
 

Kysymykset  ja yhteenveto vastauksista 

 

1. Strand / Ranta 

Hur känns idén att har bastu/kafé vid stranden ? Andra idéer för använding av stranden? 

Mitä ajatuksia herättää sauna/kahvila rantaan?  Muita ideoita rannan käyttöön? 

• Höyry är en fin ide´ men platsen olämplig. En bastu/ cafe– anläggning kunde passa vid sluttningen redvid Laundy. Eller på parkeringsplatsen vid bryggeriet. 

• Sauna nykyisen Amperin bussipysäkin kohdalle 

• Sauna Lokaalin eteen ja jokeen pato laajentamaan edustan vesiallasta 

• Inko-puisto on vanha saunan paikka. Löytyisikö piknik-puistolle uusi paikka? Vaikka makasiinien luota? 

• Ei Höyryrakennusta Karduusia vastapäätä. Ei mitään rakennusta. Pidetään virkistysalueena 

• Karduusin edustan omenapuisto säilytetään kaikkien käytössä ja perheiden piknikpaikkana 

 

2. Nya bostadskvarter / Uudet asuinkorttelit 

Hurdana borde nya bostadsbyggnader vara? Borde område användas till något annat? Varför och vad? 

Sopiiko esitetty lisärakentaminen mielestäsi paikalle? Minkälaisia uusien asuinrakennusten tulisi olla? Pitäisikö alueelle tehdä jotakin muuta? Miksi ja Mitä?  

• Träbyggnation att föredra, med respekt för redan existerande arkitektur 

• Luonnoksen rakennukset näytti hyviltä!. Ei missään tapauksessa vanhoja jäljitteleviä. Väritys harmaa (ei punamulta) 

• Ympäristöön soveltuvia jotka ovat linjassa Peltorivin muiden asuinrakennusten kanssa. Ekologisia ja yksinkertaisen tyylikkäitä. 

• Kattomateriaalit; huopa, tiili, pelti. Punamulta, keltamulta luonteva julkisivuväritys, aito keittomaali 

 

3. Evenemanger / Tapahtumat 

Tröskhuset och ladugården utvecklas som evenemangområde, tankar? Vilken typ av evenemang vill du ha i framtiden i Övre brukets område? Hur möts turismen och byborna? De goda och dåliga sidorna av turismen?  

Puimalaa ja navettaa kehitetään tapahtumapaikkana, ajatuksia? Minkälaisia tapahtumia toivoisit tulevaisuudessa Yläruukin alueelle? Miten turismi ja kyläyhteisö kohtaavat? Turismin hyvät ja huonot puolet? 

• Filmfestival på vintern. Ljudnivån från tröskhuset störande på natten 

• Puimalan juhlat aiheuttavat suurta öistä meluhaittaa. Mitä asialle voisi tehdä? 

• Elokuvafestivaali. Puimalan juhlien musiikki kuuluu asukkaiden koteihin !!! 

 

4. Trafik /Liikenne 

Finns det problem med trafiksäkerheten? Fortkörning etc. Anser du att de presenterade trafiklösningar fungerar, såsom den nya anslutningen till Malcolmvägen? Den runt området gående tågbanan för Lill-Bässen, tankar? 

Mitä ongelmia on nykyisin? Paikoitus? Ylinopeus? Yms? Ovatko nyt esitetyt liikenneratkaisut mielestäsi toimivia? Uusi Malcolmintien liittymä? Mitä ajatuksia pikkupässin raide herättää? 

• Jag kör alltid via Malcolmv för att undvika Åkerraden. Det krävs en kreativ lösning på kollektivtrafiken.  

• Turistit kävelevät joskus keskellä teitä– on vaikea ajaa.  

• Kylän ajoväylät ovat haastavia etenkin talvella. Kahden auton kohtaaminen on aina vaaratilanne. 

• Parkkipaikkojen sijoittelu haasteellista; missä museon ja muiden ympäristön työntekijöiden parkkipaikat? mihin autot saisi piiloon mutta lähelle? maatalousosaston ympäristöön? 

• Kullantien ja Hällforsintien väliin jalankulkutie tien oheen sillalta lähtien ajatellen mm. pienten koululaisten kulkua kouluun. 

 

5. Övrig / Muuta 

Ideér, frågår etc. 

Ideoita, kysymyksiä yms 

• Työpajatiloja pienille yrittäjille, esim. lyhyiden kurssien pitämiseen (sellaisten mistä tulee sahanpurua ja sotkua) 
• Toivotaan pankkiautomaattia ja parempia bussivuoroja, myös viikonvaihteisin.  
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Ei Höyryä eikä muuta 
rakennusta Karduusia vastapäätä. 
Säilytetään virkistysalueena 

Positivt att tung trafik dirigeras bort från Åkerraden 

Portaat 
rinteeseen 

Ei liikenneympyrää 

Uusi liittymä hyvä 

Parkeringsplatser vid Malcolmvägen + Fiskarsvägen mot 
Antskogshållet 
Uutta parkkitilaa Malcolmintien ja Fiskarsintien liittymään 

Tien varteen ajonopeuden näyttäjä 

Parkkipaikka Tennishallin ja Puimalan väliin. Juh-
latilaisuuksien liikenne vähenisi kylänraiteilla. 

Kullantien ja Hällforsin-
tien väliin jalankulkutie 
tien oheen sillalta läh-
tien ajatellen mm. pien-
ten koululaisten kulkua 
kouluun. 

Inko-puisto on vanha saunan paikka. 
Löytyisikö piknik-puistolle uusi paik-
ka? Vaikka makasiinien luota? 

Höyry panimon eteen, silloin panimon 
ja tislaamon väki voisi käyttää sitä myös 
yksityistilaisuuksiin ym. 

Omenapuisto säilytetään kaikkien 
käytössä ja perheiden piknikpaikkana 

Risslanjoki tulisi puhdistaa levin-
neestä pihlaja-angervosta 

Silta puimalasta ja terassi ki-
voja. Tapahtumista on muka-
va päästä uloskin välillä.  

Ei parkkipaikkoja Peltori-
vin puolelle 

Ehdotettu Malcolmintien/Fiskarsintien liittymän parannus on hyvä. 
Parkkipaikka tennishallille päin on hyvä idea. 

Saari on kaunis 
paikka, saukkojen 
koti! 

Ei rakennuksia. Hieno rinne jossa oli en-
nen metsä, puut takaisin kasvamaan 
Måste man faktiskt bygga den vackra 
sluttingen framför Rosehill. Behåll 
fårens betesmark! 

Yhtenäinen kävely-
yhteys Fiskarsintien 
pohjoispuolelle 

Puu 

Onko silta tar-
peen? 

sauna 

synergia 

Ei siltaa rakennukseen 

Pienen baarin  
paikka terasseineen 

Laatupuu  
on tärkeä! 

Pässin tulisi ehdottomasti kiertää!  
Ehdotus ratalinjaukseksi  
Olisiko Pässin mahdollista kulkea joen 
toista puolta ja tulla  yli Taproomin 
edessä olevalta sillalta? 

Uudisrakennukset ja har-
ja kadun suuntaisena, 
hierarkia 
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