Luoman kyläsuunnitelman päivitys kyläkyselyn tulokset

Päivitystyöryhmä:
(Sampo Ahlsten, Johanna Hakanen Susann
Mörck, Jouko Paananen, Mika Valtonen, JaakkoPekka Vehmas, Torolf Videnius, Bengt Ölander
ja Hannu Valtanen, pj.)

Kyselyn taustaa
• Kunta käynnistää Luoman osayleiskaavan laadinnan
vuonna 2014 – valmis 2016
– Haluamme kyläläisten mielipiteet oman alueen kehittämisestä
työn pohjaksi

• Luoman kyläsuunnitelma julkistettiin vuonna 2009
– Paljon on tapahtunut sen jälkeen – suunnitelma on hyvä
päivittää
– ”Kyläsuunnitelma” on jatkuva prosessi – on syytä pitää se
jatkuvasti ajantasalla

• Kyläkysely kyläsuunnitelman tavoitteista maaliskuussa
2012
– Kyläläisten mielipiteet kylän kehittämisen keskeisistä tavoitteista

Vastaukset

• Vastauksia 76 kpl, joista 65 suomen- ja 11
ruotsinkielistä
• 75 nettivastausta, 1 paperivastaus
• 56 vastaajaa ilmoitti saaneensa
kyläsuunnitelman kotiinsa

Olen tutustunut Luoman
kyläsuunnitelmaan
• lukemalla sen huolellisesti
lävitse

• silmäillyt sitä sieltä täältä
• laittanut sen kirjahyllyyni
lukematta
• heittänyt sen mainoksena
roskiin
yhteensä
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• vain joukko
itsestäänselvyyksiä

Valitse oheisista asumiseen liittyvistä tavoitteista mielestäsi
kolme tärkeintä antamalla niille painokertoimet 3-1. Merkitse
tärkein numerolla 3, toiseksi tärkein numerolla 2 ja kolmanneksi
tärkein numerolla 1.

Asumiseen liittyvät tavoitteet
• Kylän säilyttäminen pientaloalueena
• Kulttuurimaiseman ja arvokkaan
rakennuskulttuurin säilyttäminen
• Junayhteyden säilyttäminen
• Vihreän vyöhykkeen säilyttäminen Luoman
läpi mereltä metsiin
• Yhteisöllisyyden ylläpitäminen
• Kyläläisillä pääsy meren ja järven rantaan
Yhteensä
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Mitä muita asumiseen liittyviä tavoitteita
pidät tärkeinä edellä lueteltujen lisäksi ja miksi?

• Luoman kylän asumisväljyys, rauhallisuus,
turvallisuus, viihtyisyys, kylämäisyys,
luonnonläheisyys ja maaseutumaisuus on
säilytettävä
• Väljä, pientalovaltainen kylä maalaismaisemassa
• Hallitun, maisemaan sopivan, maanomistajia
tasavertaisesti kohtelevan rakentamisen
hyväksyminen
• Palvelujen turvaaminen saattaa edellyttää
tiiviimpää kyläkeskusta

Valitse oheisista teihin ja liikenteeseen liittyvistä tavoitteista
mielestäsi kolme tärkeintä antamalla niille painokertoimet
3-1. Merkitse tärkein numerolla 3, toiseksi tärkein numerolla
2 ja kolmanneksi tärkein numerolla 1.

Teihin ja liikenteeseen liittyvät tavoitteet
• Luoman seisakkeen säilyttäminen
• Masalantien liikenteen hallitseminen
• Linja-autoyhteys Etelä-Espoon kautta
Helsinkiin
• Kevyen liikenteen kehittäminen
• Tieyhteyden säilyttäminen kylän eri osien
välillä (Luomankuja)
• Kattava laajakaistaverkosto
Yhteensä
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Mitä muita teihin ja liikenteeseen liittyviä
tavoitteita pidät tärkeinä edellä lueteltujen
lisäksi ja miksi?

• Kevyen liikenteen väyliä ja tieverkostoa
kehitettävä, erityisesti Luoman ns. päätiet
• Linja-autoyhteys Luomasta Espoon /
Kirkkonummen suuntiin
• Nopean junayhteyden säilyttäminen MasalaLeppävaara-Helsinki
• Huomio liikennevalvontaan (ylinopeudet)
• Liikenteen melu (Kehä III)
• Teiden kunnossapito, valaistus

Valitse oheisista palveluihin liittyvistä tavoitteista mielestäsi
kolme tärkeintä antamalla niille painokertoimet 3-1. Merkitse
tärkein numerolla 3, toiseksi tärkein numerolla 2 ja kolmanneksi
tärkein numerolla 1.

Palveluihin liittyvät tavoitteet
• Toimiva tiedotus (Asukkaat saavat helposti tietoa
tapahtumista ja palveluista. Kylän yhdistyksillä on
kotisivut ja ilmoitustaulu.)
• Toimiva jätteenlajittelu
• Kylän olohuone (Kylässä on kahvila / puoti tms.,
johon voi tulla istuskelemaan. Siellä voi järjestää
teema-iltoja, näyttelyitä yms. )
• Yhteistyö ja yhteisöllisyyden tukeminen
päivähoidon/koulun toiminnan kautta
• ”Kylätalkkari” Luomassa
Yhteensä
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Mitä muita palveluihin liittyviä tavoitteita
pidät tärkeinä edellä lueteltujen lisäksi ja miksi?

• Kylä on pieni – tärkeää vaikuttaa Masalan
palvelujen säilymiseen / parantumiseen
(apteekki, terveyskeskus, kirjasto, jätepiste jne –
R-kioski !!)
• Kunnan tukea yksityisteiden ylläpitoon
• Ljusdala kylän olohuoneeksi
• Kaksikielinen päiväkoti – Luoman koulu
kaksikieliseksi?
• Kotihoidon ym palvelut ikääntyville luomalaisille

Valitse oheisista vapaa-aikaan ja yhteistoimintaan liittyvistä
tavoitteista mielestäsi kolme tärkeintä antamalla niille
painokertoimet 3-1. Merkitse tärkeinnumerolla 3, toiseksi
tärkein numerolla 2 ja kolmanneksi tärkein numerolla 1.

Vapaa-aikaan ja yhteistoimintaan liittyvät
tavoitteet
• Ei ilkivaltaa (Valvonta ja yhteishenki kylällä
toimivat niin, että ilkivaltaa ei ole.)
• Toimiva ja siisti uimaranta
• Kylä viihtyisäksi ja näkyväksi
• Polkujen ja hiihtolatujen kehittäminen
• Kyläläisten venevalkama Espoonlahdella
• Nuorisolle vapaa-ajan toimintaa
• Hevosharrastus turvalliseksi, aiheuttamatta
vaaraa tai haittaa muille kulkijoille
Yhteensä
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Mitä muita vapaa-aikaan ja yhteistoimintaan liittyviä tavoitteita pidät tärkeinä
edellä lueteltujen lisäksi ja miksi?

• Olemassa olevien tilojen (koulu, Ljusdala)
tehokas hyödyntäminen erilaisia palveluja
tarjoamalla (kansalaisopiston palvelut,
iltapäivätoimintaa lapsille, liikuntaa,
voimistelua, harrasteita eläkeläisille jne)
• Hiihtoladut, ratsastusreitit, puutarhapalvelut,
uimarannan palvelujen monipuolistaminen

Mielestäni Luoman kyläsuunnitelmasta
ovat toteutuneet seuraavat asiat:

• Seisake turvattu toistaiseksi + parkkipaikka
• Uimaranta, kesäkahvila, joulukuusi,
urheilukentän koppi
• Yhteistyö ja yhteisöllisyys lisääntyneet,
tiedotus parantunut
• Luoman kylämäisyys ja kulttuurimaisema
säilyneet, ei rankkaa rakentamista!

Mielestäni seuraavat asiat on otettava
mukaan, kun jatkamme Luoman
Kyläsuunnitelmaa:

• Luoma säilytettävä pääosin nykyisellään:
pientaloja, luontoa, maaseutua ja maataloutta
• Pientalovaltaisuudella ei turvata seisaketta:
huomio Masalan palvelujen parantamiseen ja
yhteyksiin Espoon suuntaan (Kauklahteen
kaupunkirata! Bussiyhteys Länsiväylälle)
• Osayleiskaava kyläläisten ehdoilla – turvallinen,
maaseutumainen, luonnonläheinen kylämiljöö,
jossa yhteisöllisesti huolehditaan asioista!

Yhteenveto
• Luomalaiset haluavat asua luonnonläheisesti,
turvallisesti, rauhallisessa maalaismaisemassa
• Kaikkia palveluja ei tarvita kylällä, mutta
lähietäisyydellä
• Hyvät, monipuoliset liikenneyhteydet Espoon
ja Kirkkonummen suuntiin
• EI! tiiviille rakentamiselle
• Omatoimisuus kantaa pitkälle!

