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VAPAA-AJAN ASUNNON SIJAINTI JA KÄYTTÖ
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ALUE

Ahvenkoski 1
Harjunkylä 1
Heinlahti 3
Hevossaari 3
Hirvikoski 6
Huutjärvi 1
Jonakorpi 1
Kaunissaari 1
Kirkonkylä 6
Kiviniemi 5
Klåsarö 1
Koukkusaari 3
Munapirtti 17
Myllykylä 1
Pirtnuora 2
Purola 7
Skitunäs 5
Struka 1
Tuuski 4
Vastila 1
Muu saari 3
Muu alue 3
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ETÄTYÖ

Teen etätöitä Pyhtäältä käsin

37 Kyllä 

34 En

5 Tekisin jos kiinteistö siihen sopisi

34

37

5

25

13

10
Etätyön määrä

25 Alle 30 pv vuodessa

13 30-90 pv vuodessa

10 yli 90 pv vuodessa
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Käytän seuraavia Pyhtään palveluita:

PALVELUIDEN KÄYTTÖ

• Kauppa

• Kaupat, apteekki, ravintolat

• Ruokakauppa

• Terveysaseman,kauppojen.

• Kauppa, apteekki. Lounaspaikat

• Elintarvikekauppa, Rakennusvalvonta

• Pyhtää ABC, sale, joskus apteekki

• Kauppa,apteekki, polttoaine,venepaikka

• ABCltä ruokaa, vettä ja bensaa

• Kaupat ravintolat

• Kauppoja, kahviloita ja kirjasto. Nuohooja, rakennusmies, auraaja.

• Siltakylässä kaupat, apteekki, leipomo, tankkaus. Pyhtään ABC::n palveluja. Jätehuoltoa käytetään.

• Kauppa, ravintola, terveyshuolto, tankkausasema, jätehuolto

• Ulkoilumahdollisuudet, ruokakauppa/Sale, kahvila, lokatyhjennys, rakennusvalvonta

• Kaupat, ravintolat, kulttuuri

• ABC/Sale, pienyrittäjien palveluja mm. rakentaminen/kunnossapitotyöt.

• Onni, abc

• Kirjasto, terveysasema, tiet, Lökören venesatama, kaupat, apteekki, Tropic, jätehuolto
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• Kaupat, uimarannat, kuntosali, kirjasto. Pyrin kaikki palvelut ostamaan nimenomaan Pyhtääläiseltä yritykseltä.

• Kunnan palveluista, rakennusvalvontaa, kultturipalveluja, museopalveluja. Pyhtääläisiltä yrittäjiltä, rakennus- ja korjauspalveluja, maansiirtopalveluja, vapaa-
ajanpalveluja...

• Kauppa/ravintola/parturi/rakennus/liikunta/jäte

• Kahvilapalvelut, parturipalvelut, museot, polttoaineen ostoja, kauppapalvelut, polttopuiden ostoja, matonpesupaikan köyttöä, mahd. risujen tuontiin kylän 
keräilypisteelle, pahvi-, ym. keräys, näyttelyt

• Ruokakaupat, apteekki, huoltoasemat, jätepiste Siltiksen vieressä, terveysasema silloin kun mahdollista, Mäntyniemen ravintolapalvelut, vesipisteet 
kauppojen yhteydessä, rakentamiseen liittyvät viranomaispalvelut, sähkömies, polttopuut paikalliselta, samoin marjat kesällä. Kalan myynti Keihässalmessa 
on ollut tärkeä.

• ABC:n ja Siltiksen rinki-palvelut. Posti- ja pakettiautomaattipalvelut Siltakylä ja ABC. Hirvikosken koulun vesipiste.

• Kaunissaaren satama.

• kaupat, kirjasto, ravintolat, paikallliset urakoitsijat, huoltoasemat

• Kauppa, huoltamo ja apteekki

• ravintolat, kaupat, polttoainejakelu, mökkitalkkari, veneen huolto ja säilytys, jätehuolto

• Kauppa, Sagitta,

• rakennusvalvonta; kaupat, huoltoasema, apteekki, posti/jakeluyhtiö, sähköurakoitsija, puutarhayrittäjä, taksi

• Kauppa, bensaasema, kahvila, parturi

• Siltis, Abc, apteekki

• Kaupan ja kahviloiden palveluja

• Apteekki, kauppa, kahvila, pyörähuolto, pienkonekorjaamo, Maa- ja vesirakentaminen, parturi, kirvesmies, lumenauraus Metsuri, kalakauppa

• Kaupat ja yritykset

• Kauppa, ravintola, veneveistämö, satamapalvelut, Sagitta

• Siltis, Apteekki, ABC, Nuohous, Valkmusa, koivuviikki, antinniemi ym ulkoilualueet

• Keihässalmi ja sen kalasatama. Sekä Huutjärven lähikaupat
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• Strukan sulut, yleiset jätehuoltopaikat, Kyläkahvila Onni, ABC, kuntosali (jonne suihku olisi plussaa!), Cafe Sagitta ja käsittämättömän kaunis 
Mäntyniemi.  Mäntyniemi muuten soveltuisi täydellisesti Kalastus ja Erä museon viralliseksi majapaikaksi. Fantastinen paikka. Jari Korkki paikalle 
fiilistelemään! Samoin Strukan suluille. Nyt pitää takoa kun museoprojektin rauta on kuumaa ja nostaa näitä paikkoja esiin.

• Oikeastaan vain kauppapalveluita

• jäteasemat

• Perusostot:ruoka (ml.juomavesi) , polttoaine,kirjasto,apteekki jne. Ruokakauppaan ja palveluihin ajomatkaa 17 km.

• ABC, Siltakylän K-market

• Kaupat, kirjastot, ravintolat, maatilamyynti

• Lökören satama

• Kauppoja ja kahviloita

• Kaupat,ABC

• Kaupat, ruokaa tarjoavat  ravintolat, huoltoasemat, kirjasto, teatteri, saaristomarkkinat, terveyskeskus tarvittaessa,jätehuolto, luonto

• Lähikauppa Siltakylä, polttoaineet Siltakylä, pitseriat Siltakylä, apteekki Siltakylä, seurakunnan tilaisuudet, luonnollisesti jätehuolto.

• Kaupat, huoltoasemat, ravintolat (hyvä Sagitta!)

• Kauppa, huoltoasema, liikuntapaikat.

• Abc

• Pyhtään kk kuntorata, kk leikkipuisto, kk urheilukenttä Jätehuolto

• Jätehuoltoa

• Kauppa , viihde

• Ruokakaupat

• Jätehuolto

• Kauppapalveluja
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Toivoisin lisää seuraavia palveluita:

PALVELUTOIVEET

• Veneelle polttoaine jakelua

• Linja-auto liikennettä,nyt vain koululaisbussi kouluvuoden aikana.

• Jäteasiat kuntoon

• Kesätapahtumia

• Kauppa

• Liikenneyhteydet

• Kesätori

• Yleisiä liikennelinjoja kaupunkiin. Olisi joskus mukava piipahtaa vaikka syömässä kaupungilla

• Polttoaineen myyntipistettä satamaan, vesipistettä satamaan

• Vaikka mitä mm. rakentamiseen, korjaukseen, huoltoon liittyviä.

• Eos

• Vapaa-ajan palveluista

• Kulttuuri, yhteisötapahtunat, urheilutapahtumat

• Muovinkeräyspiste Pyhtään ABC:lle, kunnan vesi- ja viemaripalvelu, Pirtnuorantien kunnossapidon parantaminen.

• Veneen tankkauspiste Lököreen.

• Vesiposteja, jätepalveluja,

• Juoksumatto hiomontien kuntosaliin
• Muovinkeräys kylälle, biojätteen keräys, kylältä jokiristeilyjä Ruotsinpyhtäälle ja Strukalle, puunkaato-,sähkötyöt ym. palvelut, Pyhtääläisten lähiyrittäjien lista 

olisi hyvä, ruohonleikkuupalvelu.

• Vedenjakelupiste esim. Keihässalmeen. Munapirtissä toivoton porakaivovesi. Parasta olisi jos Munapirttiin tulisi kunnan vesihuolto. Vesiliikenne Kaunissaareen ja 
muuallekin Toimi muinoin, mutta ei enää.

• Kauppa Pyhtään kirkolle.

• paikallisia tuottajia, tuottajatoreja, venepolttoaineen jakelupistettä

• Alko

• kotiinkuljetukset esim. abc
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• auton pesu,
• Lökören venesatama vastaisi sähköpostiin tai edes puheluihin . Nykyaikana harvinaisen vaikeasti saa yhteyttä. Voihan se olla että sähköpostit menee roskapostiin  

ym.

• tietoa tenniskentistä ja -vuoroista; tietoa ratsutalleista ja leireistä kesällä teinille; minibussiyhteys motarilta ylös Hirvikoskelle ja takaisin 
kauppareissuvaihtoehdoksi; sähköpyörälle suojattu parkki pikavuoropysäkkien yhteyteen; pullabiili tms Valkmusaan, sieniretkiopastus (Martat?), 
printtauspalvelu (harvoin, onko kirjastolla?) lentokentälle kahvipaikka edes tapahtuma-aikaan, veneretket joella Strukan sulkujen kautta merelle, pesula

• Vierassatama/ laituri vieraita varten( nyt lastauslaituria käytetään vääriin ja monet yöpyvät, jolloin lastaus hankalaa/ei onnistu. Bensapumppu. Nykyisten 
laituripalveluiden uudelleen kilpailuttaminen - hinnat kuin hgissä- huonot palvelut. Kesätori Lököreen kerran kuussa lököreen/siltikseen.Rakennus 
vesiurheiluyrittäjälle vuokraustoimintaan. Lisää näkyvyyttä /forumi paikallisille palveluntarjoajille. Kansalaisopiston toimesta kädentaidon kursseja 
alku/loppukesästä. Lapsille uimakoulu/koriskoulu kesälläHydrokopteri/Vesitaksi palvelu?

• Lisää suoramyyntiä yrityksiltä

• Taksivene
• Kunnallistekniikkaa vakiasukkaille (maksuton, puhdas juomavesi). Tien ylläpito asialliseksi sekä autoilijoita että kevyttä liikennettä ajatellen: sekä Hirvikoskentie 

että Harjuntie ympärivuotisesti. Myös viikonloppuisin talvella tarve päästä kulkemaan asuoille ja töihin pk-seudun suuntaan. (Olemme uusia Pyhtääläisiä 
veronmaksajia.Täytin tämän kaavakkeen, koska viihtyvyyttä meiltä ei ole kysytty tai muuttoa huomioitu. Vastinetta maksuillemme mietimme sekä arjen
sujuvuutta jatkossa. Kiinnostaa miten Pyhtää onnistuu lupauksissaan (mainosti vetovoimaksi luontoa). Lehdistä luemme nyt lähinnä lentokentän suurhankkeista, 
kartingradoista, yleisölennoista ja jopa hävittäjälentohaaveista. Vaarana on luonnonrauhan rikkoutuminen. Valkmusa jo muuttunut rauhattomammaksi kuin 
vuosia sitten.  Saa nähdä miten sujuu tulevina vuosina... Onko tämä valitsemamme kylä jatkossakin rauhallinen, osana asuinkuntaa, jossa asukkaiden arjen 
toimivuus, turvallisuus ja terveys on kunnossa. Ja onko omalla tontilla & lähimetsissä rauhallista jatkossa? Mietityttää ollaanko kunnan taholta muutamien 
firmojen perässä/lumoissa, meluisia hankkeita kannattaen ja massoja muualta virkistysretkille.  Muutimme tänne pääkaupunkiseudulta luonnonrauhan vuoksi, 
mutta toki inhimillinen arki oltava myös kunnossa.

• Kauppaa on ikävä hirvikoskella, onneksi jätskiauto kiertää. Ja aika nopsasti pääsee apsille

• Keihässalmem venesatama!

• Joen ja rantojen hyödyntämistä. Ruoppaamista, siistimistä ja raivausta. Mistä saunayrittäjä saunalautallaan Pyhtäänjoen rantaan?   Isot PYHTÄÄ PYTTIS 1347 -
palvelukartat: - Cafe Finlandian parkkipaikoille - Kirkonkylän liittymään - Ahvenkosken liittymään - Siltakylän liittymään  Palvelukartat ovat isoja ja massiivisia 
hirsistä tehtyjä, missä poltettu pinta mustaksi (ikuisia). Niihin on laitettu isot Pyhtään alueen kartat ja kartalle on laitettu messinkisiä yrittäjä/palvelu/nähtävyys -
kortteja. Paikalliset, vierailijat ja turistit näkevät yhdellä silmäyksellä KAIKKI Pyhtään palvelut ja nähtävyydet, luonnonsuojelualueet ja kävelyreitit. Myös ohjaus 
applikaatioon.  Tällä hetkellä Pyhtäällä vierailevat ihmiset ovat täysin paikallisten paikkavinkkien varassa ja esimerkiksi Strukan sulkuja ei älyä kukaan.

• Vesipistettä lähemmäksi. Ja jonkinlaista kauppapalvelua. Lisäksi tietoa paremmin löydettäväksi.

• julkisin varoin tuetut saaristoveneyhteydet esim. Kaunissaari Lökeröstä
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• Mökkitalkkari, tekisin vakkarin kk sopimuksen

• Enemmän tietoa paikallisista yrittäjistä oli kyse sitten käsityöläisistä tai kalastajista. Tuemme mielellämme Pyhtääläisiä yrittäjiä, jos vain tiedämme heistä.

• Muovin keräys Lökören satamaan

• Toivottavasti luontomuseo saadaan Pyhtäälle!

• Alko, apteekki, rautakauppa, lounaspaikkoja

• Kunnan jätevesi

• Pitäkää nyt ihmeessä ne katuvalot öisin palamassa, vanha vt 7 valoisana ja pimeys alkaa klo 23 Hutikalla. Mökkiläinen saapuessaan julkisilla myöhään 
syksyllä on ns. ihan sokea.

• Lähituotteita, kalakauppa,maatilan tuotteita.

• Tuottajatorit ja suoramyynnit, majoitustiloja, hotellit tms, venebensis, lennätyksiä lentokentälle, Sirius auki uudelleen, veneyhteys Kaunissaareen

• Keihäsalmen vierasvenesatama suunnitelluin palveluin olisi erittäin tervetullut.

• Luontokohteiden lähettyville kahviopalvelut. Esimerkiksi "liikkuva myyntikärry" periaatteella kesäkaudella.

• Mökkitalkkari, kulttuuritapahtumat

• Muovinkeräys Pyhtään ABC:lle  Hirvikoski - Pyhtää kk tien perusparannus

• Jätteenkeräyspisteitä

• Kirkonkylään uusia kahviloita tai ravintoloita
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RAKENNUSTARVE

21 Olisin kiinnostunut muuttamaan kiinteistöni 

ympärivuotiseen käyttöön

35 Olen tyytyväinen kiinteistööni nykyisellään

20 Ei vastausta
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Olisin kiinnostunut laajentamaan, korjaamaan, lisärakentamaan (30 vastausta)



Olen tutustunut 
Pyhtää Taskussa –sovellukseen

2 Kyllä
73 En

PYHTÄÄ TASKUSSA

2

73
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Miten hyvin Pyhtään kuntastrategian arvot mielestäsi näyttäytyvät kunnan toiminnassa?
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Kuinka todennäköisesti suosittelisit Pyhtäätä mökkipaikkakuntana

ARVOSANA PYHTÄÄLLE
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YHTEYDENOTTO

7 vastaajaa toivoi 
yhteydenottoa erilaisten 
asioiden tiimoilta ja jätti 
tätä varten yhteystietonsa 
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