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Asukasilta järjestettiin Tou-
kolassa tiistaina 12.6. Paikalla 
oli 30 henkilöä, joista viisi oli 
päättäjiä kuntakehityslauta-
kunnasta sekä Lauri Pouru, 
Johanna Sääksniemi ja Mari 
Niinistö kuntakehityspalve-
luista. 

Asukasilta aloitettiin terve-
tuloa –puheella, kahvilla ja 
yleiskaavahankkeen esitte-
lyllä. Jokainen täytti alkuun 
Mäntsälän merkitys –kyse-
lylomakkeen, jonka jälkeen 
tehtiin karttatyöskentelyä 
kolmessa pienryhmässä. 

Karttatyöskentelyn jälkeen 
käytiin tulokset yhdessä läpi 
sekä käytiin siihen liittyvää 
keskustelua.  

Lopuksi keskusteltiin ja 
käytiin yhdessä läpi Lähi-
demokratiaan liittyvät kysy-
mykset sekä loppukeskustelu, 
jossa nousi esiin mm. 
Sulkavan alueen runsaat 
maa- ja metsätilat sekä 
alueen yrittäjyys. Esille tuli 
myös, että Sulkavalta käy osa 
asukkaista pääkaupunki-
seudulla töissä.   

 

ASUKKAIDEN 

AJATUKSIA 
Yhteinen vesiosuus Suo-
järvellä tärkeä, joka 
halutaan säilyttää. 

Kauniit luonnonympäris-
töt Isosuo ja Kilpisuo. 

Lapsille leikkikenttä Tou-
kolan yhteyteen. 

Yksityisteiden ylläpito kun-
nan vastuulle. 

Turvattava yritystoiminta 
maaseuduilla. 

Julkinen liikenne vaatii 
parannusta. 

Teiden kunnossapito on 
huonontunut. 

Sivuasuntojen rakentamis-
ta helpotettava. 

Kevyen liikenteen reittejä 
lisättävä turvaamaan tur-
vallinen kulkeminen. 

Joki- ja järvialueet kau-
niita luonnonympäristöjä. 

Kuntaan digiyhteisö. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

KESKUSTELUA 
Keskusteluissa nousivat esiin yhteisöllisyys, maa- ja metsätilat, 

yrittäjyys, luontoarvot, liikenteelliset tarpeet ja puutteet sekä 

harrastus- ja vapaa-ajanmahdollisuudet. Alla asukkaiden ajatuksia, 

toiveita, mielipiteitä ja parannusehdotuksia. 

 

Metsäalueet toimivat tärkeinä 
harrastus- ja vapaa- ajanviet-
topaikkoina, mm. metsästys ja 
retkeily. 

Toukolan seurantalo ja 
vieressä oleva urheilukenttä 
tärkeitä kokoontumispaikkoja 
kylän asukkaille. Alueella 
toimivat maaseutuseura, 
metsästys-seura, urheiluseura 
Sulkavan Sisu ja 
seurakuntapiiri. 

Kylien yhteiskäyttöalueet, 
kuten järvet ovat asukkaille 
tärkeitä paikkoja, jotka 
halutaan säilyttää. 

Julkinen liikenne puuttuu 
alueelta kokonaan. Asukkaat 
toivovat aamun ja iltapäivän 
linja-autovuoroja tai koulu-
kyytien hyödyntämistä  hel-
pottamaan autottomien pää-
syä kyliltä keskustaan. 

Kylien alueella on kolme yksi-
tyiskäytössä olevaa kartanoa; 
Olkisten kartano, Linnaisten 
kartano ja Sulkavan kartano. 

Oitintiellä kaksi hoitoluokkaa, 
joka ongelmallista läpikulkulii-
kenteelle talvisin. Tiellä liikkuu 
raskasta liikennettä, mikä 
lisää turvattomuuden tunnet-
ta. Toiveena olisi kevyen lii-
kenteen väylä välille Klin-
gantie – Väläkäntien risteys. 

Yritystoiminnan on voitava 
jatkua ja muuttua tulevaisuu-
dessa maaseudullakin. Tiloilla 
jatkavat sukupolvet eivät 
välttämättä saa elantoaan 
pelkästään maataloudesta. 
Toivottavasti maatilojen yrit-
täminen ja niiden muutokset 
huomioidaan kaavatyössä ja 
sallitaan eri yritysmuodot. 

 

  

 


