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Asukasilta järjestettiin Saa-
ren koululla tiistaina 5.6. Pai-
kalla oli 42 henkeä, joista 
neljä oli päättäjiä. Paikalla 
olivat kuntakehityspalve-
luista Lauri Pouru, Johanna 
Sääksniemi, Mari Niinistö ja 
Outi Kampman.  

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

 

Tämän jälkeen teimme kol-
messa pienryhmässä kart-
tatyöskentelyä, jonka tulok-
set purettiin yhdessä sekä 
käytiin siihen liittyvää kes-
kustelua. Lopuksi keskustel-
tiin yhdessä asukkaiden 
mieltä askarruttavista ai-
heista ja käytiin läpi Lähi-
demokratiaan liittyvät kysy-
mykset. 

Saaren asukasillassa oli in-
nostunut ja aktiivinen osan-
otto.  

 

ASUKKAIDEN 

AJATUKSIA 
Lähiliikuntapaikka kaiken 
ikäisille.  

Hunttijärven ruoppaus ja 
ympäristön siistiminen. 

Haukankierroksen 
kehittäminen. 

Kevyen liikenteen väylä 
välille Shell – Levanto. 

Kaupan ja Kaukalammen 
huoltoaseman säilyttä-
minen. 

Julkisen liikenteen vuo-
rojen lisääminen ja yh-
teyksien parantaminen. 

Lisää rakennuspaikkoja 
Saaren ja Levannon alu-
eelle. 

Suojärven alueen suojelu-
ohjelma. 

Mäntsälänjoen kunnostus 
ja kanoottireitin mahdol-
listaminen. 

Hennan alueen tulevaisuus 
ja vaikutukset. 

Vesi- ja viemäriverkko vs. 
jätevesijärjestelmä ja oma 
kaivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

KESKUSTELUA 
Keskusteluissa nousivat esiin kevyen liikenteen väylät, tielinjaukset ja 

niiden rajoitukset, metsä- ja luontoalueiden hyödyntäminen ulkoiluun, 

harrastemahdollisuudet sekä tontti- ja rakennuspaikat. Alla asukkaiden 

ajatuksia, toiveita, mielipiteitä ja parannusehdotuksia. 

 

Asukkaat toivovat kevyen lii-
kenteen yhteystarvetta Poh-
joisen Pikatien varteen Saa-
resta sekä etelän että pohjoi-
sen suuntaan. Raskas liikenne 
ja huoli turvallisuudesta on li-
sääntynyt. 

Hunttijärven ympäristön, ui-
marannan ja nuotiopaikan 
kunnostaminen lisäisi sen viih-
tyvyyttä ja käyttöä.   

Saaren alueella hienoja ulkoi-
lualueita, kuten Haukankierros 
ja Kaukalampi, jotka kaipaavat 
aluesuunnittelua ja kehittä-
mistä. Haukankierroksella on jo 
hieno ulkoilureitti, joka kaipaa 
kunnostamista ja ylläpitoa. 
Kaukalammelle voisi toteuttaa 
retkeilyalueen, jossa olisi 
lintutorni, luontopolku ja 
nuotiopaikka/laavu.  

Levannon, Kaukalammen ja 
Hautjärven kylät pidettävä 
Saaren ohella elinvoimaisina. 
Alueille kaivataan lisää raken-
nuspaikkoja, jotka toisivat 
turvaa palveluiden säilymisel-
le.  

K-Marketin ja Kaukalammen 
huoltoaseman säilyttäminen 
tärkeää, koska toimii kokoon-
tumis- ja tapaamispaikkana 
asukkaille, ”on muutakin kuin 
vain kauppa”. 

Saaren kartano tärkeä osa 
Saaren alueen identiteettiä. 
Kartanolla järjestetään ta-
pahtumia ja onkin tärkeää, 
että niiden jatkuvuus turva-
taan. 

Julkisen liikenteen saatavuus 
ja jatkoyhteydet ovat huo-
nontuneet oikoradan myötä. 

 

  
 


