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HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET
Kanta-asukkaiden määrä on vähentynyt, väestön keski-ikä on kasvanut ja vastaavasti alhaisten
syntyvyyslukujen vuoksi kyläkoulu on ollut lopetusuhan alla. Kylän palveluita käyttävien henkilöiden määrä
on kuitenkin ollut kasvussa. Ympärivuotisen väestön vähenemisen tahti on pienentynyt, mutta ennen
kaikkea loma- ja moniasujien lukumäärä on enemmän kuin kompensoinut poistumaa.
Kolmen kanavan reitti (Kimola-Kalkkinen-Vääksy) ja kotimaan matkailun yleinen lisääntyminen ovat
poikineet lisää turistivirtaa Kalkkisiin. Matkailu, jossa on selkeitä kohderyhmiä kuten karavaanarit, erilaiset
auto- ja moottoripyöräklubit, pyöräilijät, melojat, kalastajat jne. tarjoavat valtavasti potentiaalia Kalkkisten
seudulle ja lähialueille.
Aktiivinen, yrittäjävetoinen ja hyvin verkostoitunut kylä luo varallisuutta koko kunnan alueelle. Kalkkisten
kylässä on hyvä yhteishenki ja kyläläiset ovatkin olleet voimakkaasti mukana kehittämässä omaa
asuinympäristöään.
TÄRKEIMMÄT TOIMENPITEET JA HANKKEET 2022-2027
Kalkkisten kylän resurssit ovat rajalliset. Siksi uusien hankkeiden tulee olla joka tavalla realistisia, mutta
myös sellaisia, joiden avulla esim. taataan ympärivuotiset kauppa- ja muut palvelut. Tärkeä osa tätä on
selvästi loma- ja moniasujien aktiivisempi integrointi kylän toimintaan ja myös hyödyntämään kylän
palveluja. Samoin erilaiset matkailuun liittyvät hankkeet muodostavat tärkeän komponentin kylän
kehittämiselle.
Tehtyjen kyselytutkimusten, tärkeimpien kylään vaikuttavien toimijoiden mielipiteiden ja kylätoimikunnan
keskustelujen perusteella Kalkkisten kylän edelleen kehittämisen pohjana tulisivat olemaan seuraavat
kärkihankkeet:
A. Satama-alueen kehittäminen
Lisääntyneen vierasveneilyn ja myös esimerkiksi mökkiläisten venepaikkatarpeiden vuoksi satamaa
kannattaa edelleen kehittää. Sataman liikenne tarvitsee sääntöjen selkeyttämistä koskemaan mm. henkilö- ja
matkailuautojen pysäköintiä sekä vierasvenepaikkojen käyttöä.
Sataman kehittämiseksi suunnitellaan uuden selkeän yleissuunnitelman tekemistä. Tämän suunnitelman
teossa voidaan yrittää hyödyntää esim. LAB Ammattikorkeakoulun ympäristöosastoa. Tätä asiaa voitaisiin
ehdottaa esim. insinööritason lopputyöksi. Hankkeeseen kannattanee perustaa ohjausryhmä, johon voidaan
kutsua esim. Asikkalan kunnan edustus.
Mikäli saadaan aikaan yleisesti hyväksytty suunnitelma toiminnan laajenemiseksi, niin sillä olisi selkeitä,
positiivisia vaikutuksia Kalkkisten kylän hyvinvointiin:
•
•
•

lisääntynyt mökkiläisten veneiden säilytys ja yleinen paikallisten palvelujen käytön
lisääntyminen
vierasveneilijöiden määrän kasvu
sataman pysäköintijärjestelyt vaativat täsmennystä. Sataman alueelle ei mahdu laajaa
matkailuautojen parkkipaikkaa, mutta kannattaa selvittää muutaman parkkipaikan merkitsemistä.
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•
•
•

Parkkipaikat ovat kuitenkin ennen muuta tarkoitettu paikalla liikkuville henkilöautoille,
vuokravenepaikkojen haltijoiden ja matonpesupaikan käyttäjien autoille
kulku satamasta kylälle: turvallinen jalankulkureitti
muut mahdolliset lisäpalvelut: lasten leikkipaikka
yöpyvien vierasveneiden ja matkailuautojen maksullisuutta kannattaa selvittää

B. Liikenneturvallisuus Kalkkisten ympäristössä
Siltatien levennys satamasta kylän keskustaan
Kesäaikaan sataman ja kylän välisellä noin puolen kilometrin matkalla on paljon veneilijöitä
jalankulkijoina. Tällä kapealla tieosuudella – myös raskaan liikenteen seassa – on varsinkin
viikonloppuina erittäin runsaasti ihmisiä muun liikenteen seassa lapsineen, lemmikkieläimineen,
maitokärryineen jne. Tämä on valtava turvallisuusriski.
Tavoitteena ei ole erillisen kevyen liikenteen väylän rakentaminen vaan pientareen leventäminen,
jotta jalankulkijoille saadaan turvallinen väylä. Myös nopeusrajoituksen (40) siirtäminen lähemmäs
siltaa ja satamaa voisi tulla kyseeseen.
Kalkkistentien korjaus välillä Kaivanto- keskusta
Tieosuus Kaivanto-Kalkkinen välillä on erittäin huonokuntoinen. Tämä tie on osa suosittua
moottoripyörä- ja polkupyöräreittiä, joka kulkee väliä Kalkkinen-Kopsuo-Vesivehmaa-LahtiVääksy-Pulkkilanharju. Tien perusparannuksen eteenpäin vieminen kuuluu tärkeänä osana
kyläsuunnitelmaan.
C. Vakituisten sekä moni- ja loma-asukkaiden houkutteleminen kylään.
•
•
•
•

yleinen tonttipolitiikka. Kylästä löytyy valmiiksi kaavoitettuja tontteja.
tyhjänä olevat sekä myytävät ja vuokrattavat asunnot
”Uusia asumisratkaisuja kyliin”- projekti: Kalkkinen on profiloitunut positiivisella tavalla loma ja moniasumispaikaksi. Vaihtoehtoja etsitään, esim. puurakenteinen ekominitalo-alue.
tarkoitus on selvittää, onko Kalkkisten alueella toimivat nettiyhteydet etätyöskentelyn
kannalta

D. Moni- ja loma-asukkaiden integroiminen kylään
•

•

Kalkkisten kylän me-hengen luomiseen tarvitaan selkeitä toimenpiteitä ja tapahtumia.
Yhteishenkeä on jo luotu olemassa olevien tapahtumien avulla, joita ei ole voitu järjestää koronaaikana. Uusia ideoita: esim. iltamaperinteen elvyttäminen? Ympärivuotinen tapahtumatarjonta –
mukaan lukien nuorisoseurantalon eri mahdollisuudet – ovat tärkeä osa kylämme aktivoimista.
Jatketaan tiedottamista kyläyhdistyksen kotisivuilla, facebookissa ja kylätiedotteilla, jotka on
jaettu postijakeluna. Kylätiedotteita on tavallisesti julkaistu 8-10 kpl vuodessa. Uusitut kotisivut
on otettu käyttöön kuluvana vuonna. Sivuille lisätään infoa tulevaisuudessa.

2

