
Pellinge
apoteksservice skola dagis
förbindelse till fastlandet goda
relationer mellan fast- och
fritidsbosatta vänliga
människor sommartorget
ingen större utflyttning efter att
vägförbindelserna blev klara,
inflyttning positiv
befolkningsstruktur, många
barnfamiljer lugn och fin miljö,
tystnad&mörker vacker natur
frisk luft nära till centrum,
Borgå, Helsingfors (även
sjövägen) bra vi- känsla,
gemenskap i byn
företagsamhet en levande
skärgårdsmiljö, såväl för fastsom fritidsbosatta aktiva
föreningar, mycket händer,
olika evenemang FBK
marknadsföringen av Pellinge
företagare ofta mångsysslare,
vilket ger bredare grund att
stå på

454
Pirlax

16-30
år

Inte tätort, naturen nära. Ren
luft. Jordbruksmiljö. Goda
grannar, fint gemenskap.

457
Renum

16-30
vuotta

Sopivan väljästi asuttu

KYLÄN HEIKKOUDET JA
ONGELMAT
eftersatt markplanering svårt
att få bygglov osäkerhet
gällande Natura och annan
övergripande planering
vattenfrågor, miljö, syrelösa
områden, slam- och
dybildning fritidsbosatta
lämnas utanför ifråga om
beslutsfattnig trots att många
är villiga att göra en insats
arbetsmöjligheter saknas,
arbetsplatser inga
vattenposter i byarna
kommunikationen till
fastlandet avbruten när
färjan står p.g.a. tekniska fel
eller hårt väder säkra
datakommunikationer som
uppfyller dagens
hastighetskrav saknas
skolans verksamhet sårbar
p.g.a. få årskurser ringa
utbud av hyresbostäder,
avsaknad av bostäder
outvecklad åldringsservice
företagarnätverket för
turistnäringen inte fullt
utvecklat bristfällig
prioritering av målgrupper
inom besöksnäringen

KYLÄN
KEHITTÄMISTARPEET
Viktigheten av
basservice, t.ex. ordnad
hemsjukvård,
åldringsbostäder,
servicepunkt för äldre,
skola och dagis, daglig
post,
datakommunikationer,
vägar, vägunderhåll,
kollektivtraffik,
avfallshantering
(inklusive
problemavfallshantering)
går inte att betona för
mycket Planeringen bör
basera sig på en insikt
om att det traditionella
byggandet i skärgården
inte består av
koncentrerade centra,
utan att bosättningen
alltid har varit spridd
längs stränderna.
förutsättningarna för
befintlig
företagsverksamhet
bevaras och förbättras i
linje med byaplanen,
skärgårdsprogrammet
för Östra Nyland samt
skärgårdslagen det finns
goda förutsättningar för
etablering
ny
Åldringar har inte närbutik
Varför skallavman
eller bussförbindelse till
utveckla själva byn. Det
butikerna lö-sö (lyckligtvis
fina är ju lugnet och
finns det goda grannar, om stämningen. Kanske
man inte råkar ha släktingar mera hjälp åt sådana
i närheten) Själv har vi ännu som inte har så goda
bil. Alla har tyvärr inte
grannar eller släktingar.
samma känsla för
grannhjälp som våra
grannar.

LÄHIKYLÄT

KAIKKI PORVOON KYLÄT
Miten edellä mainittuja
Mitä kyliä kunnan olisi kyliä olisi mielestäsi
KYLÄYHDISTYS TAI
mielestäsi kehitettävä? kehitettävä?
VASTAAVA
Alla byar där folk är
Pellinge
beredda för att jobba för
Ungdomsförbund
sina målsättningar och
Pellinge
gemensamt skapa en
Marthaförening
framtid. Man bör beakta
Hembygdens väl i Lillbåde längrehunnet arbete
Pellinge Pellinge
och dem som först nu då
Hembygdsförening
byarna hotas börjat samla
Pellinge byaråd
sina gemensamma
Storpellinge skifteslag
krafter

Goda vänner och
Tolkis, Kullo, Hindhår
kontakter har vi i alla
grannbyarna (Åby, Virvik,
Norike, Ebbo och Ylike)
Kyrkobyn behövs för
hälsovården, butikerna,
FPA osv.

Bättra på förbindelserna, Ebbo
tätare boende (med
ungdomsförening
höghus?), service.
Pirlax byaförening

Jakarista löytyy Jackarby- Sannainen
Renum VPK ja sieltä
löytyy myös valaistu
pururata/hiihtolatu

Lisää rakennuslupia
alueelle ja sitä mukana
kaupunkiinfraa.

Jakarista löytyy
Jackarby-Renum UF
joka on suht
elinvoimainen

MUUT TERVEISET
Att möjliggöra boende i
skärgården är inte fast i
pengar utan vilja!
Tillsammans med
organiserade
sammanslutningar kan
staden utan större
kostnader åstadkomma
stora framsteg. Och
kanske ryktet om att
vara en av de mest
diffusa kommunerna
gällande planering och
beslutsfattande en dag
kan glömmas. För att nå
människorna i byarna
har denna enkät spridits
ut på fel sätt. Den borde
definitivt ha delats ut per
post eller delats ut av
lokala "ombudsmän" för
att nå tillräckligt många
människor. Många ser
på projektet som en
"makeup"-gest av
staden utan större riktig
vilja att ta itu med saker.
Avslutningsvis blir
denna enkät lite tjatig
eftersom vi på Pellinge
gjort både byaplan och
deltagit i uppgörandet
av
OmSkärgårdsplanen
man vill bo på för
landsbygden, kan man
inte ha alla fördelar som
finns i staden. Skolor
och äldrevård kanske
ändå borde få mera
resurser (så fort det
finns möjliheter)

Kylä
457
Renum

458
Sannainen

458
Sannäs

459
Saxby

KYLLÄ,
olen
asunut EI, en asu
muu kylä kylässä kylässä
KYLÄN VAHVUUDET
16-30
Ur arbetsvägens synpunkt
år
ligger Renum nära till Borgå
centrum. Även
motorvägsförbindelsen är
nära med avfart i Illby. Skolan
är på passligt avstånd i
Sannäs. Renum är växande
by med många barnfamiljer.
Renum har ett fungerande
jordbruk med nya
generationer som fortsatt.
Renum och Jackarby har alltid
haft ett fungerande
samarbete.
16-30
Sannaisten koulu sijaitsee
vuotta
maantieteellisesti
oikeaoppisella paikalla,
kahden ison tien risteyksessä.
Koulu kerää lapsia Ilolan,
Veckjärven, Epoon ja Jakarin
suunnalta ja on näin ollen
"liikenteellisesti elinkelpoisella
paikalla". Koulua vastaapäätä
on vilkkaassa käytössä oleva
urheilukenttä ja seurojentalo.

16-30
år

Centralt naturskönt läge, kort
väg till motorvägen. Rätt bra
grannsämja och
samarbetsvilja.

Barnen går
i skola
där.Har
många
goda
vänner som
bor där.

KYLÄN HEIKKOUDET JA
ONGELMAT

KYLÄN
KEHITTÄMISTARPEET
Behålla möjligheten för
nya generationer att
bygga och bosätta sig i
hembyn. Utveckla och
behålla skolan i Sannäs.

Joukkoliikenneyhteydet ovat
olemattomat, eli
ympäriystävällisiä
kulkumuotoja ei ole, koska
kevyen liikenteen väylä
puuttuu. Katson, että kevyen
liikenteen väylän
puuttuminen on suurin
epäkohta kotikylässäni.
Toinen asia mikä myös
häiritsee on nk.
kyläkeskuksen puuttuminen
(jos ei otetan
koulua/seurantaloa
mukaan), eli Sannaisten
kylän ohi ajetaan
huomaamatta, sillä kaikki
rakennukset ovat niin
kaukana maantiestä, että nk.
kyläidylli jää kokematta
(vertaa Jakaria).
Dåliga dataförbindelser för
professionellt distansarbete.
Dåligt förbered planering,
information och
ibruktagande av
avlopssnätverk.

1. Kevyen liikenteen
Asioin keskustassa.
rakentaminen - yhdistää
kyläläisiä 2.
Rakentaminen Mt 1571
läheisyyteen

Byn har en jätte bra byskola
Inget problem i byn.
som fungerar på alla sätt.
Läget är bra, på landet men
ändå nära stan. Många aktiva
förreningar i byn som bla
ordnar populära jippon etc.

Fiberoptiska
internetförbindelser till
rimligt pris. Rondell vid
Jackarbyvägens och
Ylikevägens korsning,
folk kör alldeles för fort
på 50km/h område vid
Sannäs skolan.
Satsa på att bevara det
fina området kring
skolan. Hålla byggnader
som tex skolan,
idrottshallen i skick så
att aktiviteter kan
fortsätta och ev.
utvidgas. Intresset finns
också bland folk som
bor längre bort. Och
skolan behövs absolut
också för alla som bor i
byarna norr om Borgå
centrum.

LÄHIKYLÄT
Jackarby och Sannäs.
Jackarby med bylokal,
idrottsmöjligheter och
diverse verkstäder.
Sannäs med skola och
bylokal.

KAIKKI PORVOON KYLÄT
Miten edellä mainittuja
Mitä kyliä kunnan olisi kyliä olisi mielestäsi
KYLÄYHDISTYS TAI
mielestäsi kehitettävä? kehitettävä?
VASTAAVA
MUUT TERVEISET
Jackarby-Renum Uf

Sannäs
Ungdomsförening rf.

Jackarby, för där finns
Sannäs, Renum,
världens bästa Jackarby Jackarby
Bilverkstad!

Internetförbindelser, ju
mer folk kan jobba
hemifrån, dess mindre
behöver man köra
omkring hit-och-dit.

Sannäs
Ungdomsförening

Den viktigaste byn är
Saxby, just pga att
barnen går i skola där.
Finnby är viktigt, där rör
vi oss mycket o där bor
släktingar o vänner.
Tyvärr finns ingen skola
eller dagis i den byn
mera =(.

Satsa på att behålla det
som där finns tex skolan.
Läget är ypperligt o
attraktivt.

Saxby
ungdomsförening,
Saxby
marthaförening,
Saxby hem o skola
mm

Absolut Saxby!

Tack för möjligheten att
delge ens åsikter.
Hoppas vi också blir
hörda och att ens nån
reell utveckling faktisk
sker, även om det
budgetmässig är hårda
tider.

Kylä
459
Saxby

459
Saxby

KYLLÄ,
olen
asunut EI, en asu
muu kylä kylässä kylässä
KYLÄN VAHVUUDET
längre
Vi har en egen fungerande
byskola (Hem och skola
förening), brandkår, Martha
förening, Ungdomsförening
och ett jaktlag, Vi ordnar
verksamheter tillsammans
och på enskillt håll.
längre
Saxby skola , idrottsplanen
,idrottshallen bra saker som
bör bevaras. I Saxby har vi
dels Borgå ås vackra ådals
område samt åkerlandskap
som bör bevaras enhetliga
(Mäntsälä vägen förstörde
redan delvis åkerområden).
Bakskogen i byn relativt
obebyggd bör bevaras som
sådan.

KAIKKI PORVOON KYLÄT
Miten edellä mainittuja
Mitä kyliä kunnan olisi kyliä olisi mielestäsi
KYLÄYHDISTYS TAI
mielestäsi kehitettävä? kehitettävä?
VASTAAVA
MUUT TERVEISET
Saxby
Kanske man kunde
Saxby Hem och
Vi har en mycket fin
utveckla området invid
skola,Saxby
anda ibyn.
ån. Vackert.
ungdomsförening,
Saxby Marthaförening

KYLÄN HEIKKOUDET JA
ONGELMAT

KYLÄN
KEHITTÄMISTARPEET LÄHIKYLÄT

Atomkraftverks linjen.

Saxby är idag en trevlig
by med relativt gles
byggnation. Byn är värd
att bevara som den är
idag. Jord och
skogsbruk går tillsvidare
bra att idka i byn (Äldre
före 80-talet bebyggda
områden samlade i
"klungor" vilket är bra).

Byar runt om Saxby (så
som Hindhår, Kerko och
Finnby har byggts ut en
del de senaste årtionden
så Saxby borde bevaras
glest bebyggt.

Olisi hienoa jos
kaupunki hoitaisi
urheilukenttää. Hajaasutusalueiden
rakennuslupia
myönnettävä!!

Ilola. Koulu ja päiväkoti.

Ilola, SIkilä, Tamminiemi

Ilolan kylä, koska siellä
on koulu ja päiväkoti.

Ilolan ja Sikilän kyliä.

461
Sikilä

6-15
vuotta

Haluan säilyttää nuorisotalon
sekä linja-auto yhteyden
kaupunkiin. Hyviä puolia:
Talkoohenki.. esim. talkoilla
talvisin luistelukentän
jäädyttäminen ja hoito sekä
urheilutoimintaa lapsille.
Luonto!

Vain yksi linja-auto vuoro
joka sekin vaarassa jäädä
pois. Ja kulkee vain
kouluaikoina. Turvaton tie
(Sikiläntie).. ei lainkaan
pientareita.

461
Sikilä

6-15
vuotta

Kaunista luontoa, mukavia
naapureita, Kotieläinpiha,
urheilukenttä.

Huono nettiyhteys ja liian
Annetaan jatkossakin
vähän katuvaloja. Sikiläntien rakennuslupia uusille
piennar on liian kapea.
lapsiperheille.

Saxby
ungdomsförening,
Saxby FBK.

Borgå stad borde vid
trafikplaneringen av
landsvägar och
genomfarts gator i
centrum också beakta
lantbrukares behov att
ta sig fram med breda
arbetsmaskiner och
traktorer. Då gårdarna
areal mässigt blir större
behövs större maskiner.
Ofta kan t.ex
såmaskiner vara 4-4,3m
breda. Kantstenar och
övergångsställen kan
ofta vara besvärliga eller
för trånga att ta sig
genom.Trafik märken o
dyl kunde placeras lite
längre bort från
körbanan. Kantstenar
lämnas bort åtminstone
på glesbygden
(dessutom år de
besvärliga för
snöplogningen).

Haja-asutusalueiden
rakennuslupia
myönnettävä. Koulun ja
päiväkodin tilat
säilytettävä. Koulun
liikuntatilat!! Päiväkodin
laajennus?

Eknäs-Sikilä Vire,
Eknäs-Sikilä
maaseutuseura,
metsästysseura

Sikilä on ihana
maaseutukylä. Täällä on
hyvä asua ja toivotaan
todella, että ne jotka
tänne haluavat rakentaa
niin myös saisivat
rakennuslupia.

Antamalla
rakennuslupia. Koulua ja
päiväkotia kehitettävä
paremmiksi.

ESV(urheiluseura),
Terveset ja kiitokset
Eknäs-Sikilän
Taagelle Sikilän kentän
maaseutuseura, Ilolan avustuksista.
koti- ja kouluyhdistys,
Ilolan sport, VPk, Illby
Ungdomsförening

Kylä
461
Sikilä

KYLLÄ,
olen
asunut EI, en asu
muu kylä kylässä kylässä
KYLÄN VAHVUUDET
0-5
Aktiivinen kylätoiminta, jossa
vuotta
olen mukana. Sikilän
nuorisotalo, jonka haluaisin
säilyttää.

KAIKKI PORVOON KYLÄT
Miten edellä mainittuja
Mitä
kyliä
kunnan
olisi
kyliä olisi mielestäsi
KYLÄN HEIKKOUDET JA KYLÄN
KYLÄYHDISTYS TAI
mielestäsi kehitettävä? kehitettävä?
ONGELMAT
KEHITTÄMISTARPEET LÄHIKYLÄT
VASTAAVA
MUUT TERVEISET
Joukkoliikenne on
Parempi joukkoliikenne. Ilola, koska lapsenlapset Sikilä ja Ilola
Pitää antaa
Eknäs-Sikilän
olematonta. Ei ole palveluita. Pitää antaa
käy siellä päiväkodissa ja
rakennuslupia. Antakaa maaseutuseura ja
rakennuslupia
koulussa. Noarkin
Sikilän nuorisotalo
ESV-Vire
lastenlapsille.
kahvila. Kokousmylly eri
kyläyhdistykselle.
tapahtumiin.
Rakentakaa Ilolaan uusi
Postimäki(toivon lisää
yhteinen koulu ruotsin ja
toimintaa).
suomenkielisille ja siihen
samaan päiväkoti.
Joukkoliikenteen/palvelul
injan kehittäminen.

462
Skavarböle

6-15 år

Bokbussen + glassbilen
kommer regelbundet

- brist på gatubelysning bukbussen enda servicen nokaltrafiken fungerar till
skolan, men o skoleleven vill
komma till centrum till tex
sina hobbyn så kommer det
ingen buss mer

462
Skavarböle

16-30
år

naturen nära men annars har LAndsvägen dålig emedan
vi nog ingens om helst service det knappt finns rum att
i vår by!
cykla på sidan ,mörkt på
hösten o vintern ,har bett om
belysning genom vår by i
många år men ingenting
händer! det är en farlig väg
med tunga grustransporter
och lastbilarna kört
överhastighet fast
hastighetsbegränsningen är
60km/timmen. I Skavarböle
by på en sträcka av 2-3km
längs huvudvägen bor det
dessutom många barn i
skolåldern och dessutom
skall det byggas ett nytt hus
nästa år meden falmilj på 3
bran under 10 år så vägen
komemr att användas av
många skolbarn i
fortsättningen . det skulle
vara avsevärt tryggare ifall
vägen skulle vara belyst!!! Vi
betelar skatt liksom de som
bor i stan men vi får alfdrig
någon komfort till landet.
FORTSÄTTER...

man skall utgå ifrån att
de som bor där nog vill
ha lite service fats man
valt att bo på landet !!!
Belysning,skötsel av
idrottsanläggningar.
Bättre vägar o
eventuella cykelvägar på
de farligaste avsnitten

Alla byars utveckling på HEla VEssö borse iallafall se tidigare förslag!
VEssö är så klart viktig
utvecklas!!!
för Vessö är ju en unik
helhet där alla byar är
viktiga- Men skoan har ju
redan dragits in för länge
sen ,vi har ingenbutik
,kiosk,posteller bank. Det
är bra att ändo
bokbussen ÄNNU kör
även ner till oss men får
se när den dras in! JAg
undrar vart man sätter
alla pengarna som
kommer in genom
fastighetsskatter?? inte
ett penni iallafall på
VEssö!

Wessö uf

Att det är ledsamt att
man i så liten liten grad
beaktar den forna
landsbygden ,det är
verkligen
beklagansvärt!!!

Kylä

KYLLÄ,
olen
asunut EI, en asu
muu kylä kylässä kylässä
KYLÄN VAHVUUDET

KYLÄN HEIKKOUDET JA KYLÄN
ONGELMAT
KEHITTÄMISTARPEET LÄHIKYLÄT
Samma gäller tec. skötseln
av
idrottsanläggningen(isplan +
sportplan ) intill
ungdomsgården
Svenskborg. Det är
BEDRÖVLIGT att stan inte
sköter om dessa när man
tänker på hur mycketr det
satsas på alal
idrottsanläggningra i stan .
Det blir långa vägar o köra
barn till stan för arr skrinna
på vintrarna ,jag tycker att
stan kune SKÄMMAS för hur
dåligt det har varit skött !!

466
Virtaala

16-30
vuotta

Asun ihan Tuorilan
rajanaapurissa ja kylässä
(Tuorila) on maalaiskunnan
huom. Vanhin kyläkoulu joka
pitää säilyttää sillä lapsille on
kaikkein paras aloittaa
opiskelut pienessä ja
suojatussa yhteisössä jossa ei
tule syrjityksi, kaikista
oppilaista pidetään huolta. ja
myöskin vanhuksista pidetään
huolta eikä heidän tarvitse
siirtyä vanhainkoteihin
tylsistymään. meillä on
turvallinen ja luonto lähellä
viihtyisä alue. Haluamme
asua täällä emmekä mihkään
massa tuotantoon liittyä jossa
ei muuta tule kuin erilaisia
konflikteja. Maksamme verot
niinkuin muutkin. Haluan että
säilyteetään Porvoon
Pohjoisenkylät. Meillä on
perinteistä,
kulttuuriympäristöllisesti
arvokasta aluetta. Meillä on
tosi hyvät liikenneyhteydet, on
vesi- ja jätevesiverkosto.

Häiritsevää on että Porvoon
päättäjät haluavat meidät
kartalta pois itselleni ei ole
vielä selvinnyt mikä säästö
tästä syntyy ja plus mikä
lisäkustamnnus.

466
Virtaala

kauem
min

Kylässä asuu kaikista
ikäluokista olevaa väkeä.
Parasta on, että kylä ei ole
aivan "ukkoutunut " vaan
nuoret lapsiperheet ovat
halunneet sinne asumaan.

Runsaasti liikennöity
maantie aiheuttaa kovasti
melua ja nopeusrajoituksista
ei piitata. Varsinkin
työmatkaliikenne on hirmu
vilkasta. Kävellen ei tee mieli
liikkua ollenkaan kun em.
liikenne tuntuu vaaralliselta.

Kaarenkylä jossa on
päiväkoti Vanhanmoisio
jossa on seuratalo jossa
eri yhdistykset
kokoontuvat sillä
yhteistoiminta täällä on
in. Tuorila jossa on koulu
ja myöskin Virtaala joka
jo historiallisesti on
säilytettävä olihan
aikoinaan Porvoon
kaupunki takoitus
perustaa Strönmsbergin
kartanon maille. Eli kaikki
kylät ON säilytettävä.

Olisi mukava, jos jotain
perheitten toisiinsa
tutumista voisi järjestää.
Sehän on tietysti meistä
aukkaistakin kiinni,
mutta voitaisiin saada
Teiltä aktiivisilta koko
yhdistyksen toimijoilta
vihjeitä tai aloitteita
siihen.

Tuorilan koulu on
ehdoton ykkönen.
Jumppa ja muu
harrastustoimintakin on
siellä mahdollista.

KAIKKI PORVOON KYLÄT
Miten edellä mainittuja
Mitä kyliä kunnan olisi kyliä olisi mielestäsi
KYLÄYHDISTYS TAI
mielestäsi kehitettävä? kehitettävä?
VASTAAVA
MUUT TERVEISET

Porvoon pohjoinen
kaupunginosayhdistys
ry.

Muualla liikkuessa
näkee kivoja
postilaatikkorivejä ja
niitten ulkonäköön ja
yhtenäisyyteen omien
lähikyliemme kohdalla
voisi saada siisteyttä
aikaan.

KYLLÄ,
olen
asunut EI, en asu
Kylä
muu kylä kylässä kylässä
KYLÄN VAHVUUDET
466
kauem
Maalaisympäristö, hyvät
Virtaala
min
tieyhteydet ja ei liian tiukkaan
rakennettu.

KAIKKI PORVOON KYLÄT
Miten edellä mainittuja
Mitä
kyliä
kunnan
olisi
kyliä olisi mielestäsi
KYLÄN HEIKKOUDET JA KYLÄN
KYLÄYHDISTYS TAI
mielestäsi kehitettävä? kehitettävä?
ONGELMAT
KEHITTÄMISTARPEET LÄHIKYLÄT
VASTAAVA
Haja-asutusalueen haitat
Tuorila, koska siellä on Pohjoispuolen kylät,
Palvelut säilytettävä,
Porvoon pohjoinen
mm. tienhoitoa ei ole.
hyvä koulu ja liikuntatilat. Kaarenkylä,
koulu ja päiväkoti,
kaupungin- osa
Viemäri- ja vesijohtoliittymät
Vanhamoisio,
Vanhamoisio, Tuorila,
Saksalan urheiluhalli !
yhdistys.
tontille joutuu kustantamaan
urheilukenttä, seuratalo Virtaala ja Saksala
itse jne. Kiinteistöverolle ei
jossa myös
saa mitään vastiketta.
harrastemahdollisuuksia.

466
Virtaala

En ymmärrä lainkaan miksi
Virtaala - Tuorila aluetta
joissain yhteyksissä
käsitellään Kerkkoon
yhteydessä vaikka Virtaala Tuorila - Vanhamoisio Kaarenkylä muodostavat
selkeän ja tiiviin
helminauhamaisen kylä
yhteisön. Kerkkoo on
meidän kannaltamme
katsottuna syrjässä,
"väärällä" puolella Porvoota
(Suomenkyläntien varressa)
ja ennenkaikkea kaukana.

6-15
vuotta

Virtaala toimii tiiviisti
yhteistyössä Tuorilan
Vanhanmoision ja
Kaarenkylän kanssa, niin että
näitä kolmea kylää voisi
katsoa yhtenä
kokonaisuutena. Päiväkoti Koulu akselilla on tiivis,
vuosikymmeniä jatkunut
luonteva yhteistyösuhde jota
viimeisien vuosien aikana
myös vanhempainyhdistykset
ovat lujittaneet. Hyvä
kuntoisen koulun (Tuorilan
koulu) tiloja on käytetty myös
muuhun harrastustoimintaan
ja iltapäiväkerholle. Samoin
Vanhanmoision seurojen talo
on tiiviissä, kylää yhdistävässä
käytössä (mm. äitienpäivä ja
pikkujoulujuhlat koko kylälle)
samoin lasten (ja
muidenkin)harrastus
mahdollisuuksia tukevat
talvella jää ja kesällä sekä
hiekka- että lenttiskentät.
Myös hiihto- ja lenkkeily
mahdollisuudet ovat hyvät.
Kylän urheiluseura myös
järjestää lapsille esim. juoksu
ja yleisurheilukisoja. Kaikkien
näiden kautta on kylälle
syntynyt luonteva ja mutkaton

Koulun ja päiväkodin
säilyminen ovat tärkeitä
ja niiden tulevaisuus on
turvattava pitemmällä
tähtäimellä, niin ettei
aina parin vuoden välein
tarvitse miettiä niiden
säilymistä.

Koen Virtaalan, Tuorilan,
Vanhanmoision ja
Kaarenkylän samaksi
kyläalueeksi. Näistä
löytyvät koulu ja
harrastustoimintaa.

Virtaalaa, Tuorilaa,
Vanhamoisiota ja
Kaarenkylää yhtenä kylä
kokonaisuutena.

Koululla
vanhempainyhdistys,
päiväkodilla
vanhempainyhdistys,
Vanhanmoision
nuoriso ja
urheiluseura.
Kylämme kuuluu
Porvoon Pohjoinen
kaupinginosat
yhdistykseen.

MUUT TERVEISET
Kunikaanporttiin
saatava Porvoon
pohjoisosiakin palveleva
päivittäistavaratalo,
koska keskusta kovin
tukkoinen.

KYLLÄ,
olen
asunut EI, en asu
Kylä
muu kylä kylässä kylässä
KYLÄN VAHVUUDET
470 Ali- Kerkkoo 16-30
Kyläyhteisön toimivuus,
Vekvuotta
yhdistykset jne.
koski
Lapsiystävällinen turvallinen
kyläyhteisö koulu, urheiluhalli
jne. Monipuoliset tiestöt eri
suuntiin, mahdollistaen
joustavan siirtymisen joka
suuntaan. Urheulukenttä,
valaistu kuntorata majoineen.
Erillaisten urheilu tapahtumien
järjestämisen helppous,
koskien ulkona tapahtuvia
isompiakin tapahtumia.
Yhteisön joustavuus
erillaisissa haasteissa,
koskien kyläyhteisön
toimintaa.Keskustan läheisyys
liitettynä maaseudun
rauhallisuuteen.

470 AliVekkoski

470 AliVekkoski

0-5
vuotta

KYLÄN HEIKKOUDET JA
ONGELMAT
Kyläkaupan puute. Kevyen
liikenteen väylien puutos
sekä osittainen valojen
puuttuminen Henttalantieltä
ulkoilumajalle.

KYLÄN
KEHITTÄMISTARPEET
Kylän kehityksen
kannalta olisi olennaista
erillaisen arkkitehtuurin
suosiminen ilman , että
haettaisiin vain
yhteneväistä linjaa
rakennuskantaan.
Monipuoliset
rakennuskannat ovat
rikkaus nykyisessä
kylässä ympäristöineen.
Kaavoittetujen tonttien
koko ei saisi olla alle
1000 m2, sillä liian tiivis
rakentaminen hävittää
kylämäisyyden
tiivistämäällä liikaa
rakennuskantaa. Kylään
voisi rakentaa myös 2
kerroksisia vuokraasuntoja 20-40 asunnon
verrran. Kysyntää olisi
kyllä, vielä enemmän jos
olisi viikoloppuisin 4-6
linja-auto vuoroa
keskustaan.

Lähellä on toimiva mylly,
kirjastoauto käy, bussi kulkee,
uimaranta on. Hyvä sijainti (pkseutu, Porvoo ja Sipoo)
luonnon helmassa.

Kirjasto ja koulu on kylässä
hyvät. Pitää ehdottomasti
säilyä. Rauhallinen asuin
paikka . Urheilumajan
hiihtoladut.

LÄHIKYLÄT
Monninkylä, Vakkola,
Kuninkaan portti, Näsi
jne..

KAIKKI PORVOON KYLÄT
Miten edellä mainittuja
Mitä kyliä kunnan olisi kyliä olisi mielestäsi
KYLÄYHDISTYS TAI
mielestäsi kehitettävä? kehitettävä?
VASTAAVA
MUUT TERVEISET
Kerkkoo, Ilola, Kulloo,
Kaavoitettava lisää
Kerkkoon kyläyhdistys Hyvää vuoden jatkoa
Emäsalo ja Pellinki.
tontteja tai annettava
kaikille.
yksityisille mahdollisuus
myydä asuin tontteja.
Tiestöjen parantaminen
kyseisillä alueilla.

Hinthaara. Siellä on kiva Hinthaara.
lähikoulu (joskin liian
pieni ja liian ahdas
parkkipaikka nyt kun on
parakit). Urheiluhalli on
myös tosi yvä juttu!
Hinthaaran keskustassa
on myös kauppa ja
kampaamo.
Pankkiautomaatti olisi
hyvä että saisi käteistä.
Posti puuttuu.

On jo paljon asioita
kehitteillä.

Isompi koulu,
Hinthaaran
urheiluhallin remontti,
Kyläyhdistys
tilavampi parikkipaikka.
Koulukyydit jatkossakin.

Kerkkoon
kyläyhdistys.

Kylä
472
Teisala

KYLLÄ,
olen
asunut EI, en asu
muu kylä kylässä kylässä
KYLÄN VAHVUUDET
6-15 år
Teissala ligger på ett passligt
avstånd från staden.

KYLÄN HEIKKOUDET JA
ONGELMAT
Byn som inte finns Byn har
ingen "struktur", ett hus här,
ett där. Byn kunde vara mer
koncentrerad.

KYLÄN
KEHITTÄMISTARPEET LÄHIKYLÄT
Teissala kunde växa
Finnby, Saxby
ihop med Finnby,
utveckla dessa byar
illsammans.
Lättrafiksleden tar slut i
Sexmansvägens
korsning,
vägbelysningen vid
Uljas. Genom tiderna
har samhållningen med
Saxby varit stark både
från Teissala och
Kallola. Då rodde man
över ån och hade
gemensam
ungdomsförening,
skyddskår, kör mm. Den
lättrafiksbro som
begravdes på 80-talet,
över ån från bystranden
till Saxby skola kunde
byggas. Låta byarna
(Finnby, Teissala,
Kallola o Saxby) växa
ihop till en levande stark
förort i norr. Inte endast
satsa på Kerko eller
Torasbacka.

KAIKKI PORVOON KYLÄT
Miten edellä mainittuja
Mitä kyliä kunnan olisi kyliä olisi mielestäsi
KYLÄYHDISTYS TAI
mielestäsi kehitettävä? kehitettävä?
VASTAAVA
MUUT TERVEISET
Andersböle-Hindhår
Låta byarna växa genom Inte i Teissala, i Saxby
Bjurböle - Kråkö Sannäs - inflyttning, planläggning finns byaförening och
Ebbo Illby Pellinge Kerko och positiv inställning. All Hem o Skola.
Finnby-Teissala-Saxby
samhällsutveckling
borde uppmuntras. Finns
det invånare, kommer
servicen, finns service,
kommer arbetsplatser,
och mer inflyttning. Inte
döda alla byar, byskolor
mm geom att hindra en
balanserad inflyttning.

Kylä
475
Tuorila

KYLLÄ,
olen
asunut EI, en asu
muu kylä kylässä kylässä
KYLÄN VAHVUUDET
kauem
Parasta on koulu, loistavat
min
liikenne- ja
joukkoliikenneyhteydet,
puhdas upea luonto,
kyläyhteisön kasvanut
aktiivisuus ja "meidän kylän" henki yhdessä PohjoisPorvoon muiden kyläläisten
kanssa. Ehdottomasti
säilytettävä Tuorilan Koulu.

KYLÄN HEIKKOUDET JA
ONGELMAT
Koulun joutuminen
toistuvasti uhatuksi verottaa
asukkaiden voimavaroja ja
vie niitä muilta yhteisiltä
toiminnoilta, haluaisimme jo
jättää "taistelun" taakse ja
katsoa tulevaisuuteen.

KYLÄN
KEHITTÄMISTARPEET LÄHIKYLÄT
Kevyen liikenteen väyliä Kaarenkylä ja
pitäisi saada vähitellen Vanhamoisio.
lisättyä ja koulun
tulevaisuus turvattua ja
tämä nimenomaan
kaavoituksen keinoin
nyt, kun maanomistajilla
on halukkuutta maan
myymiseen kaupungille.
Tänne olisi halukkaita
muuttajia, kunhan se
vaan olisi mahdollista.

KAIKKI PORVOON KYLÄT
Miten edellä mainittuja
Mitä kyliä kunnan olisi kyliä olisi mielestäsi
KYLÄYHDISTYS TAI
mielestäsi kehitettävä? kehitettävä?
VASTAAVA
Tuorila (yhdessä muiden Tuorilan alueelle
Porvoon Pohjoinen
Pohjois-Porvoon kylien
tarvitaan kaavoitusta.
Kaupunginosayhdistys
kanssa), Hinthaara,
Hinthaaraan
ry
Vessöön saari.
"tonttistoppi". Sinne on
liian nopeasti muuttanut
liian paljon väestöä,
jolloin palvelut, kuten
koulu ja päivähoito ovat
väkisin olleet todella
huonossa tilanteessa.

MUUT TERVEISET
Tuorilan sijainti on
sellainen, että
tulevaisuus on meidän.
Kotipihaltani
Tuorilanmäeltä ajaa
kesäkelillä Hki-Vnt
lentokentälle 32
minuutissa. Tämä on
tulevaisuudessa meidän
valttikorttimme.
Koulumme on aina
saanut olla todella ylpeä
oppilaistaan, niin linjaauton kuljettajat,
yläkoulun opettajat, kuin
kouluterveydenhuollon
henkilöstökin on aina
kiittänyt meidän koulun
oppilaiden
poikkeuksellisen hyvää
käytöstä. Myös
liikuntatoimesta
mainitaan toistuvasti,
että meidän
urheilukenttämme pukuja huoltotiloineen on
ilkivallattomin koko
kaupungissa ja silti
erittäin akstiivisessa
käytössä!

Kylä
475
Tuorila

477
Veckjärvi

KYLLÄ,
olen
asunut EI, en asu
KYLÄN HEIKKOUDET JA
muu kylä kylässä kylässä
KYLÄN VAHVUUDET
ONGELMAT
kauem
Tuorilan ala-aste on pieni ja
min
turvallinen koulunsa aloittaville
lapsille,koulun yhteydessä on
myös liikunnalinnen
iltapäiväkerho, joka vielä lisää
eka ja tokaluokkalaisten
turvallisuutta . Kylän sijainti on
hyvä n. 10 km kaupungin
keskustasta ja myös
joukkoliikenne yhteydet
keskustaan ja sieltä eteenpäin
ovat hyvät. Kylällä on vesi ja
viemäriverkko Kylän
lähesyydessä olevat
Vanhamoision seuratalo ja
urheilukenttä ovat mys
kyläläisten käytössä,sekä
Kaarenkylän päiväkoti
palvelee kylän
asukkaita,näinollen
tarha,esikoulu,ala-aste ja
iltapäiväkerho ovat omassa ja
lähikylässä kunnossa.
Tuorilan koulu on porvoon
ensimmäinen suomenkielinen
koulu 130v. olen itse aikanani
käynyt tätä koulua samoin
lapseni ja nyt lastenlapseni
joten tiedän mistä
puhun.Tämä koulu on
säilytettävä
0-5
vuotta

(ko paikka
ollut suvulla
vuodesta
1950)

Luonnonläheisyys, Veckjärven
muutama pikkujärvi, rikas
eläimistö, olemme havainneet
näädän, kauriksia, tikkoja ja
muita lintuja ym. ym.

KAIKKI PORVOON KYLÄT
Miten edellä mainittuja
Mitä
kyliä
kunnan
olisi
kyliä olisi mielestäsi
KYLÄN
KYLÄYHDISTYS TAI
mielestäsi kehitettävä? kehitettävä?
KEHITTÄMISTARPEET LÄHIKYLÄT
VASTAAVA
Kylälle pitäisi saada
Kaarenkylä siellä on
Kaarenkylä,Vanhamoisio, Kaavoitettava tontteja
Pohjoisporvoon
kaupungin kaavoitus tai päiväkoti Vanhamoisio
Tuorila,Virtaala ja saksala ,myönnettävä
kaupunginosayhdistys
ainakin rakennuslupia
siellä on seuratalo ja
rakennuslupia myös
,jotta asukasluku
urheilukenttä siis kulttuuri
porvoonjoen
saataaisiin nousemaan ja liikunta
pohjoispuolelle

Olemassa oleville
Katso edellä
Veckjärven rantakiinteistöille
pitäisi saada asemakaava,
joka sallisi
omakotirakentamisen (nyt
loma-asuntoja) Staffaksen
pelloille EI haluta
leirintäaluetta, joka vain lisää
häiriöitä, joita jo nyt ajoittain
kantautuu vastarannan
hasselholman uimarannalta.
Siirtolapuutarhan
perustaminen on
huomattavasti parempi
vaihtoehto.. Tenniskenttä
pitäisi siirtää lähemmäksi
Staffaksen päärakennusta,
kaupungin omistaman
rantakaistaleen kohdalle,
jolloin sen käyttöaste
paranisi.

Porvoon keskustan
palvelut pääosin
palvelevat hyvin, mutta
posti saisi olla
lähempänä. UFF:in
vaatekeräyslaatikot
lähemmäksi.

MUUT TERVEISET
Puhelinluettelon
karttasivuilta puuttui
kokonaan Porvoon kylät
Virtaala,
Tuorila,Vanhamoisio,Ka
arenkylä. Aikooko
Porvoo lopettaa
kokonaan nämä kylät

On
epäoikeudenmukaista,
että kaupunki ei puolla
poikkeuslupaa 7000
m2:n rantatontille,
vaikka samalla
rantaviivalla
myönnetään lupia jopa
omakotirakennuksille.
Veckjärven rannoilla on
täysin riittävästi kunnan
omistamia maita +
luonnosuojelualue, joten
maanomistajan
oikeuksien polkeminen
ei ole oikein.

Kylä
477
Veckjärvi

KYLLÄ,
olen
asunut EI, en asu
muu kylä kylässä kylässä
KYLÄN VAHVUUDET
0-5
Vesistö, luonnonläheisyys
vuotta
Veckjärventie aurataan hyvin

480
Vålax

längre

Muu
kylä

Se on
toiminnallin
en eikä
tilastollinen
kylä

Muu
kylä

Haksi

16-30
vuotta

Muu
kylä

Veckjärvi kauem
Hasselhol min
m

Asun
500m.
Sannaisten
kylänrajalta
. Minusta
Hasselholm
kuuluisi
Sannaisten
kylään. Nyt
emme
kuulu
mihinkään?
Veckjärven
läpi
ajamme, ei
muuta.

KYLÄN HEIKKOUDET JA
ONGELMAT
Kunnallinen viemäröinti tulisi
saada pikaisesti!
Bussiliikenne ei toimi,
ainoastaan koulupäivinä
muutama, koulujen lomilla ei
ollenkaan.

KYLÄN
KEHITTÄMISTARPEET
Kunnallinen viemäröinti
Säännöllinen
bussiliikenne

LÄHIKYLÄT
Käyn Tarmolan Kkaupassa ja Näsin Smarketissa kaupassa.

Byn har en sportplan å där
Finns ingen som drar idrott
bore finnas aktivite för
för barn å ungdomar.
ungdomarna. Mer aktivitet hos
Skutbyggar föreningen å
Ungdomsföreningen.

Lättrafikled för
skolvägen.

Fagersta finns bybutik
Grännäs finns skolan

Haluan että kysely tehdään
aidoille kylille ja
kokonaisuuksille, ei
tilastokylille

Toiminnalliset
kyläkokonaisuudet voivat
hyvin.

Kyliä voi kehittää vahvan
yhdistystoiminnan
kautta.

Kiva, rauhallinen
maaseutumainen kylä. Hyvät
ulkoilu- ja ratsastusmaastot.
Monipuolinen luonto. Myös
harvinaisia eläimiä kuten
vesiliskoja, vaskitsoja, susia ja
joskus ruisrääkkä.

Ongelma on se, että tällä
puolella Porvoota ei ole
palveluja. Ainoa
ruokakauppa on Näsin Smarket. Onneksi siellä on
myös apteekki, alko ja
kukkakauppa.
Vaateostoksille mennään Itäkeskukseen. Harabackaan
toivoisin monipuolisempaa
liiketarjontaa, myös
elintarvikekauppaa.
Tietokone- ja
puhelinyhteydet surkeat jos
on soneran asiakas.

Tänne olisi ehdottomasti
saatava nopeasti toimiva
laajakaista!
(kuitukaapeli)

Täällä kaikki toimii hyvin, kun
sen itse hoidamme. On upea
luonto ja rauhallista. (Paitsi
kesäkuukaudet.)

Liikenne Hasselholman
uimarannalle häiritsee ja
tiepöly on iso ongelma.
Tienpitokustannukset
rasittavat. Jos tie olisi
asfalttia koko matkalta turha
kaahaaminen loppuisi
niinkuin pölytkin. Asfaltilla ei
pystyisi
"revittämään".Maksullinen
parkkipaikka olisi myös
rauhoittava, onhan veneitä
käytössä. Ulkomaalaiset
kalastajat, laitureita hipoen,
pitäisi saada kuriin. Ja
kaislat niittää järvestä, ja
järven laskuojaa perata.

Nettiyhteydet ovat
heikonlaiset,
puhelintolpat uhkaavat
kaatua, samoin
sähkölinjat.

Porvoo on tärkein kylä!
Siellä on kaupat ja kaikki
muut välttämättömät, 15
km. päässä. Sannainen
on lähellä ja toivoisin
liikunta-toimintaa ja
hiihtolatuja ja vaikka
Medborgarinstitut
kursseja, eli jotakin
eläkeläisille mitä
harrastaa. Kokonhalli on
ainoa paikka ja siellä
haisee home!

KAIKKI PORVOON KYLÄT
Miten edellä mainittuja
Mitä kyliä kunnan olisi kyliä olisi mielestäsi
KYLÄYHDISTYS TAI
mielestäsi kehitettävä? kehitettävä?
VASTAAVA
MUUT TERVEISET
Ei tietääkseni ole
Se viemäröinti olisi
tärkeintä eletään
sentään vuotta 2012
eikä olla kuin n. 5 km
keskustasta.
Lehtihamarissakin,
jossa ennen asuin,
löytyy kaikki
perusmukavuudet.
Skutbyggarna rf
Vill att dom tager i
beaktande Vålax för de
finns ju
Skärgårdspennar som
ju borde kunna
användas för
skärgården å inte i
centrum av Borgå .
Kyselyyn olisi voitu
pyytää asiantuntija-apua
joko alueelliselta tai
valtakunnalliselta kylien
kehittämistaholta.

Sannäs, Ilola, Veckjärvi ja
Hasselholma. Porvoon
maalaiskunnan aikaan
täällä Hasselholmassa oli
kunnan puolesta
liikuntapaikat, nyt on
pelkät koiranputket!

Kaikki kylätiet mitkä ovat En ole kuullut.
kaikkien kuntalaisten
käytössä ehdottomasti
Porvoon kaupungin
hoidettaviksi.
Rakennuspaikka
määräyksissä vähän
enemmän joustoa.

Veroprosentti on sama,
asuuko kirkonkylässä tai
Hasselholmassa. Meillä
ei ole kunnan tietä, ei
tievaloja, ei
bussiliikennettä, mitä
meille annetaan tilalle.
Minulle riittäisi
hiihtoladut ja
sulkapallosali talvella,
kesät pärjään omilla.

KYLLÄ,
olen
asunut EI, en asu
Kylä
muu kylä kylässä kylässä
KYLÄN VAHVUUDET
SÄKÖPOSTITSE JÄTETTY MIELIPIDE

KYLÄN HEIKKOUDET JA
ONGELMAT

Kiitos hyvin järjestetyistä Kylät kertovat-illoista, nyt viimeisenä
Ilolassa olleesta.
Yksi asia on jäänyt minua mietityttämään. Janette Englund puhui
kyläkeskusten sekä helminauhakylien valinnasta. Minusta
tällainen lähtökohta ei ole tasapuolinen: tällöin toisia kyliä
tarkasteltaisiin yksittäisinä ja toisia isompina kokonaisuuksina.
Kriteeri ei voi olla, että alueen asukkaat sanovat itse olevansa tällainen
isompi alue, vaikka todellisuudessa osa heistä
käyttää myös muiden kylien palveluja.
Helminauhakyliin myös liittyy sellainen ongelma, etteivät ne edistä
energiatehokasta kaupunkirakennetta, mikä
kyläkeskusten valinnassa asetettiin tavoitteeksi. Onko kaupungilla tosiaan
suunnitelmissa tässä kyläkeskustyössä viedä
asiaa tällä tavalla eteenpäin?
Ja tietysti toivon, että oma kotikyläni Kerkkoo päätyisi niiden
kyläkeskusten listalle : )

KYLÄN
KEHITTÄMISTARPEET LÄHIKYLÄT

KAIKKI PORVOON KYLÄT
Miten edellä mainittuja
Mitä kyliä kunnan olisi kyliä olisi mielestäsi
KYLÄYHDISTYS TAI
mielestäsi kehitettävä? kehitettävä?
VASTAAVA
MUUT TERVEISET

