Rajakylän keskuksen verkkokyselyn tulokset
2.7.2018

Noin 70 %
vastaajista asui
alueella

Rajakylän keskuksen verkkokysely
 Kysely oli vastattavissa verkossa 28.5.-11.6.2018.
 Vastaajia yhteensä 205
Koululainen
alle 18 vuotta

15,8 %

Yksinasuva

19,0 %

17,6 %
Opiskelija

19-30 vuotta

5,0 %

18,5 %

Pariskunta

Työssäkäyvä
31-40 vuotta

36,1 %

45,5 %

9,8 %

41-50 vuotta

Työtön, perhevapaalla tai muuten pois
työelämästä

17,1 %

51-70 vuotta

Eläkeläinen

31,2 %

Yli 71 vuotta
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Lapsiperhe

38,0 %

20,8 %

Muu
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Rajakylän nykytilaa kuvattiin tässä kyselyssä kriittisesti
Epäsiisteys
nousee esiin
monessa kohtaa
kyselyn tuloksia

Millainen asuinalue Rajakylän keskus mielestäsi on?
(1 = Erittäin huono, 7 = Erittäin hyvä)
SIISTEYS JA PUHTAUS

Liikenneyhteydet toimivat,
mutta jatkossa tulisi kiinnittää
huomiota ympäristön
viihtyisyyteen ja laatuun, sekä
alueen imagoon ja
houkuttelevuuteen

2,8

TURVALLISUUS

3,2

VIIHTYISYYS

3

PALVELUT

4,4

JOUKKOLIIKENTEEN TOIMIVUUS

5,4

SUJUVAT PYÖRÄILYREITIT

5,6

SUJUVAT J ALANKULKUYHTEYDET

5,5

AJONEUVOLIIKENTEEN S UJUVUUS

5

VALAISTUS

4,3

HARRASTUS- JA ULKOILUMAHDOLLISUUDET

4,3

KAUNIIT RAKENNUKSET

2,3

L UONNONMUKAISUUS JA V EHREYS

3,6

V IHERALUEIDEN TOIMIVUUS J A KUNTO

3,2

ALUEEN IMAGO J A HOUKUTTELEVUUS

2,2
1

2

3

4

5

6

7

Mitkä asiat ovat sinulle tärkeitä, jotta arki olisi
sujuvaa tulevaisuuden Rajakylän keskuksessa?
RAJAKYLÄN KESKUS ON TIIVIS, KASVAVA JA KEHITTYVÄ.

26%

RAJAKYLÄN KESKUKSESSA ON SAATAVILLA MONIPUOLISET
PALVELUT.
RAJAKYLÄN KESKUKSESSA ON MONIPUOLISET ASUMISEN
MAHDOLLISUUDET.

75%
22%

RAJAKYLÄN KESKUKSESSA LUONTO ON LÄHELLÄ.

44%

TYÖ- TAI OPISKELUPAIKAT OVAT SUJUVASTI
SAAVUTETTAVISSA RAJAKYLÄN KESKUKSESTA.
JOUKKOLIIKENNE TOIMII NIIN HYVIN JA KATTAVASTI, ETTÄ
VOI ELÄÄ AUTOTTOMASTI.
RAJAKYLÄN KESKUKSELLA ON OMA PAIKALLINEN
IDENTITEETTI.
RAJAKYLÄN KESKUKSESSA ON TURVALLISTA ASUA JA
LIIKKUA.
RAJAKYLÄN KESKUKSESTA LÖYTYY HARRASTUKSIA JA
VAPAA-AJAN AKTIVITEETTEJÄ, JOTKA TUKEVAT…
RAJAKYLÄN KESKUKSESSA ON MAHDOLLISTA OSALLISTUA
KULTTUURI- JA TAPAHTUMATARJONTAAN.
OMAEHTOINEN YHTEISÖLLINEN TOIMINTA ON VILKASTA
(ESIM. RAVINTOLAPÄIVÄ, KAUPUNGINOSAJUHLAT,…
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Toimivat palvelut ja
liikenneyhteydet sekä
turvallisuus
muodostavat hyvän
arjen kivijalan

Rajakylä erityyppisten asukkaiden näkökulmasta (1=erittäin
huono, 2=huono, 3=melko huono, 4=ei huono eikä hyvä, 5=melko hyvä, 6=hyvä, 7=erittäin hyvä).
Kaikki vastaajat

LASTEN NÄKÖKULMASTA

3,1

NUORTEN NÄKÖKULMASTA

Erot ovat pieniä.
Rajakylän on arvioitu
toimivan parhaiten
aikuisten ja senioreiden
näkökulmasta, ja
huonoiten lasten ja
nuorten näkökulmasta.

3,2

AIKUISTEN
NÄKÖKULMASTA

3,5

SENIOREIDEN
NÄKÖKULMASTA

3,4
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Mitkä asiat ovat sinulle tärkeitä, jotta arki olisi sujuvaa
tulevaisuuden Rajakylän keskuksessa?
Muutin Rajakylään vuosi sitten. Asun hiukan sivussa keskustasta,
mutta ärsyttää yleinen käsitys, että Rajakylä olisi huono paikka. Se
ei pidä ollenkaan paikkaansa vaan täällä on aivan upeita ihmisiä ja
kaunis luonto. Toivoisin, että Rajakylän imagoa parannettaisiin
ihmisten mielissä. En osaa sitä tarkasti yksilöidä.

Mitä erityisesti toivot Rajakylän keskuksessa tehtävän
paremman tulevaisuuden saavuttamiseksi?
 Siisteys
 Palvelut

 Turvallisuuden tuntua
 Uudisrakentaminen, omistusasuntoja

Mitkä paikat koet liikenneturvallisuuden näkökulmasta
haasteellisiksi Rajakylän keskuksessa? Ja miksi?

















Koisotien ylitys jalan tai pyörällä Voikukkatien kohdalla.
Koisotien ylittäminen lapsilla. Suojatiet ovat hyvät ja korotettuja, mutta liikennettä on paljon
Koisotiellä ajetaan aivan liian kovaa, hidastetöyssyistä ei ole mitään hyötyä.
Koisotien ja Ruiskukkatien risteys, Tervakukkatien ja Koisotien risteys ainakin pyöräilijän kannalta ei turvallinen
Koko Koisotien, liikennettä liikaa, tilannetta helpottaisi kovasti, jos osa liikenteestä voitaisiin ohjata joko Teknologiakylästä tai
suoraan Haukiputaantieltä Ratamotielle,
Koisotie on 40 km/h nopeusrajoitukseen nähden aivan liian leveä ja houkuttelee ajamaan ylinopeutta erityisesti Ruiskukkatien ja
Ratamotien välillä,
Korotetut suojatiet Koisotiellä ovat todella huonossa kunnossa, rikkovat auton vaikka ajaa nopeusrajoitusten mukaisesti.
Koisotien ylittäminen kouluun ja terveyskeskukseen. Siinä pitäisi olla liikennevalot.
Koisotien ja Tervakukkatien risteyksen suojatie huonosti valaistu syksypimeällä.
Risteys alue Koisotie-Tervakukkatie. Uuden liikennejakajan myötä kääntyminen Tervakukkatielle haastavaa. Puut peittävät
näkyväisyyttä mennessä suojatietä kaupalle.
Koisotien tuloristeys ostoskeskukseen liikenneympyrä.
Koisotien ja Voikukantien
Koisotiellä ja tervakukkatiellä kaahausta.liian suuret ylinopeudet ajajilla.
liikennejärjestelyt. Ajonopeudet ovat
Koisotien ja Ratamotien ajonopeudet ovat välillä erittäin kovia
paikoitellen kovia.
Koisotien ja Voikukkatien risteys vaikea Voikukkatieltä tullessa.
Koisotien-Haukiputaantien-Tervakukkatien risteysalueet, liikenteen sujuvuus
Paljon auto- ja kevyttä liikennettä sekä

liikennettä kauppojen läheisyydessä

Mitkä paikat koet liikenneturvallisuuden näkökulmasta
haasteellisiksi Rajakylän keskuksessa? Ja miksi?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ruiskukkatie, paljon koululaisia ja pyöräillen ja jalkaisin kyseisellä tiellä ei ole suojatietä koulun kohdalla vaan se ylitetään mistä sattuu,
Suojatie ruiskukkatien yli (hoivan ja terveyskeskuksen välissä) vaarallinen
Voikukkatien ja Tervakukkatien risteys
Tervakukkatien ja Ratamoteiden ylinopeudet ja piittaamattomuus liikennesäännöistä.
Ruiskukkatien aamuisen kouluruuhkan. Lasten vanhemmat tuovat lapsiaan kouluun ja käyvät kääntymässä Ruiskukkatien päässä samalla kun pienet
lapset pyöräilevät kouluun samaa tietä.
Ruiskukkatie on liian kapea autoilijoille ja pyöräilijöille
Ruiskukkatie jossa liikkuu paljon ihmisiä koulun/terveyden huollon takia
Ruiskukkatien ja Koisitien risteys. Risteyksessä kulkevat niin autot, bussit kuin koululaisetkin.
Ruiskukkatien kapeus-paljon liikennettä –lapsia
Koulun ja päiväkodin läheisyys. Ruiskukkatien ja Koisotien ylitykset, paljon liikennettä ja paljon lapsia liikkeellä.
Ruiskukkatieltä tullessa näkyväisyys vasemmalle Koisotielle on jonkin verran rajoittunut. Samoin Ruiskukkatien ylittävälle, hidasteella varustetulle
suojatielle pääsee pyöräilijät tulemaan aitojen peitosta aika yllättäen. Koisotien hidasteet vaatisivat parannusta, nousut epätasaisia ja kuoppaisia.

Ruiskukantiellä paljon koululaisia ja
autoja liikenteessä

Mitkä paikat koet liikenneturvallisuuden näkökulmasta
haasteellisiksi Rajakylän keskuksessa? Ja miksi?
•
•

Monia tienylityksiä pienille lapsille.
Suojatiet pitäisi kaikki korottaa.

•

Pyöräteillä mopot.

•

Koulun saattoliikenne.

•
•
•
•
•

Autoteiden ylitys pyörällä/kävellen.
Pääkatujen ylitykset. Koulu, terveysasemaympäristö
Tienylitys lähimpänä kirjastoa Tarantellan suunnasta tullessa
Risteysalueet
Suojatiet, vaikka ovat korotettuja niin autoilijat eivät hidasta

•

Bussipysäkit, paljon koululaisia ja muita kulkijoita, siloti osa autoilijoissta ajaa täyttä hidasteista huolimatta (bussikatoksia olisi hyvä saada lisää
samoin kuin niiden ylläpitoa ja reaaliaikaista bussiseurantatietoa)

•

Taloyhtiöiden piha-alueet, joilla asukkaat autoilevat kieltomerkeistä huolimatta. Varsinkin kevyelle liikenteelle ja pihoilla leikkiville lapsille aiheutuu
vaaratilanteita.

Koululaisia on paljon liikenteessä ja
ajonopeudet kovia
Turvalliset suojatiet tärkeitä
Risteysalueisiin kiinnitettävä erityistä
huomiota

Mitkä paikat koet liikenneturvallisuuden näkökulmasta
haasteellisiksi Rajakylän keskuksessa? Ja miksi?
•
•
•
•
•
•
•

Kauppojen huonot liikennejärjestelyt,
Nykyisen ostoskeskuksen alue
Kauppojen risteykset
Kaupoille mentäessä korotettu suojatie on turvaton.
Ostoskeskuksen piha ja sinne meno/tuloreitit liian ahtaat moottoriajoneuvoille.
Samoin terveysaseman ja kirjaston paikoitusalueet ahtaat.
Linja-autopysäkiltä kävely k-marketille. Ei ole kävelytietä vaan ihmiset tulevat tieltä autokaistalle

•
•
•

Sivukaduilta tulo pääväylille. Näkyväisyys huono talvella lumipenkoista johtuen. Kesällä puuston tiheydestä johtuen
Veitikka P bussipysäkiltä tai sen vierestä tulevalta kevyenliikenteenväylältä K-marketille päin Koisotietä ylittäessä vasemmalta tulevat autot jäävät
helposti pusikon taakse. Siinä voisi tehdä vähän avartamista. Muuten omilla reiteilläni en ole kokenut liikennejärjestelyjen kannalta ongelmia.
Linja-autopysäkin, suojatien ja ostoskeskuksen poistumistie ovat lähekkäin. Linja-autopysäkillä paikoin paljon käyttäjiä (kouluaisia).

•
•

Kirjaston/Hoivan pihaan meno ja poistulo on kävellen, pyöräillen ja autolla aika mahdotonta välillä. Hoivan jyrkkä mäki.
Vanhanaikaiset risteysalueet joissa kärkikolmio ja suojatiet ilman töyssyjä

Ostoskeskuksen, kauppojen ja
palveluiden saavutettavuus oltava
helppoa ja turvallista.

Mitkä asiat ovat sinulle tärkeitä, jotta arki olisi sujuvaa
tulevaisuuden Rajakylän keskuksessa?
26%

RAJAKYLÄN KESKUS ON TIIVIS, KASVAVA JA KEHITTYVÄ.

75%

RAJAKYLÄN KESKUKSESSA ON SAATAVILLA MONIPUOLISET PALVELUT.

22%

RAJAKYLÄN KESKUKSESSA ON MONIPUOLISET ASUMISEN MAHDOLLISUUDET.

Arjen sujuvuutta kannalta
tärkeitä ovat monipuoliset
palvelut ja turvallisuus

44%

RAJAKYLÄN KESKUKSESSA LUONTO ON LÄHELLÄ.
TYÖ- TAI OPISKELUPAIKAT OVAT SUJUVASTI SAAVUTETTAVISSA RAJAKYLÄN
KESKUKSESTA.

36%

JOUKKOLIIKENNE TOIMII NIIN HYVIN JA KATTAVASTI, ETTÄ VOI ELÄÄ
AUTOTTOMASTI.

50%
15%

RAJAKYLÄN KESKUKSELLA ON OMA PAIKALLINEN IDENTITEETTI.

75%

RAJAKYLÄN KESKUKSESSA ON TURVALLISTA ASUA JA LIIKKUA.
RAJAKYLÄN KESKUKSESTA LÖYTYY HARRASTUKSIA JA VAPAA -AJAN
AKTIVITEETTEJÄ, JOTKA TUKEVAT HYVINVOINTIA.

41%

RAJAKYLÄN KESKUKSESSA ON MAHDOLLISTA OSALLISTUA KULTTUURI - JA
TAPAHTUMATARJONTAAN.

14%

OMAEHTOINEN YHTEISÖLLINEN TOIMINTA ON VILKASTA (ESIM.
RAVINTOLAPÄIVÄ, KAUPUNGINOSAJUHLAT, TALKOOT).
MUU
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Mitkä asiat ovat sinulle tärkeitä, jotta arki olisi sujuvaa
tulevaisuuden Rajakylän keskuksessa?Muu, mikä?
•
•
•
•
•

•

Lapsille lisää touhua
Yhteisälle hyvät toiminta tilat, nykyinen asukastupa hyvä mutta hieman pieni. Asukastupa voisi kertoa toiminnastaan enemmä
Ohjattuja harrastuksia, askartelukerhoja, retkiä ja muuta vapaa-ajan toimintaa koululaisille, eläkeläisille.
Eläkeläisten huomioiminen kaikissa olo suhteissa.
liikuntapaikkojen monipuolistaminen, puhtaat pyörätiet, nuorisolle parempaa kokoontumis- ja harrastustilaa (ei tarvitsisi tapella ja tuhria
turhautuneena sitä sun tätä)
Kulttuuritarjonnan monipuolistaminen

•
•

Toivoisin kasvojen kohotusta.
Toivoisin, että Rajakylän imagoa parannettaisiin ihmisten mielissä.

•
•

Terveyskeskus SÄILYTETTÄVÄ EHDOTTOMASTI.
Hyvät peruspalvelut ovat edellytys että alue palvelee hyvin ja monipuolisesti ja mahdollistaa monipuoliset asumisen mahdollisuudet. Joten
terveyskeskuksen pitäisi pysyä alueella, kuten myös pankkiautomaatin ja apteekki olisi oiva lisä.

•
•

Siivousta enemmin. Alue on erittäin siivoton. Toivoisin roskakoreja jokaiseen risteykseen ja niitä tyhjennettäisiin joskus.
Jätehuollon toimivuus. Tarpeeksi isot jäteastiat ja kaikki mahdolliset kierrätykseen tarvittavat keräilyt. Roskapönttöjä lisää keskuksen alueelle.

Lisää toimintoja alueelle ja eri
asukasryhmien huomioiminen tärkeää
(esim. lapset, eläkeläiset).
Asukkaat toivovat myös alueen yleistä
siistimistä ja kasvojen kohotusta.

Mitkä asiat ovat sinulle tärkeitä, jotta arki olisi sujuvaa
tulevaisuuden Rajakylän keskuksessa?Muu, mikä?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tornitalot purettaisiin pois ja tilalle rakennettaisiin omistusasuntoja. Koko alueen imago nousisi välittömästi.
Rakennukset ja niiden ympäristö siistimmäksi esimerkkinä: ravintola rakennukset ja niiden ympäristö, nykyään home ja kusi haisee bussipysäkille
asti, joten ei ole kovin houkutteleva.
Viheralueita ei tulisi Rajakylässä esim. Tervakukkatien varrelta vähentää, vaan siistiä niitä viihtyisimmiksi
Meren näkyminen kunnolla ulkoilureiteiltä, Venesataman ja uimarannan kunnostus , siistimien, pusikot pois, istuksia (kukkia), penkkejä , samoin
Kävely-pyöräteiden siistiminen, pusikot pois, penkkejä, istutuksia.
Huumediilerit ja tapa-alkoholistit pitäisi saada siivottua pois katukuvasta.
Vuokra-omistusasunto suhdetta pitäisi muuttaa enemmän omistus suuntaan.
Alkoholistien, huumeidenkäyttäjien ja maahanmuuttajien hajauttaminen siten, että he eivät kaikki ole samassa paikassa.
Baari pois ja se lähimetsä kaataa jossa juopot istuu.ikävä kyllä myös kaikki penkit pois koska ne juopot ne valtaa.
Ongelmaperheitä pitäisi hajottaa tasaisemmin kaupunginosiin. NIB-ilmiön pitäisi jakautua tasaisemmin. Onko asiaa tutkittu, jos ei niin kannattaisi
selvittää.
Että edes lapsilla ja nuorilla olisi turvallista asioida kaupoissa. Alkoholistit pilaavat isoin joukoin koko keskuksen.
Huumeruiskuton ympäristö, pissanhaju pois kauppojen läheisyydestä. Juopot täytyy saada pois kauppojen luota.En nosta rahaa automaatista
enkä uskalla laittaa lapsia rajakylän kauppaan asioimaa. Turvallisempaa pyöräillä pateniemeen.
Sosiaalista (epäsosiaalista) asutusta tulisi siirtää muualle.(Rajakylän huono maine)

Vanhan rakennuskannan uudistaminen/
korjaus viihtyisämmäksi. Viheralueiden ja
meren parempi käyttöönotto ja
hyödyntäminen.
Päihteiden käytöstä johtuvien
lieveilmiöiden poistaminen.
keskusalueelta.

Mitä erityisesti toivot Rajakylän keskuksessa tehtävän
paremman tulevaisuuden saavuttamiseksi?
•
•
•
•
•
•
•
•

Terveyspalveluiden säilyttäminen.
Terveyskeskusta ei saa viedä pois Rajakylästä!
Apteeki, tietysti kaupat on säilytettävä.
Enemmän palveluja. Palveluja ja liikkeitä, jokin syy pysähtyä Rajakylään sen sijaan että menisi esim. keskustaan
Hoivapalvelut säilytettävä ja kehitettävä
Terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluiden takaaminen jatkossa
Toivon, että palvelut säilyvät, mutta uudet liikekiinteistöt olisivat houkuttelevampia ulkonäöltään. Voisiko jopa korkeampi rakentaminen tulla
kyseeseen siten, että liiketilat sijaitsisivat asuinhuoneistojen alakerrassa.
Ihan perusteellisen suunnitelman ja uudistuksen koko keskusta vaatii, toivon että nykyiset palvelut säilyvät entistä ehommassa muodossa

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ostarin alueen siivoaminen paikaksi, jossa muutkin kuin röllimetsän asukit viihtyvät, ja joka ei houkuttele heitä vapaa-ajan viettoon siellä.
Ostarialueen viihtyisyyttä voisi lisätä kasvillisuudella.
Ostoskeskuksen siisteyteen tulisi panostaa enemmän.
Ostarin uusiminen ja siistiminen
Kauppojen ja seurakuntatalon yleisilmettä olisi kohennettava. Nykyisellään rakennukset näyttävä olevan käyttöikänsä päässä.
Kauppakeskus rakennuksineen ja alueineen nykypäivän vaatimuksia vastaavaksi
Uuden ja isomman kauppakeskuksen rakentaminen.
Tyhjät ränsistyneet liiketilat siistimpään kuntoon ja käyttöön
Turvallisuuden, siisteyden ja viihtyvyyden lisääminen kauppakeskuksen ympäristössä.
Kaavoitetaan paikat ja hommataan palveluntarjoajat mm. kampaaja-parturille

Terveys- ja muiden palveluiden
säilyttäminen alueella.
Ostoskeskusalueen
kunnostus/uudistaminen.

Mitä erityisesti toivot Rajakylän keskuksessa tehtävän
paremman tulevaisuuden saavuttamiseksi?
•
•
•
•
•
•
•

Korttelipoliisi alueelle
Toimiva, turvallinen, houkutteleva keskus olisi ihanne.
Turvallisuuden ja siisteyden parantaminen
Turvallisuuden tuntua pitää kehittää alueen maineen parantamiseksi.
Juoppojen juottola pois kauppojen läheisyydestä.
"Röllipuiston" voisi siivota kokonaan kauppojen luota
Ympäristön siivousta pitää lisätä

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuokratalot pois. Vuokra-asunnot pois tai ainakin minimiin.
Tornitaloalueen siivous
Rakennuksia nykyaikaistaa, turvalisuutta ja puhtautta. Raikastusta ja raivausta.
Tiivistä ja korkealaatuista asuntorakentamista.
Uudisrakennusta
Kerrostalojen uusiminen
Puretaan rumat, isot, huonokuntoiset kerrostalot keskuksen läheisyydestä pois
Ruiskukkatien ja Tervakukkatien välinen kerrostaloalue pitäisi uudelleenrakentaa
Uuteen tarhaan ja kouluun panostettava.

Turvallisuuden lisääminen alueella
tärkeää. Toivotaan myös
rakennuskannan
kunnostusta/uudistamista ja sosiaalista
sekoittumista (”vuokra-asunnot
minimiin”)

Mitä erityisesti toivot Rajakylän keskuksessa tehtävän
paremman tulevaisuuden saavuttamiseksi?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rajakylässä tulisi olla yhteinen julkinen tila, josta löytyy palveluja laajasti
Talvikkipuiston kehittäminen sellaiseksi, että siellä voi myös harrastaa talvisin hiihtoa.
Haluan rajakylästä turvallisen ja viihdyttävän paikan kaikille.
Parempia harrastuspaikkoja
Nuorten skeittausparkin uudelleenrakennus talvikkipuiston viereen,
Asukastupa maan tasolle, jotta seniorikansalaisilla ja muilla huonokäyntisilläkin on sinne mahdollisuus mennä nauttimaan esim. ateriapalveluista ja
muusta tarjonnasta. Asukastupa voisi olla oikeasti koko kansan olohuone, jossa olisi myös kulttuuritarjontaa.
Yhteisötalo, jossa monipuoliset palvelut mm kahvila, terveysaseman korvike , jossa lääkärin ja hoitajien vastaanottoja, omatoimipisteitä,
kuntoutusta, liikkeitä, vapaa-ajan toimintaa, kuntosali ym. vastaavaa.
Työ on jo aloitettu, kiva uusi kirjasto. Hyvät palvelut, likaiset jättömaat pois, viihtyisyyttä aukiolle
Lisää hoidettuja istutuksia esim. kukkia.
Lisää koirankakkaroskalaatikoita , uusi koirapuisto
Ympäristön siistiminen, kulahtaneiden rakennusten korvaaminen uusilla,
Keskus on pidettävä elävänä. Lisäksi kulkuyhteydet on pidettävä sujuvina.
Uimarannan kunnostus
Lisää toimintoja ja
Nuorisolle tiloja kokoontua
Koulun välituntipihalle pitäisi rakentaa kunnolliset leikkivälineet.
harrastusmahdollisuuksia kaiken ikäisille.
Enemmän luontoa/luontopolkuja
Yhteisöllistä toimintaa asukkaille esim.
Viheralueet tulisi säilyttää
Hienompia rakennuksia ja enemmän kasveja
asukastuvassa.
Hidasteet / töyssyt.
Talvikunnossapitoa lisätään kaduilla ja pyöräteillä.
Yleistä siistimistä ja alueen elävöittämistä.
Valaistusta lisättävä.

Voit vielä kertoa laajemmin ideoitasi Rajakylän keskuksen
kehittämisestä eri alueisiin, teemoihin tai toimintoihin liittyen.
•
•
•
•
•

•

Pyöräteiden ympäristöt saatava myös siisteiksi ja puistomaisiksi myös kaupunkia kohden mentäessä.
Talvikkipuisto hyvä ja monipuolinen. Lisää samankaltaisia palveluja.
Lisää istutuksia ja hyvin hoidettuja alueita, joissa on myös penkkejä ja roskiksia. Useammin siivoamista ja järjestyksen valvontaa.
Puistoalueen metsien hoito kuntoon
Tarha on vietävä maaliin uudelle paikalle koulun viereen. Ala- ja Yläkouluun panostettava paljon. Koulun sali on ainutlaatuinen koko Oulussa ja siitä
täytyy pitää hyvää huolta.
Keskus on vähän irrallinen. Sen voisi sitoa jotenkin enemmän yhteen. Huonokuntoiset rakennukset on korvattava niin että pari kauppaa sopii
edelleen ja pienempiä yrityksiä myös. Päiväkoti kun kerran loppuu kirjaston ja kauppojen väliltä mahdollistuu keskuksen yhdistäminen, kirjastolta
kaupoille.
Tyräkkitien muuttaminen pihakaduksi.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Terveyskeskus pysyttävä Rajakylässä, hyvinvointikeskusta kehitettävä
Vuokratalot pois.
Uusia yrittäjiä pitäisi saada tyhjiin tiloihin - Hyönteisravintola
Ostoskeskuksen uudistaminen
Apteekki ja grilli puuttuu ja alko. Molemmat kaupat pois ja lidl kauppa tilalle.
Palvelut kauppoineen uudistuisi rakennuskannan uudistumisen myötä.
Entisen kotipizzan paikalle joku ravintola ja vaikka jonnekin lähistölle kesäisin jäätelökioski
Kuntosali ois kiva.
Ongelma on nimenomaan tuo ostari ja kerrostaloalue sen takana.
Vartia kauppojen eteen, jonka työ häätää pois ei toivottu asiakas kunta

•

Puistoalueita ja keskustan toimintoja
tulisi kehittää.
Ostoskeskuksen palveluita tulisi myös
kehittää ja lisätä.

Voit vielä kertoa laajemmin ideoitasi Rajakylän keskuksen
kehittämisestä eri alueisiin, teemoihin tai toimintoihin liittyen.
•
•
•

Viihtyisiä levähdyspaikkoja, siis istuinpenkkejä enemmän.
Skeittirampit olisi hyvä sekä aikataulunäyttö pysäkille.
Keskukseen lapsille esim. keinuja ja kunnon koiraparkki.

•

Rajahaudan uimarannan ja satama-alueen sekä Letonniemen suojelualueen virkistysalueen käytön parantaminen. Mahdollistaminen myös
esteettömästi.
Rajahaudantien varressa olevan radio- ja tv-maston sekä jakokopin poistaminen asuntojen läheisyydestä. Alueesta saisi hienon puistoalueen.
Uimarannan siivous ja kunnostaminen.
Kuntoradan talvikunnostus, että voi hiihtää.
Luontopuistojen aluskasvillisuuden poisto ja harvennus
Talvikkipuiston kuntoradan kunnostaminen ja talvikunnossapito olisi myös tärkeää lähiliikunnan lisäämisen vuoksi. Ladun voisi viedä myös alueella
olevan mäen päälle, jolloin saatais hieman korkeuseroja
Merinäköala tärkeä ulkoilijoille. Valaistuksia lisää, roskakoreja lisää. Kaunis rantamaisema ja kauniit puistot lisäävät viihtyisyyttä koko alueella.
Rajakylää pitäisi kehittää luonnonläheisenä asuinpaikkana ja vois olla sup-lautojen vuokrausta ja opetusta, venekuljetuksia viikonloppuna saariin.
Jotain toiminnallisuutta tarvittaisiin.
Ratamotien ja Koisotien risteysalueen metsikkö radanvarren asti näyttäisi olevan vapaata tilaa esim. puistoalueeksi. Avartaisi moneen suuntaan
näkymää ja kohottaisi alueen ilmettä. Koivukäytävä Ratamotiellä on kaunis

•
•
•
•
•
•
•
•

Toiminnallisia paikkoja nuorille ja lapsille.
Luonto- ja virkistysarvojen tiedostaminen
ja kohteiden kehittäminen.

Voit vielä kertoa laajemmin ideoitasi Rajakylän keskuksen
kehittämisestä eri alueisiin, teemoihin tai toimintoihin liittyen.
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Olisi hienoa, jos keskuksessa järjestettäisiin esim. toritoimintaa, kansalaisten kirpputoreja, mahdollisesti jotain ulkoilmakonsertteja.
Kauppakeskuksen piha-alue olisi hyvä paikka. Sitä voisi myös kehittää viihtyisämpään suuntaan
Nuorisotila, jotta heillä ei tarvitse roikkua ostarilla.
Yhteisöllistä toimintaa esim. tapahtumia ja toimintaa. Muutama vuosi sitten oli Potna Pekka ajelu jossa kierrettiin Rajakylä -Pateniemi aluetta ja
kerrottiin paikoista
Yhteiskäyttöön (asukastupa) pitäisi saada paremmat tilat.
Toritapahtumia yms. Ostarille
Koululle voisi avata vaikka oman FabLabin kiinnostuneiden asukkaiden iltakäyttöön.
Rajakylän musiikkiluokan kesäiset ulkoilmakonsertit vaikkapa kirjaston edessä, jolloin Hoivankin asukaat voisivat niistä nauttia helposti. Toukokuinen
tai elokuinen tapahtuma sinne: kirjasto auki, kädentaitajat esittelemään tekemisiään, kirpputoripöytiä, koululaisten buffetti. Kunnon Rajishäppeninki, joka kerää kaikki nauttimaan omasta kylästään!
Seurakunnan erilaiset vapaa-ajan toiminnat ja päivystävän diakonin/papin/nuorisotyöntekijän läsnäolo voisivat luoda turvallisuuden tunnetta, lisätä
yhteisöllisyyden tunnetta ja näin vähentää yksinäisyyden kokemista.
Monikulttuurisuus voisi olla Rajakylän yksi vahvuuksista
Roskan keruutalkoot keväisin ja lisää roskalaatikoita.
Aktiivista työvoimapolitiikkaa
Raideliikenneyhteys kaupunkiin

Yhteisöllistä toimintaa Rajakylään!

Voit vielä kertoa laajemmin ideoitasi Rajakylän keskuksen
kehittämisestä eri alueisiin, teemoihin tai toimintoihin liittyen.
• Rajakylä voisi profiloitua nuorekkaaksi, edistykselliseksi kierrätyshenkiseksi ekokaupunginosaksi. Ekohenkisyys istuisi Rajakylään erinomaisesti sen
sympaattisen, pröystäilemättömän rakennuskannan, isojen piha- ja viheralueiden, nuoren väestön ansiosta, myös alueen kaikenpuolinen rosoisuus ja
hyväksyvä, leppoisa yhteiselo sopisi ekoimagoon. Innostunut, alueen kehittämiseen voimakkaasti sitoutunut yhteistyöelin ekoimagon luomiseen ja
tapahtumasuunnitteluun tarvitaan. Mahdollisuudet ovat rajattomat, ja mielestäni nimenomaan rajakyläläisyys madaltaa kynnystä suunnitella
rohkeasti mitä erilaisimpia tempauksia ja tapahtumia, ja pysyvämpääkin toimintaa, tämän alueen mainetta ei juuri enää voi enempää pilata! Nuoret ja
lapset ovat ennakkoluulottomia ja rohkeita, heidät ehdottomasti mukaan suunnitteluun. Rajakylä nousuun, kaikkia oululaisia kiinnostavaksi
innovatiiviseksi tulevaisuuden ekokeitaaksi!!
• Keskusta voisi kehittää turvallisempaan ja elävämpään suuntaan siten, että keskuksessa on monen ikäisiä ja myös "tavallisia ihmisiä" eri
vuorokaudenaikoihin. Pultsarit, möykkäporukka ja nuoriso ovat nykyään yliedustettuina. Myös liiketilojen sijoittelu ja avautuminen on sekavaa.
• Kauppojen välisellä aukealla on usein olutta nauttivaa, äänekästä porukkaa. Aiheuttaa häiriötä ja saattaa pelottaa lapsia ja seniori-ikäisiä. Voisiko
alueella olla kesäisin esim. petankkirata?
• Olisiko aika tehdä jotain paikalliselle "Röllimetsälle" Kauppojen vieressä? Perheellisenä ihmisenä lähikauppojen käyttö jäänyt vain hätäostoksille sillä ei
se meno kaupoilla/kauppojen metsässä ole lasten silmille/korville sopivaa.
• Alueiden turvallisuuden varmistaminen (esim. valvontakameroilla).
 Korttelipoliisi: julkinen juopotteluhan on kielletty, mutta sitä tapahtuu koko ajan kauppojen edessä.

Rajakylä profilointi ekokaupunginosaksi.
Keskustan turvallisuuden parantaminen.

Tulosten yhteenveto
• Noin 70 % vastaajista asui alueella
• Alueen epäsiisteys nousee esiin monessa kohtaa kyselyn tuloksia
• Rajakylän asuinalueella liikenneyhteydet toimivat, mutta jatkossa tulisi kiinnittää huomiota ympäristön viihtyisyyteen
ja laatuun, sekä alueen imagoon ja houkuttelevuuteen
• Arjen sujuvuuden kannalta toimivat palvelut ja liikenneyhteydet sekä turvallisuus muodostavat hyvän arjen kivijalan
• Rajakylän arvioitiin toimivan parhaiten aikuisten ja senioreiden näkökulmasta, ja huonoiten lasten ja nuorten
näkökulmasta.
• Liikenneturvallisuuden näkökulmasta haasteellisiksi Rajakylässä koetaan
•
•
•
•
•
•

Koisotien ja Voikukantien liikennejärjestelyt.
Paljon auto- ja kevyttä liikennettä sekä liikennettä kauppojen läheisyydessä
Ruiskukan tien koululaisialiikenne
Yleisesti, lapset liikenteessä, suojatiet, risteysalueet
Ostoskeskuksen ja kauppojen liikennejärjestelyt.
Bussipysäkkien ympäristö

Tulosten yhteenveto
• Arjen sujuvuutta kannalta tärkeitä ovat monipuoliset palvelut ja turvallisuus
• Muita tärkeitä asioita, jotka koettiin tärkeiksi arjen sujuvuuden kannalta tulevaisuuden Rajakylän keskuksessa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lisää toimintoja alueelle.
Terveyspalveluiden säilyminen alueella.
Alueen yleinen siisteys
Vanhan rakennuskannan uudistaminen/ korjaus
Päihteiden käytöstä johtuvien lieveilmiöiden poistaminen keskusalueelta.
Turvallisuuden lisääminen alueella
Rakennuskannan kunnostus/uudistaminen.
Lisää toimintoja ja harrastusmahdollisuuksia kaiken ikäisille.
Yhteistoimintaa.
Yleistä siistimistä ja alueen elävöittämistä.

• Muita ideoita Rajakylän keskuksen kehittämiseen
•
•
•
•
•
•
•

Puistoalueita ja keskustan toimintoja tulisi kehittää.
Ostoskeskuksen palveluita tulisi myös kehittää ja lisätä.
Toiminnallisia paikkoja nuorille ja lapsille.
Luonto- ja virkistysarvojen tiedostaminen ja kohteiden kehittäminen.
Yhteisöllistä toimintaa Rajakylään
Rajakylä profilointi ekokaupunginosaksi
Keskustan turvallisuuden parantaminen

