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Vonkka 

 hienoa hiekkarantaa korostettava 

 uimarannalle penkkejä, tulipaikka 

 Valaistus ja risteysalue kuntoon 

Tuomijoen tureikko auki, luonto näkyväksi 

Urheilukenttä 

 juoksuradan kunto heikko 

 kentän kunnostus 

 rakennukset kunnostettava 

Lietejoen rautatiesilta 

 vanhan sillan arvostaminen ja näkyvyyden lisääminen 

 pitkospuut rannassa rikki 

 tienvarren raivausta 

Kirkko 

 näkyvyyttä lisättävä 

 pusikot raivattava 5-tien vierestä etelästä ja pohjoisesta 

S-marketin ranta 

 veneilläkin pääsy ostoksille 

 ranta siistiksi 

 penkkejä 

Ahorannan uimapaikka 

 laituri 

 tielle uimarannan 
liikennemerkki 

Saukkoniemi 

 puuston raivausta 

 lampaat maisemanhoitotöihin 

 joulukuusi 

 autoilla pääsy kielletty, ajo vain uimareille ja 
veneilijöille 

 hyppytorni 

Liikenneympyrä 

Silta 

 valaistus vanhan sillan kaarien mukaan 

 siltojen valaistus, ELY mukaan 

 kahtomarautamalli valaisimiksi (Saukkoniemellä) 

Tori 

 siisteyteen panostettava, roskien keräys, roskakatos 

 kahviokatos 

 istutuksia 

 viihtyvyyden parantaminen, pienentäminen 

 Kauppa-aukeatielle esteet, muuttaminen kävelykaduksi 

Yleistä 

 Hyrynsalmen vanhat historiallisesti arvokkaat 

rakennukset kirjattava "historiankirjoihin" 

 Yksityiset tontit näteiksi, romut pois 

 Yksityiset kiinteistönomistajat voisivat 

kaunistaa tienliittymää kukkaistutuksin, 

kyläyhdistys voisi järjestää kampanjan 

 Liikerakennuksia kunnostettava 

 Liikekiinteistöjen yrittäjät on saatava mukaan 

kaupan ikkunoiden siistimiseen 

 Penkkejä lisää kadun raitille 

 Sähköinen infotaulu 

 Infotaulu myös keskeiselle paikalle torille 

 Julkisivujen siistimistä, rähjäiset rakennukset 

pois 

 Roskan kerääjät kylän yleisille alueille 

 Hienojen vesistöjen korostamista valaistuksen 

avulla 

 Nuoria on kuultava, jos heille ollaan jotain 

järjestämässä 

 Kyläläiset haluavat seurantapalaverin, jossa 

seurataan kylän raitin kunnostamista 

 Hallan Ukon tärpättitehdas- tie huonossa 

kunnossa, korjattavia rakenteita, korjataan 

kesällä 2019 

 Nähtävyydet ja maastopolut vietävä kartalle ja 

info-taululle 

 Hiihtolatujen valaistus automaattisytytykselle, 

liiketunnistimet 

 Mopopoikien crossirata 

 Viitostien risteysalueen helikopteri ei ole enää 

nähtävyyskuunnossa, tehtävä jotain 

Puustoa poistettava tienvarrelta 

”Sändi” ollut viime kesänä suosittu uimapaikka 

Hietalahteen kota ja valvontakamerat 

Suunnittelusta 

 Maisemasuunnitteluun 

arkkitehtiopiskelijaryhmä, yksityiset 

maanomistajat mukaan 

 Yleismaisemasuunnitelma kirkonkylälle 

 Ympäristöstä tehtävä ensin 

lyhyentähtäyksen suunnitelma, esim. 

pienet asiat ensin 

 Kunnanviraston edustan aukio, "Koiton" 

tontti ja tori, näistä vanhat suunnitelmat 

olemassa 

 "Vieras näkee erisilmin kuin paikalliset" 

 Palkattava opiskelija, joka laatii 

ympäristösunnitelman ja ottaa yhteyttä 

yksityisiin kiinteistönomistajiin 

 Turistien ajatuksia kuultava 

VT 5 & liikenne 

 Viitostie runkotieverkkoon, kunnan 

yhdyttävä muiden kuntien aloitteeseen. 

Viitostien liikenneturvallisuus. 

 Kadun viitat ja liikennemerkit kuntoon, 

ELY-keskus mukaan 

 Hyryntien taskupysäkit ovat vaarallisia, 

esim. K-Hallin edessä 

 Keskustaan tai viitostien läheisyyteen 

"Auringonkukkapelto" 

 Hyryntieltä pihlajat pois, 

turvallisuusriski, Viitostien risteyksestä 

petäjät pois 

 Hyryntie päättyy asemalle, koko tien 

kunnollinen valaistus 


