
4.  KYLÄSUUNNITELMA 

KERKKOON SWOT-ANALYYSI  7.5.2003

Vahvuudet
-monipuolinen maisemankuva, 
  jokilaakso, kulttuurimaisema, kylän puustot
- ulkoilu-, urheilu ja liikunta mahdollisuudet (ladut,
pururata,  pelikentät, liikuntahalli, seurantalo)
- riittävän lähellä ja tarpeeksi kaukana
- vilkas sosiaalinen elämä, eri-ikäisiä ihmisiä
- Kerkkoon me-henki, avoimuus ja talkoomeininki
- turvallinen koulu ja ympäristö
- monipuolinen osaaminen
- työpaikkoja kylällä

Heikkoudet
-ympäristöä roskattu, soramontut haavoja
  maisemassa, ongelmajätekaatopaikka kylässä
-huonot yhteydet julkisella liikenteellä kouluvuorojen
  jälkeen
-liikennekuri höltynyt ja ylinopeudet kylän maanteillä
-palvelujen puutteita  (pankki, posti)
-senioritoiminta puutteellista
-nuorisotilat puuttuu
-ei leikkipuistoa 
-kevyen liikenteen väylät puuttuu

Mahdollisuudet
-luontonähtävyydet, maisema
-kasvukylä
-turvallinen ja optimaalinen koulukoko
-aktiivisia ihmisiä on paljon: “kaikki on mahdollista”
-urheilu- ja liikuntapuitteet
-nuoriso sitouttaminen
-kimppakyytijärjestelyt 
-kaavoitus ja rakennustavan ohjaus
-kunnan maareserviä taajamassa, kunnallinen vesi
  tulossa
-etätyö ja paikallliset työpaikat
-elävää, elinkelpoista maataloutta

Uhat
-pohjaveden pilaantumisvaara, avoimet soramontut
-julkinen liikennevähenee
-nukkumalähiö, hajanainen kylä ja “me-henki”
  heikkenee
-omaleimaisuuden katoaminen, rakennustapa
  muuttuu 
-rakennustapaohjeet puuttuu
-Porvoon kaupungin strategia:  Haja-asutusalueet   /
kuntakeskus ???
- kyläkauppa ja seurakunnan sekä  kaupungin
palvelut vähenevät

Kuva: Kerkkoon kylän nuorinta osaa on etelärinteessä ja joen rannalla, taustalla on Jaakkolankallion 
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KERKKOON TULEVAISUUDESTA 

Kahdessa ”Tulevaisuuden verstas” -tapaamisessa käsiteltiin kylän tulevaisuutta ja mahdollisia kylän
tulevaisuudenkuvia. Ensin ”ruikutettiin rutkasti” eli kerättiin yhteen kaikki ongelmat iskulauseenomaisesti.
Ongelmakohdat pistettiin äänestyksellä tärkeysjärjestykseen. Seuraavaksi ”kuviteltiin kovasti” eli lueteltiin
toiveita ja ideoita ratkaisuista, jotka poistaisivat ongelmia. 

ONGELMAKOHTIA KERKKOSSA
I II
- kuivat kaivot,talousvesi vähissä           
- bussit eivät kulje riittävästi koulujen jälkeen
- myrkkyjen kaatopaikka keskellä kylää
- maantiekiitäjät, kaaharit kylän maanteillä
- ei kevyenliikenteeväyliä
- ei leikkipuistoa   
- metsäkaatopaikat ja autonromut 
- ei katuvaloja syrjemmällä
- maisema pusikoituu paikoin  
- huono asfaltti Alhontiellä 
- posti puuttuu 

- senioritoiminta on hiljentynyt kylällä
- ei nuorisotiloja
- sähkökatkoksia (huonot linjat)
- vaan yksi kauppa, ei kilpailua
- valtion ja kaupungin palvelut kaukana
- kulttuuriperintöä häviää
- rumat soramontut 
- tyhjät talot ja muutamat hoitamattomat
romuvarastopihat

ESILLE TULLEITA TOIVEITA JA KEHITYSIDEOITA
I II
- lapset bussilla kouluun ja kotiin järkevässä ajassa 
- leikkipuisto lapsille  
- vesijohto- ja viemäriverkosto kylälle
- puhdas ympäristö ja vesi  
- katuvaloja enemmän  
- talkoita taas pystyyn, ”me tehdään  yhdessä”  
- nuorisotilat ja toimintaa
- nuorille ulkotöitä kesällä   
- elintarvikekioski  
- turvallisuutta tielaitoksen teille  
- kulttuurimaisema kukoistaa  

- seurat tiedottavat yhdessä  toiminnasta
- lisää palveluja kylään
- sähkölinjat kuntoon 
- roskaaminen loppuu
- hoivapalveluja tarvitseville
- senioreille harrastustoimintaa
- perheliikuntaa ja lenkkiporukoita  

männikkö,  Runnin rinne ja Lampilan tila sekä etuoikealla mm Ollilan tila joen rannalla.
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KÄYTÄNNÖN TOIMENPITEITÄ KEHITYSIDEOIDEN TOTEUTTAMISEKSI

TOIMENPITEET, JOITA ME KYLÄLÄISET VOIMME ITSE TEHDÄ

1. Kimppavesijohdot
Talousvesi on pohjaveden pinnan laskun vuoksi monesta kaivosta loppu. Porvoon vesi antaa useamman
talouden yhteiseen vesijohtoon avustusta, kun vesijohdon tarvitsijat sitä yhdessä hakevat. Kunta vetää
vesijohdon kaavoitettavalle alueelle kaavan  vahvistuttua, ehkä samalla myös viemärin.
2. Maisemanhoitoa
Talkoita seuraavalle kolmelle kesälle viereisen sivun kartan mukaan. Talkooavustusta on anottu konetyöhön
ja mm. koulun kujanteen uusimiseen Uudenmaan ympäristökeskuksesta, kulttuuriperinnön hoitoon
tarkoitetuista määrärahoista.
3. Nuorisotila, nuorten ja lasten toiminta
Äitien työryhmä selvittää tarvetta, toimintaa ja tiloja.
4. Tiedotus kylällä. 
Nykyisin ilmestyy Kerkkoossa kylätiedote. Suunnitelmissa on koota uusia asukkaita varten kirje ja
“tietopankki” esim. siitä, mitä yrityksiä, palveluita ja yhdistyksiä kylällä on ja miten yhdistyksiin voi liittyä.
5. Senioritoiminta
Ideana esitettiin “Mummon kamari” - tyyppistä toimintaa esimerkiksi vanhan pankin tiloissa.
6. Kylän henkisen perintön kokoaminen historiikiksi
Kylän historia on kiinnostava. Tässä yhteydessä selvitettiin ympäristön historiaa ja heräsi kiinnostus kartoittaa
myös entisiä asukkaita ja perinteitä koskevaa historiaa. Perimätiedon kartoitus on ajankohtaista, kun
kylässämme vielä elää vanhoja asioita, tapahtumia ja henkilöhistoriaa tuntevia ihmisiä.
7. Tyhjät talot ja rappeutuvat pihapuutarhat
Halukkaat vanhojen talojen kunnostajat voivat itse ottaa yhteyttä omistajiin. Mietitään keinoja
“kyläpuutarhurin” työn toteuttamiseksi.

TOIMENPITEET, JOISTA VOIMME TEHDÄ ALOITTEEN, MUTTA TOTEUTUKSEN VASTUUTAHO ON
VIRANOMAINEN TAI MUU YHTEISÖ

1.  Nimiadressi bussivuoroista Porvoon liikenteelle
”Metsäkulmalaiset” valmistelevat kirjeen koulusta paluuseen ajoittuvista vuoroista, jotka kiertäisivät Alhon ja
Henttalan kautta.
2. Kevyenliikenteen turvallisuus tielaitoksen teiden varsilla
Työryhmä työstää kevyeliikenteen turvallisuutta parantavista ratkaisuista ja ajonopeuksien rajoittamisesta
kirjeen tielaitokselle ja kaupungin katuosastolle. Otetaan selvää siitä,  kuinka Askolan Särkijärvellä toteutettiin
talkoilla kevynliikenteen raitti.
3. Ongelmajätteiden kaatopaikka pois kylästä
Työryhmä valmistelee kirjeen, jossa kyläyhdistys pyysi kaatopaikan pikaista poistamista pohjavesialueelta
keskeltä asutusta.
4. Luvattomat kaatopaikat siivotaan pois metsistä
Merkittiin tarkasti roskaantuneiden paikkojen sijainti kartalle ja pyydettiin kaupungin
ympäristönsuojeluosastoa korjaamaan kaatopaikat pois.  
5. Mattojen pesupaikka pois joesta 
Työryhmä valmistelee kirjeen Porvoon vedelle, jossa pyydetään tekemään asianmukainen mattojen
pesupaikka puhdistamon viereen.
6. Katuvaloja pyydetään Kerkkoontielle
Kylätoimikunta on lähettänyt kirjeen katuvaloista Kerkkoontien varteen Huhmarinmäen ja Alhon välille.
7. Sähkölaitosta pyydetään korjaamaan usein toistuvien sähkökatkosten aiheuttaja
Porvoon Energiaan on otettu yhteyttä ja syy on selvitetty; muuntaja on usein hetkellisesti ylikuormitettu ja
paikoin on linjavieruspuustosta haittaa. Yhtiö ovat luvannut raivata linjat ja vaihtaa muuntajan.
8.Leikkipuisto ja seikkailuleikkipaikka. 
Selvitys toivotuista leikkipaikan sijoitusvaihtoehdoista annettiin tiedoksi alueen kaavoittajalle. Kun
Runninrinteen entinen sorakuoppa ja ongelmajätteiden kaatopaikka puhdistetaan, yritetään samalla hakea
valtion lähiliikuntapaikka avustusta. Tavoitteena on saada alueen maisemoinnin yhteydessä rakennetuksi
koulun pihaan portin kautta yhdistyvä seikkailuleikkipaikka ja turvallinen pulkkamäki.
9.  Asiamiesposti, elintarvikekioski, muut palvelut ja työpaikat kylällä
Kylätoimikunta pyysi kirjeellä kaavoittajaa harkitsemaan mahdollisia palvelujen paikkoja ja olemassaolevien
toimintojen sallimista jatkossakin kaavoitetavalla kylän osalla. Itse toiminta on sitten kyläläisten
“yritteliäisyydestä” kiinni.
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KYLÄMAISEMAN HOITOA TALKOILLA

Maisemanhoitoa ajateltiin tehdä talkoilla kesien 2004, 05 ja 06 aikana ja hoitaa kunakin kesänä kaksi
kohdetta. 
Talkookohteet ovat:
1) Koulun puukujanteen istuttaminen uudelleen ja Seurantalon istutusten uusiminen
2) Kerkkoontien varren vanhojen puutarhapenkereiden ja kivimuurien ottaminen esiin poistamalla vuosien
varrella kertyneet hiekoitushiekkakerrokset
3) Kerkkoontien ja Henttalantien risteysalueen ja Kraanantien varren siistiminen ja puuston hoito
4) Maisemallisen reunavyöhykkeen istuttaminen Henttalantien varteen uuden asutuksen kohdalle
5) Muinaismuistoalueiden vesakoiden raivaus ja maisemanhoito
6) Runninrinteen puhdistus puutarhajätteistä ja risukoiden raivaus

Talkookartan pohjana on Itä-Uudenmaanliiton teettämän Kerkkoo-Henttala maisemanhoitosuunnitelman
(ISBN: 951-9258-87-6, Porvoo 2001),kartta ”maiseman arvot” 
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Kerkkoon kylä on sijainnut Porvoonjokilaaksossa jo
useita vuosisatoja. Näkymä Kraanantien päästä
joelle kesällä 2003. 

Kerkkoolainen pihapiiri 1920-luvulla Tanhunmäellä. Pihapuutarha kesällä 2003 Rallitien varrella.
 

Alakuvassa ollaan heinätöissä Lampilan pellolla 1950-luvulla, yläkuvassa on sama näkymä talvella 2003.
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