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Yleistä

• Aluetoimikunnan toiminta on ollut vähäväkistä tämän toisen K
• koronavuoden aikana. 
• Olemme pitäneet kokouksia etäyhteydellä.



19.1.2021 Google Meet etäyhteys

• Elinvoimajohtaja Pekka Puistosalo kertoi Paloniemi hankkeen nykytilanteesta. Hanke on selvityksessä.

• Tutustuttiin Google Meet ohjelman ominaisuuksiin.

• Esiteltiin Lähidemokratia kysely.

• Ideoita 2021 toimintaan
• Kunnallisvaalit, vaalitentti
• Avoimet kylät kesäkuussa
• Hiidensalmen asuntomessut
• Uuden aluetoimikunnan järjestäytyminen

• Lähidemokratia seminaari pidetään 1.2.

• Kuulumisia alueelta / kylistä



15.2.2021 Google Meet etäyhteys 

• Paloniemen tilannekatsaus

• Todettiin, että Paloniemeen suunniteltu lomakylähanke on peruuntunut. 

• Karnaistenkorven tilannekatsaus

• Kävijämäärät kasvaneet, todettiin että alueen tulisi säilyä käveltävänä.

• Karstuntien suojatie Roution uimarannalle

• Kaupungin suunnalta kantautunut tieto että on vaikeahko toteuttaa.

• Roution uimarannan nuotiopaikka ja laavu

• Routioseura edistää asiaa

• Lajiteltujen jätteiden keräyksen järjestäminen, ideointia

• Hiihtoloma ja Paloniemen nuotiopaikka

• Vaalitentti peruttu

• Keskusteltiin lähidemokratian kehittämisestä

• Laadittiin vuosikello



1.3.2021 Google Meet etäyhteys

• Ylimääräinen kokous lähidemokratian kehittämisestä
• Muistio aluetoimikunnan nettisivuilla



15.3.2021 Google Meet etäyhteydellä

• Käytiin läpi 1.3. pidetyn seminaarin tulokset
• Puuanttilan tilaisuus pidettiin samaan aikaan kokouksen kanssa ja se verotti 

osallistujia



16.4.2021 Google Meet etäyhteys ja 
Sinivuokko

• Vasemmistoliitto on tehnyt valtuustoalitteen Paloniemen kaavoittamisesta ja se on lähetetty valmisteltavaksi.
• Päätettiin jalkautua Paloniemeen toukokuussa.

• Keskusteltiin Päivärinteen kaava-alueesta, alueeseen on syytä tutustua ennen kannanottoa.

• Karnaisten yksityistien valaistus, neuvotaan parhaan kykymme mukaan.

• Toimivat Lohjan kylät -hankkeen päätöstilaisuus on nähtävillä YouTubessa.
• Hankeessa päivitettiin Karstu Karkali Talpela kyläsuunnitelma 2020 ja Roution alueen 

kehittämissuunnitelma 2021.

• Kuulumisia alueelta
• Pienhankkeiden suunnittelu on käynnistynyt, Karstu Karkaliseura hakee myös tukea Ykkösakselin Live 5 

hankkeesta.



17.5. Paloniemen nuotiopaikalla

• Pohdittiin Paloniemen tulevaisuutta ja nuotiopaikka todettiin toimivaksi, 
saatiin kokous pidettyä vaikka ulkona satoi kaatamalla

• Virkistysaluevaraus toivottava Paloniemessä
• Pienhankkeet, keskusteltiin osallistuvasta budjetoinnista. 
• Routiolla yhteiskäytössä soutuvene ja nuotiopaikan toteutus uimarannalle on 

työn alla.
• Keskusteltiin Karnaistentien katuvalojen kohtalosta, Routioseuran toiminnasta 

Asuntomessuilla ja aluetoimikunnan toiminnasta tulevalla valtuustokaudella.



16.9. Routionmäki yhtenäiskoulu

• Uuden aluetoimikunnan valintakokous ja uuden aluetoimikunnan järjestäytymiskokous

• Valitut toimihenkilöt
• Heikki Hanhimäki, puheenjohtaja
• Risto Murto, varapuheenjohtaja
• Katri Himmanen, sihteeri ja tiedottaja

• Tehtäväksi uudelle aluetoimikunnalle ehdotettiin Rajaportin asemakaavan valmiiksi 
saattaminen ja Roution kuntopolun kehittäminen.

• Roution uimarannan kopit on uusittu ja Paloniemen rannan kaavoitusvaihtoehtoja mietitään.



6.10. Routionmäen yhtenäiskoulu

• Hyväksyttiin Routioseuran 500,- tietokoneen hankinta pienhanke 
• Hyväksyttiin Karstu-Karkali seuran 500,- pienhanke seurantalon ja rannan 

parannustoimenpiteisiin.



17.11. Routionmäen yhtenäiskoulu

• Hyväksyttiin Paloniemen VPK:n 150,- Päivä Paloasemalla pienhanke.

• Keskusteltiin Paloniemen tilanteesta, uusi useiden valtuustoryhmien aloite alueen 
kehittämiseksi.

• Päätettiin järjestää 2.2. Viihtyisä Paloniemi tapahtuma ja suunniteltiin sisältö

• Muita ideoita aluetoimikunnalle selvitettäväksi:
• Roution pururadan kunnostus ja ulkoliikuntapiste
• Kalliomäentien tontin tilanne: voisiko siihen saada esteettömän asumisen talon?
• Frisbeegolfradan kunnostus


