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1) NYKYTILA
Tesjoen kylä sijaitsee valtatie 7:n kahden puolen ja Taasian eli Tesjoen tuntumassa.
Loviisan torille on matkaa n. 6 km ja Kymijoen läntisimmän haaran suulle, Ahvenkoskelle
n. 8 km. Asukkaita Tesjoen taajamassa on n. 950 asukasta (0-6v. 85, 7-15v. 135, 15-65v. n.
600, 65-100v. 135 kpl). Eri ikäluokkia melko sopivassa suhteessa. Ruotsinkielisiä n. 30 %.
Tesjoen kylässä on n. sata työpaikkaa, joista suuri osa on kaupungin palvelulaitoksissa
(Taasiankoti, päiväkoti, koulut ja kirjasto).
Lagerholmin talotehtaalla ja Nalkon kemian tehtaassa on yli 10 työntekijää.
Päivittäistavarakauppaa kylällä ei ole, mutta Tesjoen kioskissa on jonkin verran
elintarvikkeita tarjolla. Venäjän markkinoille suuntautuneet liikkeet luovat kylälle
kansainvälistä tunnelmaa.
Liikenneyhteydet niin henkilö- kuin linja-autoilla ovat kohtuullisen hyvät. Helsinki,
Kouvola ja Lahti voidaan saavuttaa reilussa tunnissa ja Kotkaan pääsee puolessa tunnissa.
2) TULEVAISUUS
Uusi moottoritie VT7 (E 18) kaartaa kylän pohjoispuolelta. Kantatieksi muuttuva seiskatie
hiljenee. Liikenteen onnettomuusriskit ja meluhaitat vähenevät, mutta tienvarren liikkeiden
kannattavuus vähenee. Joukkoliikenteen pikavuorobussit eivät enää aja kylän läpi.
Pääkaupunkiseudun paine tuntuu Tesjoella asti, ja uusia asukkaita on kylälle odotettavissa.
Kaavoitettua tonttimaata on vähintään kymmenen vuoden tarpeiksi.
Työpaikkojen määrä riippuu paljolti Loviisan elinkeinopolitiikan onnistumisesta, vaikkakin
yhä useammat tehtävät ja palvelut pystytaan tekemään tietoverkkojen välityksellä jopa
kotoa käsin.
Viihtyisä, turvallinen ja toimiva kyläympäristö sekä siinä toimiva kyläyhteisö ovat Tesjoen

kyläsuunnitelman tavotteina.
3) SUUNNITELTUJA TOIMIA
ASIA / TAVOITE TOIMENPIDE KUKA
Kylän siisteys ja - ruohikon leikkuu ja tie- Loviisan k.
viihtyisyys piennarten niitto
- puuttuminen näkyvään Kyläyhd.
epäsiistiin varastointiin Loviisan k.
- teollisuusalueen kaavamuutos Kyläyhd. + Loviisan k.
- info- ja ilmoitustaulujen Kyläyhd.
uusiminen Loviisan k.
- siivoustalkoot Kyläyhd.
- piennarpeltojen hoito Loviisan k.
Leikkipuisto ja - lobbaus Kyläyhd.
senioripuisto - suunnittelu ja rakentaminen Loviisan k.
Taasiakodin tuntumaan
Liikenneväylät toimiviksi - Skogbyntien alun asvaltointi Loviisan k.
ja turvallisiksi - Kivikummuntien jatkeen asv. Loviisan k.
- bussikatos VT7 ja Tervaksen- Kyläyhd.+ Destia
tien risteykseen
Pikavuoropysäkin - Mahdollisimman monen
säilyttäminen pikavuorobussin saaminen Loviisan k.

Ahvenkosken ja Loviisan välillä Kyläyhd.
liikennöimään tulevalle
kantatie 170:lle (=nyk. VT7)
Julkista lähiliikennettä - bussivuorojen anominen Kyläyhd.
ilta-aikaan Loviisa- ja suunnittelu Loviisan k.
Tesjoki –välille
Liikuntareittien kohenta- - kasvillisuuden raivaus ja Kyläyhd.
minen ja kunnossapito talvella ladun teko olemassa Loviisan k.
oleville reiteille
- uusien reittien suunnittelu Kyläyhd.
ja rakentaminen: yhdysreitti Loviisan k.
Loviisan kuntoradoille
ja Ukonkalliolle
Kerhotoiminnan - lasten kerho ja nuorisokerho Loviisan k.
vakiinnuttaminen kouluviikkoina 2 kertaa/vk Kyläyhd.
Liikuntatoimintaa - salivuoro (90min) kerran/vk Kyläyhd.
aikuisille Loviisan k.
Kylän yhteisiä tapahtumia - ohjelmallista yhdessäoloa Kyläyhd. + muut yhd.
Kyläkeinun kunnossapito Kyläyhd.
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