Kehittämisyhdistys Kalakukko ry
RAKE-hanke
Juankoskentie 7A
73500 Juankoski

TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ
PAJULAHTI
Kyselylomake jaettiin 21.3. 2009 Pajulahden kylän talouksiin, yhteensä noin 150 kappaletta. Vastauksia saatiin 27 kappaletta eli vastausprosentti on 18,0.
Kyläpäivystys järjestettiin Pajulahden Shellillä 25.5.2009 kello 14.00-19:00. Kävijöitä
oli 3 henkilöä.
Seuraavassa tiivistelmä kyläkyselyn ja kyläpäivystyksen annista.

KIINTEISTÖ
1. Harjoitetaanko kiinteistöllänne elinkeinotoimintaa?
Ei harjoiteta
x
Maataloutta
x
Metsätaloutta
x
Muuta elinkeinotoimintaa, mitä?
x
___________________________________________
2. Mikäli kiinteistöllänne harjoitetaan maataloutta, kuinka paljon peltoa on
aktiiviviljelyssä? ______________________________ ha
viljelemättömänä? ____________________________ ha
3. Onko teillä suunnitelmia ottaa elinkeinotoiminnan käyttöön lisää maa-alueita kiinteistöllänne?
Jos on, millaiseen käyttöön ja kuinka paljon?
___________________________________________ ha
4. Oletteko kiinnostuneita myymään kiinteistöltänne uusia rakennuspaikkoja?
Kyllä
Mahdollisesti
Ei

x
x
x

5. Mikäli olette kiinnostuneita myymään rakennuspaikkoja,
kuinka monta? _______________________________kpl
minkä kokoisia? N. ___________________________ ha
Osoittakaa rakennuspaikkojen sijainnit liitteenä olevalle kartalle rastilla
tai ympyrällä.
Kysely tavoitti kahdeksan kiinnostunutta maanomistajaa. Muutoin osio ei tuottanut
uutta oleellista tietoa alueesta.

RAKENNUKSET
6. Onko kiinteistöllänne tyhjillään olevia asumis- tai lomakäytössä olevia rakennuksia?
Ei
x
Kyllä
x
Asuinrakennus
x
Loma-asunto
x
7. Oletteko kiinnostuneita myymään / vuokraamaan omistamanne tyhjillään olevan rakennuksen?
Kyllä
x
Mahdollisesti
x
Ei
x
Kysely tavoitti kaksi tyhjillään olevan kiinteistön omistajaa.

YMPÄRISTÖ JA MAISEMA
Kuvailkaa paikkoja lyhyesti. Mikäli pystytte merkitsemään kohteen kartalle, numeroikaa kuvailunne
ja merkitkää paikka numeron avulla liitteenä olevalle kartalle.
8. Mitä toimenpiteitä ehdotatte kylän viihtyisyyden ja elinvoimaisuuden parantamiseksi?
TOIMINNALLISUUS
•

•
•

Kylä on hieman hajanainen: huoltoasema/kauppa, koulu- ja päiväkoti sekä yhteinen ranta-alue
ovat kaukana toisistaan ja varsinkin kävellen tai pyörällä on vaikea liikkua pienten lasten kanssa.
Kylätoimikunta toimii aktiivisesti, mutta ainahan voi vielä parantaa
o Yhteistyötä Kuuslahden kylätoimikunnan kanssa: Pajulahden koululta Kuuslahden koululle n. 2,5 km matkaa
Kylän eri alueiden välinen yhteistyö ja yhteydet toisiinsa: Pajukoski, Saarikylä (Siilinjärven puoli), Kortteisenmäki, Ranta-Sänkimäki, Pohjois-Sänkimäki
Yrittäjien saaminen kylälle, entisten yrittäjien tukeminen omalla toiminnalla
Kylällä toimivien järjestöjen näkyvämpi esillä oleminen sekä kokoontumispaikka järjestöille
(Rantsi-talo, Shell, vanha kangaskauppa, koulu, kylänranta)
Toimintaa kaikille ikäryhmille: leikki-ikäiset, koululaiset, teini-ikäiset, nuoret aikuiset, aikuiset,
seniorit
Nuorisolle ohjattua toimintaa, esim. liikuntakerhoja
Markkinointia, uusia tontteja, uusia asukkaita

•
•
•
•
•

Kyläkeskus bensa-asema / ent. kangaskauppa aktiivisempaan käyttöön
Moottorikelkkailureitin hyödyntäminen / kehittäminen kesäkäyttöön
Lenkkipolkujen rakentaminen
Talvella järvenjäälle latu
Sänkimäen uimarannan ehostaminen

•
•
•
•
•

PALVELUT
•
•

Kyläkauppa on tärkeä kylälle
Pieni viihtyisä ulkoilmakahvila, esim. lapsiperheiden retkiä varten

•
•
•

Terveydenhoitajan vastaanotto kylälle
Parturi-kampaajaa toivotaan kylälle
Kylän rannassa kirpputorin ja maalaistorin järjestäminen kesäviikonloppuisin

YHDYSKUNTATEKNIIKKA
•
•
•
•
•

Kylä tulisi kaavoittaa
Yleinen viemäröinti alueella on tarpeen
Tieväylien suunnittelu
Linja-autopysäkkien sijainti lähemmäs Shelliä
Kevyen liikenteen väylä kylän turvallisuuden ja toimivuuden parantamiseksi
o kylän keskeiset paikat (koulu, ranta, kauppa)
o koulumatkat
o vapaa-ajalla harrastuksiin liikkuminen
o väylän sijoittaminen kt75:n eteläpuolelle kokonaisuudessaan

YMPÄRISTÖ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tyhjät vanhat lahot talot ja ladot pois
Erikoiskuusia tms. puita 75-tien näkymäalueelle tiettyihin paikkoihin, jotka isoina maisemallisesti kauniita
Shellin vieressä olevan männyn rauhoittaminen
Shellin viereistä auringonkukkapeltoa kasvatettava jatkossakin
o kylän maamerkki kesäisin
Rannan siistiminen lahoista vanhoista puista, jotta ranta erottuisi edukseen
Jokialueen ruoppaus, maisemointi
Rantaan yhtenäinen maisemointisuunnitelma; kyläyhdistys tehnyt paljon työtä kohentaakseen
rantaa pikkuhiljaa, mutta onko pidempi aikaista suunnitelmaa? Mikä on kaupungin osuus yhteisen rannan ylläpitoon?
Rajajoki Pajulahden ja Kuuslahden välissä on hyödyntämättä
Petäjäharjun lähellä oleva Pohjanlahti on huonossa kunnossa
Shellin rakennus ja ympäristö kaipaisi piristystä
o jätepisteen tyhjennyksestä huolehtiminen
o auringonkukkapellon kasvattaminen jatkossakin
o laavun kehittäminen

9. Onko kylällä ympäristöuhkia (esim. melu, hajuhaitat)
tai liikenneturvallisuusongelmia? Millaisia?
•
•
•

•

Liikenneturvallisesti vaarallinen kantatie jakaa kylää
Liikenteen melu
Kt75 – Vaivionniementie – Kortteisenmäentie - risteysalue
o Koulun liittymä parannettava turvallisemmaksi
o Hidastuskaista koulun kohdalle
o Alikulkutunneli ratkaisisi ongelman
o Vaikea päästä erityisesti kesällä tien yli jatkuvan autovirran takia
o Huono näkymä (kukkula ja mutka) käännyttäessä 75-tielle
o Kt75:n kapeus
o Liian kova nopeus Kt75:lla kylän (koulun) kohdalla
Kevyen liikenteen väylät puuttuu
o esim. välille Kuuslahti-Shell, Pajukoski-Pajulahden Shell, Sänkimäki-Pajukoski

•
•
•
•
•
•
•
•

Hajuhaitta koulun kohdalla, imeytyskenttä tai vastaava ei toimi
Luonnollisesti hajuhaittoja viljelijöiden lannanlevityksestä keväisin ja syksyisin
Meluhaittoja lahden ympäristössä aiheuttavat iltaisin rullalautailijat entisen uiton puunpudotusalueen mäessä ja rannalla
Meluhaittoja koirien haukunnasta
Lentoliikenne; liian usein matalaharjoituslentoja puolustusvoimilla
Kemiran tehtaat, jos siellä sattuisi vakava vuoto tms.
Sänkimäen asemalla happovaunut
Yaran rautaoksidihiukkaset kantautuvat Pajulahteen saakka
o Kemiran / Yaran ohjeistus kyläläisille hätätilanteen varalle
o kyläläisille vierailukäyntejä tehtaille

10. Mitkä alueet koette tärkeiksi ja toivoisitte niiden säilyvän ennallaan?
•
•

Kylän yhteinen ranta-alue
Koulu ja päiväkoti ja niiden ympäristö

•
•
•
•
•
•

Pajukosken ns. vanha tie, josta kaunis näkymä rannalle, mutta tie huonossa kunnossa
Haapamäen paikka
Iso vanha mänty Sänkimäen risteyksessä
Arvokkaat luonnonlähteet
Näkymät vesistöihin maantieltä
Peltoalueet viljelyskäytössä, etteivät ojanpientareet pusikoituisi

•
•

Lasten leikkipaikat tärkeitä (siisteys & monipuolisuus)
Vesillä liikkuminen kesällä ja talvella jäällä liikkuminen

11. Mitä aluetta kylässänne haluaisitte muuttaa ja mihin suuntaan?
12. Onko jokin kaunis maisema kadonnut tai katoamassa? Mistä katoaminen johtuu?
•
•
•
•
•
•

Kauniin maiseman pilaa esim. Pajurinteellä vanha lahonnut lato, jota ei ole purettu vaikka asiasta on jo monta vuotta sitten ilmoitettu kaupungille, vaarallinen lapsille
Metsien tuhoaminen
Maanviljelys kuuluu maalle ja sen tuomat hajuhaitatkin
Peltoalueet pusikoituvat ja katoavat, ellei niitä pidetä aktiiviviljelyssä
Laiduntavat eläimet alkavat olla vähissä
Vanhat harmaat ladot häviävät ellei niitä kunnosteta

13. Onko oman kiinteistönne alueella sellaisia luonto-, maisema- tai virkistyskohteita,
jotka haluaisitte nostaa esille?
•

Ehdottomasti Pajulahden ranta, kaikkien tapahtumien paikka

PALAUTTAKAA KYSELY KARTTAMERKINTÖJEN KANSSA OHEISELLA VASTAUSKUORELLA 9.4.2009
MENNESSÄ. POSTIMAKSUA EI TARVITSE MAKSAA.
KIITOS VASTAAMISESTA!

