ASUKASILTA

OHKOLA
7.6.2018 KLO 18 – 20:45

Asukasilta järjestettiin Ohkolan nuorisoseuratalolla torstaina 7.6. Paikalla oli 42
henkilöä, joista neljä oli luottamushenkilöä.
Kuntakehityspalveluista paikalla olivat
Lauri Pouru, Johanna Sääksniemi, Mari Niinistö ja Outi
Kampman.
Asukasilta aloitettiin tervetuloa –puheella ja kahvittelulla, jonka perään Korsisaaren liikennöitsijä piti extempore puheenvuoron.

Korsisaari liikennöi ”koululaislinjoja” 6/2018-7/2019 välisen ajan. Lisäksi muutamia
vuoroja ajaa Koiviston auto.

ASUKKAIDEN
AJATUKSIA

Kyläyhdistys kertoi positiivisen rakentavasti alueen
kaavahistoriasta.
Kuinka
kaavatyötä on ja ei ole tehty.
Pitkään on odotettu Ohkolan
alueen osayleiskaavaa ja sen
myötä tulevia uusia rakennuspaikkoja. Ohkolan kylälehti on käsitellyt kaavoitusta numeroissa 43 ja 58.

Kyläkoulut ovat tärkeitä
asukkaille.

Yleisesittelyn jälkeen käytiin
läpi asukkaiden tuntemuksia
siitä, miten kaavatyön sisältö
taas muuttuu ja viivästyy.
Karttatyöskentely
tehtiin
neljässä pienryhmässä, jonka
tulokset purettiin yhdessä
sekä käytiin siihen liittyvää
keskustelua.
Ohkola näyttäytyi aktiivisena
kylänä, jossa on monenlaista
toimintaa ja tapahtumaa.
Kylän asukkaat arvostivat
kylämäistä asumismuotoa ja
kauniita maisemia. Toisaalta
tilaisuudessa nousi esiin
myös monia vastakkaisia
toiveita.

Ohkolan vetonaulat: luonto, luonnonrauha ja isot
tontit.
Pullokioski ja Kera Grilli
tärkeitä kohtaamispaikkoja.
Vapaa-ajanvietto- ja ulkoilupaikkoja: Keravanjärven
uimaranta, Hietapärrä, Kivilamminsuo, koulun mäki,
nuorisoseurantalo, sairaalan ja Porakallion puistot.
Vireä Ohkolan Nuorisoseura
tarjoaa toimintaa koko perheelle.
Teiden kunnossapito huonontunut.
Vapaa-ajan tarjontaa kaivataan lisää.
Linjatien varteen kevyen
liikenteen reitti.
Liikerakentamista kyläkeskusalueille.

KESKUSTELUA
Keskusteluissa nousivat esiin kevyen liikenteen väylät, metsä- ja
luontoarvot, urheilumahdollisuudet, ulkoilumaastot, julkinen liikenne
sekä alueen palvelut ja työpaikat. Alla asukkaiden ajatuksia, toiveita,
mielipiteitä ja parannusehdotuksia.

Asukkaat
toivovat,
että
rakentaminen keskitettäisiin
metsien reunoille ja kumpareille, ei pelloille. Pellot ja
jokivarret
ovat
hienoja
luonnonympäristöjä,
jotka
säilytettävä
sellaisinaan.
Hajarakentaminen
pitäisi
keskittää väylien varsille ja jo
olemassa olevan asutuksen
lähelle.
Julkinen liikenne on huomattavasti huonontunut linja-auto
vuorojen vähennyttyä. Junaliikenteen osalta asukkaat
käyttävät enemmän Haarajoen
kuin Mäntsälän asemaa.
Raskas liikenne on lisääntynyt
Keravanjärventiellä,
jonka
varrelle toivotaan kevyen liikenteen väylää. Ehdotuksena
oli, että raskaampi teollisuus
keskitetään suurien väylien
varsille.

Ohkolan kyläkeskustaan toivotaan alempia nopeusrajoituksia ja hidastetöyssyjä.
Kouluverkko elää jatkuvasti ja
mitä se on vuonna 2050?
Kouluverkkoja harvennetaan
ja koulumatkat pidentyvät,
onko tämä tulevaisuuden
suuntaus?
Peltojen metsitys nähdään
mahdollisena toimenpiteenä
tulevaisuudessa, kun halutaan
kyläkeskuksiin lisää rakentamista.
Toivotaan Ohkolanjoen kunnostamista ja veden laadun
parantamista, jotta vesi olisi
uimakelpoista ja mahdollistaisi
uimarannan
joen
varteen.
Kaavoitus koetaan tärkeänä
osana kunnan kehittämisessä.

