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Asukasilta järjestettiin 
Sääksjärven koululla keski-
viikkona 13.6. Paikalla oli 12 
henkeä, joista yksikään ei 
ollut päättäjä, koska samaan 
aikaan oli lautakunnalla 
kokousilta. Kuntakehitys-
palveluista paikalla olivat 
Johanna Sääksniemi, Sara 
Dahlström ja Outi Kampman.  

Asukasilta aloitettiin terve-
tuloa –puheella, kahvittelulla 
ja yleiskaavahankkeen esit-
telyllä.  

Esittelyn aikana asukkaat 
täyttivät Mäntsälän merkitys 
–kyselylomaketta. 

Tämän jälkeen tehtiin koko 
porukan kanssa yhdessä 
karttatyöskentelyä vähäisen 
osallistuja määrän vuoksi. 
Karttatyöskentelyn lomassa 
käytiin siihen liittyvää 
keskustelua. Lopuksi käytiin 
läpi Lähidemokratiaan liitty-
vät kysymykset. 

 

ASUKKAIDEN 

AJATUKSIA 
Feelenkoski on upea luon-
tokohde. 

Kylällä on nuorisoseuratalo 
Louhilinna, jossa on 
teatteri toimintaa ja jota 
voi vuokrata perhejuhliin. 

Ulkoilu/retkeilypolkuja ky-
lien välille. 

Sääksjärven vanhasta  kou-
lusta, joka on rakennettu 
vuonna 1891, on pidettävä 
hyvää huolta. 

Pikavuoropysäkit Mäntsä-
lään. 

Kylillä arvostetaan omaa 
rauhaa ja kylämaista ra-
kennetta. 

Sääksjärven ampumaurhei-
lukeskusta kehitettävä. 

Alueen arvot: Onnellinen 
elämä, perhe ja suku. 

Kutsutaksipalveluita kaiva-
taan kylille. 

Pysäköinti kirkonkylällä on 
hankalaa. 

Kirkonkylästä halutaan toi-
miva ja viihtyisä ympäristö. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

KESKUSTELUA 
Keskusteluissa nousivat esiin kevyen liikenteen väylät, tielinjaukset, 

ilmastotavoitteet, sukujuuret, ulkoilureitit, rakennuspaikat ja 

keskustan kehittäminen. Alla asukkaiden ajatuksia, toiveita, mielipiteitä 

ja parannusehdotuksia. 

 

Asukkaat toivovat kevyen lii-
kenteen väylää Sääksjärven-
tien laitaan. Tie on mutkainen 
ja vaarallinen huonojen 
näkymien vuoksi. Väylän voisi 
toteuttaa kevyemmin eli 
leventämällä ajorataa, ei teke-
mällä erillistä väylää. Tila ei 
paikoin riitä vanhojen talojen 
ollessa melkein tiessä kiinni. 
Osa kyläläisistä olisi valmis 
talkootyöhön, osa taas halu-
kas osallistumaan kustannuk-
siin. 

Sääksjärventien ja Pukkilan-
tien risteyksen näkyvyyttä 
pitäisi parantaa, koska on tällä 
hetkellä erityisen vaarallinen. 

Sääksjärvellä ei ole kyläkes-
kusaluetta vaan kylä on 
muodostunut nauhamaiseksi 
Sääksjärventien varteen.  

Sääksjärven kylällä juuret 
ulottuvat 1500- 1600 –luvuille 
asti. Vanhemmalla väellä 
huoli, että juuret katkeavat ja 
katoavat. Perilliset eivät saa 
rakennuslupia tilojen lähetty-
ville. Kaivataan sukupolvien 
lähellä asumisen mahdollista-
mista, jotta sukutilat saisivat 
jatkoaikaa. Pelko, että jää-
dään juurettomiksi! 

Toiveissa olisi saada ulkoi-
lureitti Sääksjärven ympäri, 
joka mahdollistaisi kauan 
alueelle kaivatun yhtenäisen 
ulkoilureitin. 

Kirkonkylän keskusta-alueen 
suunnitteussa otettava huo-
mioon myös raskas liikenne. 
Rekkojen pysäköintiin tarvi-
taan valmiiksi osoitettuja 
alueita asemakaava-alueilla. 

 

  
 


