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Asukasilta järjestettiin Num-
misten seurojentalolla keski-
viikkona 6.6. Paikalla oli 26 
henkilöä, joista kolme oli luot-
tamushenkilöä. Kuntakehi-
tyspalveluista paikalla olivat 
Lauri Pouru, Johanna Sääks-
niemi ja Outi Kampman. 

Asukasilta aloitettiin terve-
tuloa –puheella, kahvittelulla 
ja yleiskaavahankkeen esit-
telyllä. Samalla asukkaat 
täyttivät Mäntsälän merkitys 
–kyselylomaketta. 

Tämän jälkeen teimme koko 
porukan voimin kartta-
työskentelyä. Jokainen 
halukas sai vapaasti kertoa 
omat kehitysideansa, miten 

Mäntsälää tai omaa asuin-
aluettaan pitäisi kehittää. 
Merkkasimme kehitysidean 
paikkatietona kartalle sekä 
kirjoitimme sanallisen ku-
vauksen paperille.  Samalla 
tuli purettua mielipiteiden 
tulokset ja kävimme keskus-
telua asukkaiden mieltä 
askarruttavista aiheista. 
Lopuksi kävimme läpi Lähi-
demokratiaan liittyvät kysy-
mykset. 

Kävimme asukasillassa 
mielenkiintoista keskustelua 
mm. kylän mahdollisuuksista 
ja haasteista. 

 

ASUKKAIDEN 

AJATUKSIA 
Harrastustoimintaa kai-
vataan kaiken ikäisille. 

Jumppien saaminen kylille 
on hankalaa. 

Talvella kaivataan hiih-
tolatuja. 

Seurojen talo kunnostet-
tava ja otettava laajem-
paan käyttöön. 

Tuuliruusun liittymään 
tieyhteys 140:lle. 

Vapaa-ajan asumiseen 
tarkoitettujen tonttien 
mahdollistaminen. 

Mustijoen varsi ja 
Nummistenkosken alue on 
hienoa maisemaa. 

Onkimaan yleinen uima-
ranta on tärkeä kohtaa-
mis- ja vapaa-ajan- viet-
topaikka. 

Uimahalli ja uusi kirjasto 
kirkonkylälle. 

Kaupallisia palveluita lisää 
kirkonkylälle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

KESKUSTELUA 
Keskusteluissa nousivat esiin kevyen liikenteen väylät, julkinen liikenne, 

ikäihmisten palvelut, harrastemahdollisuudet, vapaa-ajan tontit ja 

rakennuspaikat sekä yrittäminen kylillä. Alla asukkaiden ajatuksia, 

toiveita, mielipiteitä ja parannusehdotuksia. 

 

Asukkaat toivovat, että mustat 
ympyrät poistuvat uuden 
yleiskaavan myötä Numminen 
– Onkimaa alueelta. Mustien 
ympyröiden lukumäärä osoit-
taa A- ja RA –alueilla ohjeel-
lisen uusien rakennuspaik-
kojen lukumäärän. Mustat ym-
pyrät ovat liikaa hallinneet ja 
rajoittaneet alueen kehitty-
mistä ja rakentamista. 

Numminen – Onkimaa alueelle 
kaivataan lisää uusia kevyen 
liikenteen väyliä etenkin 
koulun ja Mattilantien välille. 

Etenkin Pornaistentien liiken-
neturvallisuudesta oltiin huo-
lissaan. Porvoontieltä ajaa 
paljon raskasta liikennettä,  
joka on lisääntynyt tölkki-
tehtaan myötä, etelään päin 
Pornaistentietä pitkin. 

Ikäihmisille toivotaan kutsu-
takseja tai parempia julkisen 
liikenteen yhteyksiä. Asukkaat 
kertoivat käynnissä olevasta 
palveluliikenneselvityksestä. 

Toivottiin, että yrittäminen 
olisi mahdollista kylillä mm. 
myöntämällä lupia halleille tai 
ottamalla vanhoja navettoja 
uusiokäyttöön. 

Asukkaat toivovat järvien ja 
jokien veden laadun paran-
tamista, jotta toimisivat 
paremmin virkistykseen, kuten  
uimiseen. 

Moottoritie katkaisee eläinten 
ekologisen käytävän  viher-
siltoja tai alikulkuja lisättävä. 

Uusi tielinjaus Ojankulman-
tieltä Onkimaantielle. 

 

 

  
 


