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1. JOHDANTO 

Hellaspolun asemakaavoituksen alkuvaiheessa toteutettiin vuorovaikutuskysely eHarava-kyselytyökalulla. 

Kysely oli avoinna 6.2. – 6.3.2018. Kyselyä mainostettiin kunnan kotisivuilla kaavan hankesivuilla, kunnan 

Facebook-sivuilla sekä Rajamäen Kyläyhdistyksen Facebook-sivuilla.  

Vastauksia saatiin kyselyn aukioloaikana yhteensä 226 kpl.  

 

2. VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 

Suurin osa kyselyyn vastanneista asui Rajamäellä. Seuraavaksi yleisin toiminta oli harrastus/ vapaa-aika ja 

muu toiminta. Myös palvelut ja työpaikka -vaihtoehdot saivat ääniä.  

 
Kuva 1. Vastaajien pääasiallinen toiminta Rajamäellä 

 
 

Valta-osa kyselyyn vastaajista oli 30 – 64-vuotiaita, jotka edustivat 83 % vastaajista. Suurin vastaajaryhmä 

olivat 40 – 49-vuotiaat, joita oli 32 % vastaajista. Seuraavaksi suurin ryhmä oli 30 – 39-vuotiaat, jonka osuus 

vastaajista oli 28 %. 18 – 29-vuotiaiden vastaajien osuus oli 9 %. Alle 18-vuotiaat ja yli 64-vuotiaat edustivat 

yhteensä 9 % vastaajista.  

 
Kuva 2. Vastaajien ikä. 

 

3. RAJAMÄEN VAHVUUDET 

Ensimmäisessä Rajamäkeä koskevassa kysymyksessä vastaajia pyydettiin kertomaan Rajamäellä parhaana 

kokemiaan asioita. Erityisesti taajaman vahvuutena nähtiin läheinen luonto ja hyvät virkistys- ja harrastus-

mahdollisuudet sekä ulkona että sisähalleissa. Rajamäen uimahalli mainittiin erityisenä kohteena useissa 

vastauksista. Myös alueen pientalovaltaisuutta, kylämäisyyttä ja rauhallisuutta arvostettiin. 

Kolme vastaajaa näki, ettei Rajamäessä ole mitään hyvää. 
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Kuva 3. Parhaat asiat Rajamäellä vastaajien näkökulmasta, jaettuna ikäryhmittäin.  

  

Vastaajien eniten vierailemia paikkoja olivat esimerkiksi Rajamäen keskusta ja sen urheilu- ja palvelukeskit-

tymät, koulut ja viheralueet. Kaukaisemmista kohteista erityisesti Käpylännummi erottautui. Kommenteissa 

kehuttiin erityisesti Sääksin ympäristöä, uimahallia, kirjaston monipuolisia tapahtumia ja muita Rajamäen 

palveluita. 

 
Kuva 4. Vastaajien eniten vierailemat paikat Rajamäellä. 

 
Vastaajien käyttämässä reitistössä korostuivat suurimmat tieyhteydet sekä suosituimmat ul-

koilureitit, kuten Seitsemän veljeksen reitti. 
 

 
Kuva 5. Vastaajien eniten käyttämät reitit. 
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4. KEHITTÄMISKOHTEITA 

Kyselyssä pyydettiin myös merkitsemään kartalle paikkoja, joille vastaajilla olisi kehittämistoiveita tai muita 

ideoita alueen parantamiseksi. 

Vastauksissa korostui erityisesti liikenneturvallisuus. Koululaisten harrastus- ja koulumatkat koettiin vaaral-

lisiksi, kun suojateitä ei ole kaikissa paikoissa merkitty, on tarpeettomia tienylityksiä, epäselviä kohtia rei-

teissä, eivätkä kaikki autoilijat noudata nopeusrajoituksia. Tämän takia toivottiin parempia merkintöjä, ris-

teysalueille parempia näkymiä sekä esimerkiksi Kievarintielle hidastintöyssyjä. 

Liikennejärjestelyt yleisesti herättivät kiinnostusta. Kiertoliittymiä toivottiin useampaan risteykseen. Piha-

tiet olisi hyvä merkitä vastaajien mukaan pääteille alisteisiksi. Pysäköintimahdollisuuksiin pyrittiin kiinnittä-

mään huomiota keskusta-alueella. Erityisesti urheilupuiston tapahtumat aiheuttavat ruuhkaa pysäköintipai-

koille.  

Alueen viihtyisyyttä toivottiin parannettavan esimerkiksi ryteikköjä hoitamalla ja valaistusta parantamalla. 

Keskustaraittia toivottiin aktivoitavaksi ja alueelle toivottiin sekä lapsille leikkipuistoa että aikuisille ulko-

kuntoiluvälineitä. Keskusta-alueen jakautuminen Rajamäentien molemmin puolin koettiin hieman hanka-

laksi. Lisäksi Tykkitorninmäen kehittäminen mainittiin useissa vastauksissa. 

 

 
Kuva 6. Kartalle merkityt kehittämiskohteet. 
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5. KOMMENTTEJA HAHMOTELMASTA JA TOIVETALOTYYPEISTÄ 

Täydennysrakentamisen hahmotelma herätti kommen-

tointia talojen korkeuteen liittyen. Osa vastaajista toivoi 

alueelle korkeaa rakennusta maamerkiksi, mutta suurin 

osa toivoi keskustan profiilin pysyvän matalana ja puutalo-

valtaisena. Alueelle toivottiin myös puistoa, liiketilaa sekä 

tekemistä lapsille. Myös kylätalon ja isomman torin raken-

tamista ehdotettiin. Alikulun paikkaa toivottiin lähemmäs 

ostareita, jotta keskusta-alue yhdistyisi paremmin. Kirjas-

ton pysymistä nykyisellä paikallaan keskustassa pidettiin 

tärkeänä, mutta uutta rakennusta sille toivottiin. 

Suuri osa asukkaista piti tärkeänä Rajamäen kylämäisyyttä 

ja toivoi tätä ylläpidettävän kaavoituksella. 

 

Sopivimpana talotyyppinä alueelle pidettiin rivitaloja, 

pientaloja ja pienkerrostaloja. Korkea rakentaminen ei 

saanut kovin suurta kannatusta. Sitä ehdotettiin lähinnä 

nykyisen kirjaston tontille sijoitettavaksi. 

 
Kuva 8. Alueelle sopivat talotyypit kyselyjen vastaajien mielestä. 
 

Kuva 7. Kyselyn yhteydessä esitetty hahmotelma. 


