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MIKÄ ON KYLÄSUUNNITELMA?
Haaviston kyläsuunnitelma on asukkaiden yhdessä laatima dokumentti siitä, miten me tahdomme
kehittää kotikyläämme nyt ja lähivuosina. Mitä me
pidämme tärkeänä, ja mikä kaipaa mielestämme
uudistusta. Se on myös näkemys siitä, mitä olemme valmiita tekemään kehittääksemme omaa lähiympäristöämme ja yhteisöämme.
Kyläsuunnitelmaan haluttiin mahdollisimman
monen kyläläisen ääni kuuluviin. Kyläsuunnittelutilaisuuksien ajankohdista tiedotettiin paikallislehdissä, Haaviston kyläläiset ry:n sähköpostituslisan välityksellä sekä Haaviston kylä -facebook
sivuston kautta. Suunnittelussa otettiin huomioon
myös vuonna 2011 pidettyssä tilaisuudessa asukkailta kerätyt ideat ja ajatuksen Haaviston ja kylätoiminnan kehittämisestä.

Suunnitelma on laadittu osana Karkkilan kaupungin ja Länsi-Uudenmaan kylät ry:n yhteishanketta,
jonka tarkoituksena on, että jokaiseen Karkkilan
kylään/kaupunginosaan laaditaan kyläsuunnitelma. Suunnitelmaa on tehty syksyn ja talven
2014 – 2015 aikana kyläläisistä koostuneen vapaaehtoisten toimesta. Osallistuneet ovat olleet niin
vakituisia kuin vapaa-ajanasukkaitakin. Suunnitelmaa varten pidettiin useampi työpajatyyppinen
ilta, joissa kerättiin kehityskohteita ja toiveita siitä, mitä toimintoja kylällä haluttaisiin olevan. Tilaisuuksissa oli paikalla 3 – 10 henkilöä, lisäksi joukko
kyläläistä osallistui suunnitteluun sähköpostitse.

HAAVISTON HISTORIAA
Kylän synty
Tuolla Hongiston Suontaustan takana on toinen
mäki ja täällä Kärrilammella toinen ja kaks jättiläistä siinä sotei ja ne paiskai toisiaan kivillä järven yli. Niillä oli semmosii kivii, ympyriäisii mullikivii. Niiren molempain kivet on vielä kasoissa.
Ainakin kilomeetteri siinä on välii, että kyllä ne
aika äijii oli.
Näin kertovat kansantarinat Haaviston alueen
ensimmäisistä asukkaista. Totuus lienee kuiten-

kin toinen. Haavistosta on tehty useita kivikautisia esinelöytöjä ja vuonna 2003 paikallistettiin
mahdollinen kivikautinen asuinpaikka. Nykyisen
asutuksensa kylä sai luultavasti 1400-luvun aikana. Syynä tähän oli kylän läpi kulkenut merkittävä kulkureitti, muinainen hämäläisten Meritie.
Tätä tietä pitkin Hämeen erämaista kuljettiin tekemään kauppaa rannikolle meriteitse tulleiden
kauppiaiden kanssa.
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Taloja ja kulmakuntia

Koulu

Haavisto on pinta-alaltaan laaja kylä, joka on jakautunut useisiin kulmakuntiin. Kylällä voi edelleen kuulla puhuttavan niin Haavistosta, Airolasta
kuin Häntälästäkin. Nykyisen kyläkeskuksen muodosti 1780-luvulle asti kahdeksan keskiajalta periytyneen kantatilan tiivis ryhmä, joka alkoi isojaon myötä vähitellen hajoamaan. Vanhimmista
kantatiloista Tallan, Hanskalan, Sipolan, Suomalaisen, Ratian ja Kosken tilat ovat edelleen olemassa. Kosken tila, joka aikaisemmin tunnettiin
nimellä Uusitalo, oli alunperin vihtiläiselle Olkkalan kartanolle kuulunut säterirustholli.

Vuonna 1868 Haavistoon perustettiin kansakoulu, joka palveli koko paikkakuntaa. Kylässä oltiin
edistyksellisiä, sillä koulu oli 21. maaseutukansakoulu Suomessa. Se toimi kuitenkin vain kolmen
vuoden ajan. Uudestaan kansakoulu perustettiin
Haavistoon vuonna 1902. Koska Haaviston kylä on
pinta-alaltaan laaja, se jouduttiin jakamaan kahteen koulupiiriin. Airolan kansakoulu perustettiin
kylään vuonna 1922. Haaviston koulu oli toiminnassa vuoteen 1993 asti, kun taas Airolan koulu
oli lakkautettu jo vuonna 1966.

Haaviston kylällä oli laajat metsäalueet, jotka isojaon myötä siirtyivät kruunun haltuun. Tälle alueelle perustettiin 1700-luvun lopulla kahdeksan
uudistilaa, jolloin kylän talomäärä kaksinkertaistui. Nämä kaikki tilat: Rita, Mäki, Nikula, Suni, Mikkola, Jaakkola, Kärki, Kalatie ja Stenbacka, ovat
edelleen olemassa. Ensimmäiset torpat kylään perustettiin jo 1700-luvulla, mutta enemmän niitä
alkoi syntyi seuraavan vuosisadan alkupuolella.
Kylän suurimman talon Kosken torpat itsenäistyivät jo vuonna 1915, kun taas muiden talojen torpat
itsenäistyivät pääsääntöisesti 1920-luvun alussa.
Sotien jälkeen kylään tuli paljon uusia asukkaita
kun Karjalan evakot aloittelivat elämäänsä uudella kotiseudullaan. Haavistossa karjalaiset asettuivat pääasiassa jo olemassa olleille tiloille. Täysin
uusia tiloja syntyi vain muutamia.
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Liike-elämää
Haavistolla on pitkä historia kaupankäynnin suhteen. Kylän ensimmäinen kauppa perustettiin AliTallein taloon jo vuonna 1878. Vuonna 1929 siitä oli tuli osuusliike Tuen sivumyymälä. Jo ennen
sotia Airolaan perustettiin Lehtimäen yksityiskauppa, joka toimi vaihtuvien kauppiaiden myötä 1950-luvun alkuun asti. Airolan suunnalla oli
myös pieniä, niin kutsuttuja pakettikauppoja.

Matti Mäen kirjoittama historiikki
HAAVISTON KYLÄSSÄ - IHMISIÄ MERITIEN VARRELTA
ostettavissa Karkkilan kotiseutuyhdistykseltä
ja Haaviston kyläläiset ry:n tilaisuuksista.
Hinta 40,-

HAAVISTO TÄNÄÄN
Karkkilan kaakkoiskulmalla sijaitseva Haavisto
on pinta-alaltaan Karkkilan kaupungin suurin kylä (5 421 ha). Lännessä rajanaapurina on Ahmoon,
pohjoisessa Vaskijärven ja idässä Lopen Läyliäisten sekä Vihdin Vihtijäven kylät. Eteläpuolella ovat
Vihdin Olkkalan ja Moksin kylät. Haavistossa on
noin 150 taloutta. Parsilanjärven, Ahmoonlammen ja useiden pienIen lampien alueella on paljon vapaa-ajanasuntoja.
Haavisto oli pitkään maatalousvaltainen kylä, mutta nykyisin valtaosa haavistolaisista käy töissä lähitaajamissa tai pääkaupunkiseudulla. Alueella

on kuitenkin yhä verrattain paljon maa- ja metsätaloustoimintaa. Haavistossa ei ole enää vuosiin toiminut kauppaa tai koulua, vaan lähimmät
palvelut ovat Karkkilasta ja Vihdistä. Haavistosta
saatavat palvelut ovat mm. suoramyyntiä, ratsastusopetusta ja kone-urakointia.
Haavisto on hyvien tieyhteyksien mm. päässä
pääkaupunkiseudulta, Forssasta, Hyvinkäältä ja
Nummelasta. Vaikka julkinen liikenne ei Haaviston tienpintoja kuluta kovin ahkerasti, on Haavistosta linja-autoyhteys päivittäin Karkkilaan ja
Helsinkiin.

HAAVISTO

HAAVISTON Kyläsuunnitelma 2015
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HAAVIST
ON KYLÄ

ASUKASTOIMINTAA JA YHDISTYKSIÄ
Haavistossa toimii useita yhdistyksiä, mutta pääosin yhdistystoimintaan osallistuvien määrä on
viime vuosina vähentynyt. Vuonna 2010 perustettu Haaviston kyläläiset ry. on pyrkinyt toimintavuosinaan aktivoimaan asukkaita ja yhdistyksiä
yhteisen tekemisen pariin, ja se onkin tiedottanut aktiivisesti kylällä tapahtuvasta toiminnasta.
Yhdessä yhdistykset ovatkin järjestäneet neljänä
kesänä mukavan kesätapahtuman Haaviston paloaseman pihalla.
Kesällä 2015 Haaviston kyläläiset ry. sisustaa Haaviston vpk:n paloaseman autotallin kylätilaksi. Kylätila on käytössä jatkossa toukokuusta syyskuun
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lopulle, ja siellä voidaan pitää pieniä kokoontumisia ja se voi olla tukikohtana ja tarjoilupaikkana erilaisten ulkotilaisuuksienkin aikana. Kylän eri
toimijat, kuten hoitokunnat ja yhdistykset, voivat
järjestää kylätilassa maksutta omat vuosikokouksensa. Tilaan tarvitaan lahjoituksena mm. pöytiä, tuoleja, hyllyjä sekä ulkoalueelle puutarhakalusteet.
Haavistolaiset yhdistykset toivottavat kaikki tervetulleiksi tutustumaan toimintaansa! Yhdessä tekemällä pystymme järjestämään enemmän
asukkaita hyödyttäviä tapahtumia ja kehittämään
Haavistoa vireäksi kyläksi.

HAAVISTON HIRVIMIEHET RY. Riistanhoitoa Haaviston alueella.
Yhteyshenkilö: Antti Sahlstedt, antti.sahlstedt@kolumbus.ﬁ, puh. 050 563 4006
HAAVISTON KYLÄLÄISET RY. Yhdistyksen tarkoituksena on yhteistyön edistäminen ja kehittäminen, kylän kulttuuriperinnön vaaliminen sekä asukkaiden viihtyvyyden edistäminen. Kyläyhdistys järjestää kyläläisten yhteisiä tilaisuuksia ja talkoita. www.haavistonkyla.ﬁ. Yhteyshenkilö: Meri-Tuuli Syrjänen, haavistonkyla@gmail.com, puh. 050 551 1398
HAAVISTON OSAKASKUNTA. Osakkaille myydään kalastuslupia 5 €/kpl. Kalastusmerkkejä myyvät Timo Nikula
(040 069 9482), Liisa Koivu (050 572 2474) ja Meri-Tuuli Syrjänen (050 551 1398). Osakaskunnan veneenlaskupaikka on
Parsilanjärven rannassa. Yhteyshenkilö: Aki Nittymäki, haaviston.osakaskunta@gmail.com, puh. 0400 973868
HAAVISTON PIENVILJELIJÄYHDISTYS RY. Yhdistyksen säännöllinen toiminta kokoaa jäsenistöään keskustelemaan paikallisista asioista. Yhdistys vuokraa mm. maatilaimureita, grilliä ja koneita jäsenilleen.
Yhteyshenkilö: Timo Nikula, t-nikula@dnainternet.ﬁ, puh. 040 069 9482
HAAVISTON VPK RY. VPK ei toimi tällä hetkellä pelastuslaitoksen operatiivissa hälytyksissä miehistöpulan takia. Haaviston
VPK omistaa Haavistossa paloaseman kiinteistön ja vehreän piha-alueen, jota on käytetty mm. kylän yhteisissä tilaisuuksissa tapahtumapaikkana. Yhteyshenkilö: Kalle Landen, kalle.landen@elisanet.ﬁ, puh. 040 511 8625
PRO HAAVISTO RY. Tavoitteena on Haaviston pohjavesialueiden ja vesistöjen suojeleminen, kylän asuttavuuden ja elinkelpoisuuden turvaaminen niin vakinaisille kuin vapaa-ajan asukkaillekin sekä alueen soveltuvuus tulevaisuudessakin kaikkien
karkkilalaisten virkistyskäyttöön. Yhteyshenkilö: Pirjo Hellman, pirjo.hellman@kolumbus.ﬁ, puh. 040 86 53 570

YRITTÄJÄ TAI PALVELUNTARJOAJA HAAVISTOSTA, ilmoita yhteystietosi kyläyhdistyksen palveluhakemistoon.
Ilmoittaminen on maksutonta, mutta voit halutessasi maksaa jäsenmaksun kannattaaksesi kylän yhteistä toimintaa.
www.haavistonkyla.ﬁ
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HAAVISTO JA VESI
Haavisto on tunnettu lähialueella etenkin Parsilanjärvestä ja sen perheystävällisestä yleisestä uimarannasta. Etenkin pitkällä matkalla matala ja
hienohiekkainen ”lastenranta” on kuumina kesinä kovassa käytössä. Parsilanjärven lisäksi Haaviston kylän alueelta löytyy paljon lampia ja puroja
sekä harvinaisia lähteikköjä.
Haaviston osakaskunta hallinnoi Haaviston yleisiä
vesialueita. Osakaskunnan vesialueita ovat Parsilanjärven lisäksi Ahmoonlampi, Päällinen, Iitalampi, Kivilampi, Kärjenlampi, Kolmperä ja pieni
osuus Vaskijärvestä. Osakaskunta vastaa vesialueiden hoidosta, poikkeuksena Vaskijärvi, johon
Haaviston osakaskunta ei sen pienen koon seurauksena kohdista hoitotoimenpiteitä. Osakaskunta myy pyydysmerkkejä osakkaille, ja Haavis-

tossa vakinaisesti asuvat ja vapaa-ajanasukkaat
ovat oikeutettuja viehekalastamaan (1 vapa) osakaskunnan vesialueilla ilman läänikohtaista viehekalastusmaksua.
Haavistossa on useita pohjavesialueita, joista osa
on ns. I- ja II-luokan pohjavesialueita. Luokka I vedenhankintaa varten tärkeä ja luokka II vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue. Haavistossa sijaitsee kaksi Karkkilan kaupungin vedenottamoa.
Jokainen Karkkilassa vettä käyttävä on päivittäin
kosketuksissa puhtaaseen haavistolaiseen veteen.
Haaviston pohjavesi on herättänyt menneinä vuosikymmeninä kiinnostusta myös muualla; Vihti ja
Lohja selvittivät 1980 – 90 lukujen aikana mahdollisuuksiaan saada Haavistosta varmistusta omalle vesituotannolleen.

Maa-ainesoton peruslupamääräyskokonaisuudella vuosina 1994 ja 2007 – 2008 jälkihoidettua sekä
tuolloin 10 cm männyn taimilla metsitettyä sorakuoppa-aluetta.

HAAVISTOA MAAILMALLE
Haavistossa sijaitsevat eräät Uudenmaan suurimmista soranottoalueista. Alueilta ajetaan päivittäin
kasettikuormittain hiekkaa ja sorajalosteita ympäri
Etelä-Suomen rakennustyömaita. Voidaankin sanoa, että Haavisto leviää maailmalle hiekanjyvä
kerrallaaan.
Soranotto on ollut pitkään ajakohtainen keskustelunaihe Haavistossa ja Karkkilassa. Eniten keskustelua herättää soranottoalueiden laajeneminen,
uudet soranottoluvat sekä vanhat hoitamattomat
soranottoalueet. Liian syvälle poistettu sora uhkaa
pohjavettä ja harjujen jyrkät leikkaukset ovat vaarallisia kulkijoille ja eläimille eivätkä ne ole esteettisesti kauniita. Myös soranajoliikenne herättää
keskustelua. Haaviston tiestö ei ole paras mahdollinen rekkaliikenteelle, eikä teiden olemattomat

reunat mahdollista turvallista liikkumista jalan ja
pyörällä raskaanliikenteen lisääntyessä.
Vuonna 2009 Karkkilan kaupunginhallitus esitti,
että Haavistoon tehdään aluevaraus Malmin lentokentän korvaavalle lentokentälle. Ehdotuksen
mukaan lentokenttä rakennettaisiin Vihtijärventien pohjoispuolelle entiselle soranottoalueelle.
Haavistolaiset vastustavat lentokenttää ja kokevat, että lentokentän rakentaminen Haavistoon
ei ole järkevää taloudellisesti eikä ympäristön ja
asukkaiden kannalta. Lentokentästä on katsottu olevan enemmän haittaa kuin hyötyä. Lentokenttä vaarantaisi alueen pohjavesiä, lähteiköitä
ja suoalueita sekä aiheuttaisi melua laajalle alueelle Karkkilaan.

HAAVISTON KYLÄSUUNNITELMA 2015
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• Pientareiden siivous
organisoidaan heti kun
saadaan vapaaehtoisia
auttamaan järjestelyissä
• Jokakesäinen kyläjuhla ollut kolmena vuotena
• Viime kesänä alkoi kesäkeskiviikot joka 2. viikko
• Uimarannan siivoustalkoot toteutettu neljänä
vuotena
• Kyläkävelyitä ollut kolme kertaa

Uusien asukkaiden
vastaanotto.

Säännöllisiä tapahtumia

• Pidetään kiinni entisistä tapahtumista ja
kehitellään niitä asukkaiden toiveiden
mukaan
• Ympäristötalkoissa mukaan myös tien
pientareiden siivous

• Toimintaa kehitetään
jatkuvasti. Kirjeen
laatiminen vuoden 2016
aikana.
• Kylätoiminnan kehittäminen lisää
yhteistyötä. Aktiivinen tiedottaminen
tilaisuuksista. Tervehdyskirje uusille
asukkaille yhdistyksiltä.

AIKATAULU JA TOTEUTUS

• Kylä hajanainen, asukkaat omissa oloissaan.
Jonkin verran naapuriapua tuttujen kesken.
Uusista asukkaista ei tietoa.

Haaviston kyläläiset ry. seuraa suunnitelman toteutumista, ja tarvittaessa kyläsuunnitelmaa
päivitetään yhdessä kyläläisten kanssa. Suunnitelma jaetaan kylän talouksiin ja sitä on saatavilla kesän 2015 Haaviston kyläläiset ry:n tapahtumissa.

Asukkaiden välinen
yhteistyö.

Taulukossa esitellään kehitystavoite, asian nykytila sekä toimenpiteet, joita asian eteenpäin vieminen vaatii. Lopuksi on esitelty mahdollinen aikatauluarvio asian kuntoon saattamisesta. Kaikki
kehitysehdotukset ovat lähtöisin haavistolaisista,
ja on tarkoitus, että pääosin työkin tehdään itse
omalla kylällä.

TOIMENPITEET

Kyläsuunnitelmaan on koottu asioita, jotka haavistolaiset asukkaat ja kesäasukkaat ovat toivoneet
kehitettäviksi. Kehiteltävät ja mietittävät asiat on
koottu taulukkomuotoon. Taulukossa on merkitty
vihreällä ne asiat, jotka ovat melko helppoja toteuttaa, jos joukko vapaaehtoisia kyläläisiä lähtee
mukaan toimintaan. Keltaisella merkityt taulokon
kohdat kertovat siitä, että kehittäminen on mahdollista, mutta se vaatii myös jonkin muun tahon
(esim. maanomistaja, Ely-keskus, kunta) kuin vain
kyläläisten oman panostuksen asiaan tai muuten
suurempaa ja aikaavievempää työtä asian hyväksi. Punaisella merkityt kohdat ovat hankalia toteuttaa esim. suurten toteuttamiskustannusten
vuoksi tai muiden kyläläisista riippumattomien
syiden vuoksi.

NYKYTILA

Niin kyläsuunnitelmatyöpajoissa kuin aikaisemmissakin kyläpalavereissa kyläläisten toiveet kylän
kehittämiseen ovat olleet luontoon ja sen hyödyntämiseen, liikkumiseen sekä yhdessä tekemiseen
liittyviä asioita. Usein puheissa nousee esiin se,
ettei ole yhteisiä kokoontumispaikkoja eikä paljon yhteistoimintaa. Toinen asia, joka puhuttaa
on ulkoiluun ja liikkumiseen liittyvät asiat. Vaikka olemme luonnonhelmassa keskellä metsiä ja
peltoja, niin silti kaivataan monipuolisempia kävely- ja hiihtoreittejä sekä sallittuja nuotio- ja taukopaikkoja. Huolta aiheuttavat vesistöjen rehevöityminen ja soranottoalueiden jälkihoito.

TAVOITE

KYLÄSUUNNITELMASTA
KÄYTÄNTÖÖN

HAAVISTON Kyläsuunnitelma 2015
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• Seuratoimintaa yhdistyksissä, ei kovin vilkasta

• Ei ole ollut talvitapahtumia viime vuosina.

• Ei kerhotoimintaa

Pilkkitapahtuma ja
hiihtokisat

”Lastenkerho”

• Kovettunut hiekka, pajukkoa ja vesakkoa
kentässä, verkko rikki, tölkkejä ja sirpaleita
jonkun verran

Rantalentopallokenttä
kuntoon

Harrastusmahdollisuuksia

• Ei yhteistä tilaa, Hirvimiesten maja
satunnaisessa kokouskäytössä
• Jatkossa kyläyhdistys vuokraa paloaseman
pientä autotallia touko-syyskuussa

• Ilmoitukset kulkevat paikallislehden,
Facebookin, sähköpostin ja kotisivujen kautta.
• Toiveissa on ollut myös mahdollisen
tekstiviestipalvelun käyttö tiedotusasioissa.

Kyläläisten yhteinen
kokoontumispaikka

”puskaradio” ”tekstiviestit?”

Ilmoitustaulu sopivaan
pysähdyspaikkaan

• Uudessa kylätilassa paloasemalla
mahdollisuus avoimen kerhon pitämiseen
kesäaikaan. Kartoitetaan kiinnostuneita.

• Syksyllä 2015 mietitään talvitapahtuman
ohjelmaa ja kartoitetaan vapaaehtoisia
tapahtuman järjestämiseen.

• Rantalentistä kesäisin esim. joka 2. viikko
ja joka 2. viikko pelailua paloaseman
kentällä

• hiekka pehmitetään esim.
puutarhatraktorilla. Hankitaan uutta
hiekkaa, jos tarpeen.
• Pajun torjunta
• Kyläyhdistys hankkii verkon ja pari palloa
• Tilanteen mukaan pidetään
kunnostustalkoita

• Kunnostustöitä paloasemalla: Kalusteiden
hankinta, seinien maalaaminen, viihtyisäksi
tekeminen, kahvi- ja vedenkeitin, roskis,
pelivälineet

• Ilmoitustaulu käyttöön uimarannalla ja
paloasemalle
• Jatketaan tiedottamista lehsissä,
sähköpostitse ja Facebookissa.
• Mietitään mahdollisuutta
tekstiviestipalvelulle

• Kesä 2015

• 2016 tai 2017 alkaen

• Kesä 2015 toimintaa
käynnistellään

• Kuntoon kesällä 2015
• Kysytään kaupungilta
verkkoa
• Keksitään säilytyspaikka
verkolle ja palloille

• Kesäkuu 2015 autotallin
siivous ja kunnostus +
kalusteiden hankinta.
• 2016–2017 ulkowc:n
rakentaminen

• Ilmoitustaulujen käyttöön
otto 2015 – 16
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• Osa reitistä yksityisteitä ja metsää
• Yksityishenkilön piha-aluetta noin 100 m

• Niitä ei ole

• Ei merkittyjä ja reittejä, laavuja tai latuja
• Hyviä luontokohteita ja polkuvaihtoehtoja,
joista monikaan ei ole tietoinen

• Vesistöjen kunto tyydyttävä, uimarannan vesi
puhdasta. Järvessä ja lammissa kuitenkin
huomattavissa rehevöitymisen vaikutukset

• Ei majoitus- tai kahvilapalveluita

• Yksityistiet paikoin kehnossa kunnossa, kun
yksityisteiden avustusta vähennetään.

• Pienviljelijäyhdistyksellä jäsenilleen
pienimuotoista lainausta koneisiin.

Yhtenäinen liikuntareitti
järven ympäri

Katoksia bussipysäkeille

Merkityt luontoreitit + laavut

Vesistöjen kunnostus ja
rehevöitymisen estäminen

Kahvila / kioski / majatalo/
maatilamajoitus, B & B

Teiden kunnostus ja
kunnossapito

Yhteiskäyttö ja lainauspalvelu
esim. kirjat, lehdet, termarit,
klapikone, teollisuusimuri,
puutarhajyrsin, juhlateltta

Talvisin hiihtoladut

NYKYTILA

TAVOITE

• Selvitellään yhdistysten ja asukkaiden
kiinnostusta lainauspalvelulle ja mietitään
toteutusvaihtoehtoja

• Pieniä tiekuntia voisi yhdistää ja hallintoa
näin selkeyttää. Yhteistilaisuuden
järjestäminen Karkkilassa?

• Toivotetaan uudet yrittäjät tervetulleiksi.

• Tutkitaan eri mahdollisuuksia vesistöjen
kunnostamiseen. Esim. rantaruovikoiden
niitto ja niittojätteen poistaminen.

• Kesällä pidetään kokous ja kartoitetaan
reittivaihtoehtoja ja sovitaan jatkosta,
esim. yhteisistä kävelyretkistä,
joissa mietitään reittejä. Selvitetään
maanomistajien näkemykset.

• Kysytään ELY-keskukselta saako pysäkeille
valmistaa katoksia ja jos saa, niin
minkälaisia.

• Neuvotellaan maanomistajien kanssa
mahdollisista kulkureiteistä ja mietitään eri
vaihtoehtoja

TOIMENPITEET

3 – 5 vuotta

2 – 10 vuotta

• Heti

• 3 – 10-vuotta

• Kesät 2015 – 16
reittimahdollisuuksien
kartoittamista.
• Reittien merkitseminen
ja laavujen rakentaminen
2017 – 2018

• Kyselyn voi tehdä vuonna
2015, mahdolliset
katokset työnalle 2 – 5
vuotta

• 2016 – 2017

AIKATAULU JA TOTEUTUS
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NYKYTILA

• Tällä hetkellä katuvalaistus Haaviston
risteyksessä
• muualla ei ole

• Kunnostamatta

• Ei kevyenliikenteen väylää. Pientareet kapeat ja
vaaralliset.

• ei valokuitua

TAVOITE

Lisää valoa

Vedenottamon sorakuoppien
kunnostus ja jälkihoito

Leveät pientareet tai pyörätie

Valokuitu
• seurataan tilannetta ja mietitiään, mitä
valokuidun saaminen Haavistoon vaatii

• Selvitys, miten saamme leveämmät
pientareet. Kunta? Ely-keskus?

• Viedään viestiä kaupungille, että
peruslupamääräykset on otettava käyttöön

• Ei tällä hetkellä toimenpiteitä. Pidetään
huolta, etteivät nykyiset valot poistu
käytöstä.

TOIMENPITEET

• 4 – 10 vuotta

• 5 – 10 vuotta

• Heti

• ei toistaiseksi
toimenpiteitä

AIKATAULU JA TOTEUTUS

Yhteistyössä:

Yhteistyössä:

ALIMMAINEN

AHMOO

HAAVISTO

VASKIJÄRVI
SIIKALA

Kuvat: Petri Vehmas, Sirkku Puumala, Pentti Saastamoinen
Taitto:
Painotyö:

