KULLOON KYLÄKYSELY 2020
YHTEENVETO
Vastaajia oli yhteensä 54. Kysely tehtiin alkukesästä 2020. Kyselyyn sai vastata sähköisenä kyselynä Google
Forms-alustalla tai paperisena kyselynä. Kysely postitettiin kyläläisille myös kylälehti Byapressenin mukana.
Kyläkysely on koronakesänä 2020 myös yksi osa Kulloon virtuaalista kyläpäivä-tapahtumaa, kun perinteinen
kyläpäivätapahtuma jouduttiin epidemiarajoitusten vuoksi perumaan.
Kysymykset olivat avoimia kysymyksiä, joihin vastaajat saivat kirjoittaa oman vastauksensa. Esiin nousseet
ja vastauksissa toistuvat teemat on poimittu vastaajien teksteistä (suluissa vastaajamäärät).
Kylän suurimmiksi vahvuuksiksi koettiin luonnonläheinen (30) ja turvallinen asumisympäristö (25).
Ylivoimaisesti tärkeimpänä kehityskohteena (26) pidettiin sitä, että kylälle saataisiin kauppa tai kyläkioski.
Suurimpia huolenaiheita olivat liikenteeseen liittyvät kysymykset (19), esimerkiksi ylinopeudet ja
tulevaisuudessa junaradan (”itärata”) linjauksen läheisyys ja kevyenliikenteenväylien puute.
Harrastusmahdollisuuksia Kulloossa pidettiin kohtalaisen hyvinä (keskiarvo 2,8 asteikolla 1-5). Kulloon
palveluiden keskiarvoksi puolestaan tuli 2,5 asteikolla 1-5.
Kulloon kylähenki arvioitiin hyväksi (ka. 3,6). Suurin osa vastaajista (61,2%) arvioi kylähengen olevan hyvä
tai erittäin hyvä (4-5). Kaksikielisyyden koettiin toteutuvan hyvin (ka. 3,9).
Kymmenen vuoden päästä valtaosa vastaajista näki Kulloon hillitysti kasvavana ja kehittyvänä kylänä, jossa
säilyy kylämäisyys. 10 vuoden päästä kylällä olisi enemmän palveluja, harrastusmahdollisuuksia ja oma
kauppa.
Kyselyssä kysyttiin myös kyläläisten määritelmiä termille ”kylämäisyys”. Millaista on kylämäisyys tai
kylämäinen asutus kulloolaisten mielestä?

Kysymykset:

Miksi muutit Kullooseen? - Varför flyttade du till Kullo?
rauhallisuus/luonto

14

koulu/päiväkoti

6

helsingin/porvoon läheisyys

11

työpaikka/työmatka

9

tontti/sopiva vuokra-asunto

20

perhe/suku/rakkaus
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”Riittävän lähellä Helsinkiä ja luonto lähellä. Päiväkoti ja koulu olivat myös edellytys.”
”Rauhallinen haja-asutusalue ja sopiva työmatka.”
“Jag har alltid bott i Kullo

mina rötter finns här.”

“Kärleken.” ”Family.”
”Työn perässä.”
”Sopiva tontti löytyi alueelta.”

”Köpte tomt o byggde hus.”

”Mm. hyvä sijainti (Porvoo ja pk-seutu lähellä)”
”Halusimme luonnonläheiseen ympäristöön hyvien kulkuyhteyksien päähän Helsingistä. Tärkeänä tekijänä
myös ruotsinkielinen kyläkoulu.”

Mitkä ovat kylän vahvuudet?
Vilka är byns starka sidor?
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”Rauhallisuus, luonnonläheisyys, hyvät julkiset liikenneyhteydet verrattuna sijaintiin, kyläyhdistys on
aktiivinen, oma koulukeskus.”
“Landsbygdens lugn men ändå nära till Borgås service och Helsingfors vid behov. Dessutom finns här bra
svensk (och finsk) skola och daghem, byaförening, veterinär, nära till havet.”
“Rauhallisuus ja luonto”

”Luonto, maalaismiljöö, yhteisöllisyys, kaksikielisyys”

”Mm. hyvä sijainti, nopea yhteys Porvooseen ja pääkaupunkiseudulle”
“Närhet till huvudstan, Borgå, havet. Gammal miljö bevarad”

Mitä haluaisit kehittää kylässämme?
Vad borde ännu utvecklas i byn?
palveluita lisää

5

yhteisiä tilaisuuksia

4

turvallisuus

4

ulkoliikuntapaikkoja, jääkiekkokaukalo,polku

2

isoja tontteja ja lapsiperheitä

3

harrastetoiminta aikuiset

2

harrastetoiminta lapset

4

kauppa/kyläkioski
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”Minusta kyläyhdistys ja asukkaat ovat tehneet todella hienoa työtä. Enemmän kehittäminen liittyy
mielestäni hallittuun ja kylämäisen asutuksen lisääminen sekä esimerkiksi kaupan saaminen (ABC tai
vastaavaa.) Kilpilahden läheisyydenkin vuoksi kaupalla varmasti olisi kysyntää. Lasten
harrastusmahdollisuuksia voisi enemmän lisätä koulun yhteydessä.”
“Kanske lite mer service, och eventuellt mer kulturverksamhet, egentligen är jag rätt nöjd med byn som den
är.”
“Kyläkauppa ja jääkiekkokaukalo saisi olla.”
”Harraste-ja liikuntatoimintaa lapsille ja aikuisille, liikenneturvallisuuden parantaminen”
”Nykyistä enemmän yhteisiä tilaisuuksia.”
“Kanske lite mer service, och eventuellt mer kulturverksamhet, egentligen är jag rätt nöjd med byn som den
är.”

Huolestuttaako jokin kylässämme?
Är du orolig för någonting angående byn?
kaupungin talous/palvelut

4

ruotsinkielisen koulun tulevaisuus

4

rikollisuus, ilkivalta

2

ulkomaalaistaustainen työvoima

1

maiseman muutos

1

teollisuuden kasvu

5

ikäpohja

3

liikenne
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ei huolestuta
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”Liikenne, esim. Nesteentiellä ajavat autot + rekat ja muut raskaat ajoneuvot, jotka ajavat ylinopeutta tai
eivät anna tietä suojatielle aikoville koulun kohdalla.”
“Nylandsplanen innehåller några framtida hot. Vi vill inte ha tågbana och logistikcentrum här, vi vill bo
här.”
”Liikenne, esim. Nesteentiellä ajavat autot + rekat ja muut raskaat ajoneuvot, jotka ajavat ylinopeutta tai
eivät anna tietä suojatielle aikoville koulun kohdalla.”
”Livlig trafik på Oljevägen. Överhastigheter kan ses.”
”Kyllä. Lapsiperheitä olisi tärkeää saada enemmän.”
”Koulun pysyvyys sekä kaavoittaminen. Uusia asukkaita olisi hyvä saada järkevän kaavoituksen kautta.”

Arvioi asteikolla 1-5 Kulloon harrastusmahdollisuudet. - Bedöm förutsättningarna för
hobbyverksamhet i byn på en skala från 1 till 5

Millaisena näet kylämme 10 vuoden päästä? - Hur ser vår by ut om
10 år?
Elinvoimainen, lisää palveluja, kauppa

20

Kaksikielinen, ei kielirajoja

3

Viihtyisä, luonnonläheinen, rauhallinen

8

Pienenevä, ei palveluja

2

Lisää lapsiperheitä /koulu ja pk säilyvät

4

Teollistuva ikävässä mielessä

2

Kylämäinen /samanlainen

17

Isompi/kasvava
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”Toivottavasti samankaltaisena maalaismaisena pienenä kylänä.”
”Toivon, että hallittu kehitys etenee, palvelut säilyvät ja saataisiin kauppa.”
”Kylän asukasmäärä on kasvanut ja palvelut (esim. kauppa) toivottavasti lisääntyneet. Maaseutumainen
rauha toivottavasti säilyy, eikä liian tiuhaa rakentamista tehdä.”
“En levande by med aktiva invånare och framgångsrika företag. Bymiljön har bevarats, inga höghus, inga
jättemarknader och fabrikskomplex, småhus och mindre företag.”
“En tvåspråkig by på landsbygden med många möjligheter.”

Määrittele termi "kylämäisyys" tai "kylämäinen asutus"
Definiera termerna "bylik" och "byaktik bebyggelse"
Ei kerrostaloja, matalaa rakentamista, omakotitaloja

9

Liian iso alue kyläksi, erillisiä kyliä/taajamia

3

Eri ikäisiä asukkaita

3

Paikalliset yritykset /Tarvittavat palvelut

9

Kiemurteleva hiekkatie

3

Pelto, metsä, luonto, maaseutumaisema

14

Vanhat rakennukset

4

Kyläyhdistys / aktiivinen kyläyhteisö /tapahtumat

5

Maamerkit: kirkko, koulu, kylätalo / Kylän keskus

11

Yhteisöllisyys

11

Tiheä asutus kylän keskuksessa

4

Pientalojen ryhmät

4

Väljä asumistiheys

15

Oma rauha

5
0

2

4

6

8

10

12

14

” Kylämäisyys on matalaa rakentamista, enimmäkseen omakotitaloja, talorykelmiä peltojen ja metsien
vieressä. Kiemurtelevia kyläteitä.
Taloja on uusia ja vanhempia sulassa sovussa. Rakentaminen mukailee luonnon muotoja. Maamerkkejä
kuten kirkko, koulu ja kylätalo.”
”Hyvän kylän tunnistaa siitä että siellä on hyvä sivistyskeskus ja vähintään kohtuulliset palvelut. Aktiivinen
kyläyhdistys ja sen toiminta kuuluvat myös osana hyvään aktiiviseen kylään. Kylälle ominaista on että se on
muodostunut laajalle alueelle, kaikilla on isot tontit ja oma rauha.”
”Kylämäisyyteen kuuluu yhteisöllisyys ja siihen liittyen pieni koulu. Koulun tiloissa tms muualla järjestetään
toimintaa ja harrastuksia. Talot eivät ole rakennettu
liian lähekkäin vaan jokaisella on oma rauhansa.”
“Att bebyggelsen inte är för tät. Vi bor på passligt avstånd från varandra med en sandväg som slingrar sig
fram mellan husen. Vi har en bykyrka och föreningshuset
samt bildningscentret. Vi har också lokala företag som erbjuder sina tjänster.”
”Kylämäisyyteen kuuluu paikoittain suht tiheä pientaloasutus, mutta isoilla tonteilla. Sekä jonkin verran
palveluja kuuluisi olla. Uskoisin myös että pienellä kyläkaupalla olisi menekkiä, tehdasalueen sekä
lisääntyvän yritystoiminnan myötä. Jokunen pieni rivi- tai paritalo kokonaisuus toisi kyllä mahdollisuuden
esimerkiksi vanheneville alueen asukkaille tilaisuuden jäädä alueelle halutessaan. Pellot ja metsät,
maaseutumainen maisema ovat ehdottomasti myös osa
kylämäisyyttä sekä aktiivinen kyläyhteisö.”
“Byskolan med små grupper, byaföreningens alla evenemang och sportaktiviteter. Byadagen varje år som
förstärker vi-känslan.”
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