
Lahdenkylän Martat NYKYTILA TAVOITTEET / IDEAT TOIMENPITEET AIKATAULU

YHDYSKUNTATEKNIIKKA: 
vesihuolto, viemäröinti, valaistus, 

tietoliikenneyhteydet

-Länsi-Someron jätevesiosuuskunta on 
pilottihanke Somerolla

-Ollilassa ei vielä selvitetty yhteisiä 
mahdollisuuksia viemäröintiin
-Ollilassa puhdasvesiongelmia 

paineistuksessa
-Koisthuhdassa ei vesijohtoa

-Länsi-Someron jvo:sta saadaan 
arvokasta tietoa esim. kustannuksista

-Ollilan kylän tahto selvitettävä 
yhteiseen viemäröintihankkeeseen

-vesijohto Koisthuhtaan
-valokaapelit/sähkö samaan 
kaivantoon jäteveden kanssa

-Jukka Lehtilä aloittaa Ollilan selvitystä 
kylän yhteisestä viemäröinnistä

-Vesihuolto oy:n tiedotettava 
paineenkorottamon suunnitelmista 

Ollilan kyläläisille
-Vesihuolto oy:lle ja 

vesienhuoltosuunnitelmaan 
ilmoitetaan myös vesijohtotarve 

Koisthuhtaan 

-kevään 2010 aikana

-kylän yhteisistä viemäroinneistä ja 
vesijohdoista mahdollisuus 
ilmoittaa Sanna Tikanderille 

044-7791359 maaliskuun loppuun 
mennessä

TIET JA LIIKENNE -Jokioistentiellä eli kantatie 52:lla ei 
pyörätietä / oppilaita kulkee / paljon 
raskasta liikennettä
-Lehtiläntie huonokuntoinen
-Laitiaistentie huonokuntoinen

-Jokioistentielle pientareen levennys/
pyörätie
-Jokioistentien kehittäminen! (paljon 
liikennettä, keskeinen sijainti)

-pyörätiet ainakin Ollilan koulun ja 
Pitkäjärvi-Lahden koulun läheisyyteen 
(pyörätiet parantavat 
kansanterveyttäkin!)
-Laitiaisten ja Lehtiläntien 
parantaminen

-2010

MAISEMA JA YMPÄRISTÖ -Lammijärven tila huonontunut 
(suojeluyhdistys perustettu 2009)
-Paimion joen tila huonontunut

-lisää jäseniä Lammijärven 
suojeluyhdistykseen
-vesien tilaa parannettava
-vaalitaan metsäisiä maisemia/polkuja

-Lammijärvellä talkoita luvassa, 
tiedotetaan postitse, koululaiset 
mukana
-roskienkeruutalkoita yhdessä 
koululaisten kanssa

-2010

PALVELUT -Lahti-Pitkäjärven koulu/
päiväkoti
-Ollilan koulu (iltapäiväkerho puuttuu)
-Pitkäjärven kyläkauppa
-paljon erilaista yrittäjyyttä

-koulut säilyvät
-lisää tontteja myyntiin
-kyläkauppa säilyy
-iltapäiväkerhon saaminen

-tonttimyynnin tehostaminen
(valittava tonttivastaavat!)
-kaupungin nettisivuille kylien tontit!
-kylien palveluita tarvitsee käyttää 
aktiivisesti, jotta ne säilyvät

-2010

HARRASTUS JA 
VAPAA-AIKA

-metsästysseurat 
-koulujen kentät
-hiihtolatuja Pitkäjärvellä (Liikunta ry)
-kelkkaurat (Someronkelkkaharrastajat)
-uimarannat Lammijärvellä, 
Pitkäjärvellä ja Pusulan järvellä
-kirjastoauto

-lisää toimintaa olevassa oleviin tiloihin 
(Lehtilä mms, Pitkäjärven 
maamiesseurantalo, koulut)
-Lehtiässä tarvittaisiin vetäjää 
lentopallo/jumppa

-Liiku -hankkeen kautta: Karita 
Toivonen p.040-9000841 (nuorilla 
mahdollisuus kouluttautua 
liikuntakerhon ohjaajaksi)
-vinkataan yhdistyksiä tiloista ja niiden 
täyttämisestä toiminnalla

-2010-2011

TURVALLISUUS -alue koetaan turvalliseksi
-tieto siitä keneltä voisi apua pyytää 
tarvittaessa ei välity ainakaan uusille 
asukkaille helposti

-naapuriapuhankkeeseen 
osallistumista harkitaan ja voidaan 
pyytää Outi Tikkanen luennoimaan 
kylälle

-kehitetään naapuriapua mahdollisesti 
Kylä välittää ja auttaa kriisissä -
hankkeen kautta: Outi Tikkanen p.
045-1202302
-vanhuksien tilaa voitaisiin seurata 
tietoteknisestikin

-2010-2011

YHTEISÖLLISYYS,
YHTEISÖN KEHITTÄMINEN

-paljon järjestöjä
-Lammijärven veikot (metsästysseura) 
olleet halukkaita ottamaan 
kyläyhdistyksen roolin

- ei haluta uusia raskaita 
organisaatioita

- joku yhdistys voisi ottaa 
kyläyhdistyksen tehtävät

-kysytään onko Lammijärven veikot 
vielä halukkaita kyläyhdistykseksi
-tiedottamisen 
kehittäminen,sähköpostirinki käyttöön!
- kyläilta kesällä 2010 Etappimajalla

-2010-2011


