
KYSELYLOMAKE

Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa

FSD2503 Kesämökkibarometri 2008

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

QUESTIONNAIRE

This questionnaire is part of the following dataset, archived at the Finnish Social Science Data
Archive:

FSD2503 Free-time Residence Barometer 2008

If this questionnaire is used or referred to in any publication, the source must be acknowledged
by means of an appropriate bibliographic citation.

More information: http://www.fsd.uta.fi/



            

          Vapaa-ajan asunnon tunnistetiedot:
          (rakennustunnus, postinumero, sijaintikunta)
          
          

Vapaa-ajan asuntojen käyttö
Arvoisa vastaanottaja

Pyydämme teitä osallistumaan valtakunnalliseen vapaa-ajan asuntojen käyt-
töä selvittävään tutkimukseen, niin sanottuun Kesämökkibarometriin. Edellinen
Kesämökkibarometri tehtiin vuonna 2003 ja sai osakseen suurta mielenkiintoa
tiedotusvälineissä. Myös kyselyyn vastanneet pitivät kysymyksiä erittäin mie-
lenkiintoisina. Tuloksia käytetään hyväksi mm. pohdittaessa, miten vapaa-ajan
asukkaiden tarvitsemia palveluja voitaisiin parantaa.

Tutkimukseen on poimittu Tilastokeskuksen kesämökkitilastoaineistosta sa-
tunnaisesti 5000 vapaa-ajan asuntoa. Omistaja- ja osoitetiedot on saatu Ti-
lastokeskuksen Suomen väestöä koskevasta tietokannasta. Tietojen keruusta
vastaa Tilastokeskus. Tutkimus toteutetaan yhteistyössä Työ- ja elinkeinomi-
nisteriön Saaristoasiain neuvottelukunnan kanssa.

Luottamuksellisuus
Aineisto käsitellään tilastollisin menetelmin, eikä yksittäisen henkilön vastauk-
sia voi erottaa tuloksista. Kaikki yksittäisen vastaajan tunnistamisen mahdol-
listavat tiedot poistetaan ennen aineiston luovuttamista Tampereen yliopiston
Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon.

Kyselyn lähettäminen
Pyydämme Teitä täyttämään kyselylomakkeen ja palauttamaan sen Tilasto-
keskukseen oheisessa valmiiksi maksetussa kirjekuoressa 6.11.2008 men-
nessä. Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan 20 mökkitunnuksella varus-
tettua T-paitaa.

Mikäli ette itse lainkaan käytä vapaa-ajan asuntoanne, pyydämme teitä
toimittamaan lomakkeen henkilölle, joka sitä pääasiassa käyttää.

Lisätiedot
Lisätietoja tutkimuksesta antaa Tilastokeskuksessa tutkija Markku Nieminen
puh. (09) 1734 2519 tai sähköposti: markku.nieminen@tilastokeskus.fi

Yhteistyöstä etukäteen kiittäen,

Tilastokeskus

Riitta Harala
tilastojohtaja
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Lomakkeen täyttöohjeet

Kysely on kotitalouskohtainen. Kotitalouden muodostavat samassa asuin-
huoneistossa vakituisesti asuvat henkilöt. Vastatkaa kysymyksiin kaikki
kotitalouden jäsenet huomioon ottaen.

Mikäli teillä on useampia vapaa-ajan asuntoja, vastatkaa ainoastaan
lomakkeen kansilehdellä mainittua vapaa-ajan asuntoa koskien.

Esimerkki 1. Tässä rengastetaan jokin annetuista vaihtoehdoista.

Sijaitseeko vapaa-ajan asuntonne�

järven tai lammen rannassa ............... 1 joen rannassa ...................................... 5
järven tai lammen saaressa ............... 2 joen saaressa....................................... 6
meren rannassa ................................. 3 jossain muualla ilman rantaa ............... 7
meren saaressa.................................. 4

Esimerkki 2. Tässä kirjoitetaan vastaus sille varatulle viivalle.

Mikä on vapaa-ajan asuntonne ja siihen liittyvien lisärakennusten, kuten aitta, saunamökki tms.
majoituskapasiteetti kesäaikana?

__________ vuodepaikkaa yhteensä

Palauttakaa lomake oheisessa palautuskuoressa Tilastokeskukseen.

8



Kesämökit -08 3

Aluksi vapaa-ajan asunnon käyttöön liittyviä kysymyksiä.
Rengastakaa sopivinta vaihtoehtoa vastaava numero

tai kirjoittakaa vastauksenne sille varattuun tilaan.

1. Oletteko lomakkeen kansilehdellä mainitun vapaa-ajan asunnon�

ainoa omistaja ........................................................................ 1
yhteisomistaja puolisonne kanssa.......................................... 2
yksi useammasta omistajasta (esim. perikunta)..................... 3
käyttäjä, mutta ette omista kyseistä vapaa-ajan asuntoa ....... 4

minulla ei ole mitään tekemistä kyseisen
vapaa-ajan asunnon kanssa .................................................. 9

2. Kansilehdellä mainitun vapaa-ajan asunnon nykyinen käyttö?

käytetään vapaa-ajan asumiseen........................................... 1

käytetään vakinaiseen asumiseen ......................................... 2

jokin muu, mikä?________________________________..... 9

3. Paljonko on vakituisen asuntonne ja vapaa-ajan asunnon välinen etäisyys kilometreissä
yhteen suuntaan?
                                      __________ km

4. Paljonko teillä kuluu kesällä keskimäärin aikaa matkustaessanne pysähtymättä vakituiselta asunnoltanne
 vapaa-ajan asunnolle yhteen suuntaan, mukaan lukien mahdollinen venematka tms. matkat?

[_____] [_____]
     tuntia   minuuttia

5. Pääseekö vapaa-ajan asuntonne pihaan tai välittömään läheisyyteen (alle 200 m päähän) autolla?

kyllä ................................................... 1

ei ........................................................ 2

6. Sijaitseeko vapaa-ajan asuntonne�

järven tai lammen rannassa ............... 1 joen rannassa ...................................... 5
järven tai lammen saaressa ............... 2 joen saaressa....................................... 6
meren rannassa ................................. 3 jossain muualla ilman rantaa ............... 7
meren saaressa.................................. 4

7. Soveltuuko vapaa-ajan asuntonne�

ympärivuotiseen käyttöön................... 1

kevät-, kesä- ja syksykäyttöön ........... 2

vain kesäkäyttöön .............................. 3

Ohje: Vapaa-ajan asunnon katsotaan sijaitsevan
rannassa, jos sinne on matkaa alle 100 metriä.

Voitte lopettaa vastaamisen tähän.
Postittakaa kuitenkin lomake.

Voitte lopettaa vastaamisen tähän.
Postittakaa kuitenkin lomake.
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8. Montako vuorokautta vapaa-ajan asuntonne on ollut kotitaloutenne tai jonkun muun henkilön käytössä
viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana?
Kirjoittakaa arvioidut vuorokausimäärät jokaisen kuukauden kohdalle.
Vuorokaudeksi lasketaan ne vuorokaudet, jolloin oleskelu vapaa-ajan asunnolla on kestänyt yli puoli vuorokautta.

kuukausi vuorokautta kuukausi vuorokautta

syyskuu 2008 __________ vrk maaliskuu 2008 __________ vrk
elokuu 2008 __________ vrk helmikuu 2008 __________ vrk
heinäkuu 2008 __________ vrk tammikuu 2008 __________ vrk
kesäkuu 2008 __________ vrk joulukuu 2007 __________ vrk
toukokuu 2008 __________ vrk marraskuu 2007 __________ vrk
huhtikuu 2008 __________ vrk lokakuu 2007 __________ vrk

9. Montako kertaa joku kotitaloudestanne tai joku muu henkilö on arvionne mukaan tehnyt lyhytaikaisen
käynnin vapaa-ajan asunnollenne viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana?
Käyntikerraksi lasketaan alle puoli vuorokautta kestänyt oleskelu vapaa-ajan asunnolla.

__________ kertaa yhteensä

10. Monenko eri henkilön (kotitaloutenne mukaan lukien) arvioitte yöpyneen vapaa-ajan asunnollanne
vähintään 1 yön viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana?

__________ henkilöä

11. Kuinka monta henkilöä käyttää vapaa-ajan asuntoanne pysyvästi, huolimatta käytön määrästä?

__________ henkilöä

12. Oletteko valmis vuokraamaan vapaa-ajan asuntoanne seuraavan kolmen vuoden aikana?
Mikäli ette omista kyseessä olevaa vapaa-ajan asuntoa, ympyröikää vaihtoehto 9.

kyllä ............................................. 1

ehkä ............................................. 2

en ................................................. 3

en osaa sanoa.............................. 9

13. Miten vapaa-ajan asuntonne käyttö (riippumatta käyttäjästä) on muuttunut viimeksi kuluneiden
kolmen vuoden aikana aikaisempiin kolmeen vuoteen verrattuna?

lisääntynyt paljon ......................... 1
lisääntynyt jonkin verran .............. 2
pysynyt ennallaan ........................ 3
vähentynyt jonkin verran .............. 4
vähentynyt paljon ......................... 5

en osaa sanoa.............................. 9
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14. Miten arvioitte vapaa-ajan asuntonne käytön (riippumatta käyttäjästä) muuttuvan seuraavan
kolmen vuoden aikana?

lisääntyy paljon............................. 1
lisääntyy jonkin verran.................. 2
pysyy ennallaan ........................... 3
vähenee jonkin verran.................. 4
vähenee paljon............................. 5

en osaa sanoa.............................. 9

15. Onko joku kotitaloutenne jäsenistä käynyt töissä vapaa-ajan asunnolta viimeksi kuluneiden
12 kuukauden aikana?

kyllä .................... 1 15b.  Jos kyllä, montako päivää yhteensä? __________ päivää

ei ......................... 2

16. Onko joku kotitaloutenne jäsenistä tehnyt ansiotyötä vapaa-ajan asunnollanne viimeksi kuluneiden
12 kuukauden aikana?
Ansiotyöksi lasketaan vähintään tunnin työskentely; esim. yksittäisiä puheluita ei tässä lasketa ansiotyöksi.

kyllä .................... 1 16b.  Jos kyllä, montako päivää yhteensä? __________ päivää

ei ......................... 2

17. Olisitteko itse halukas tekemään etätyötä vapaa-ajan asunnossa nykyisessä työssänne?

en ole työssä / työssäni ei voi tehdä etätyötä.................... 9

ilman muuta....................................................................... 1
saattaisi olla hyvä ratkaisu ............................................... 2
ei tunnu hyvältä ratkaisulta................................................ 3
en halua etätyöhön............................................................ 4
teen jo tällä hetkellä etätyötä vapaa-ajan asunnossa........ 5
en osaa sanoa................................................................... 6

18. Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä?

a. Mikäli kotimainen mökkeily ei olisi mahdollista,
lisäisin vastaavasti ulkomaan ja kotimaan
matkailua. ....................................................................... 1 2 3 4 9

b. Mikäli kotimainen mökkeily ei olisi mahdollista,
ostaisin loma-asunnon ulkomailta. .............................. 1 2 3 4 9

c. Mikäli polttoaineen hinta nousee vähintään
kolmanneksella syyskuun 2008 tasosta, tulen
vähentämään mökkimatkojani huomattavasti............. 1 2 3 4 9

d. Vapaa-ajan asuntomme tulee säilymään seuraavat
10 vuotta perinteisenä kesämökkinä, jossa
peruslämpöä ei pidetä pysyvästi päällä talvella. ........ 1 2 3 4 9

(laskekaa yhteen kaikkien kotitaloutenne
 jäsenten tekemä työaika työpäivinä)

(laskekaa yhteen kaikkien kotitaloutenne
 jäsenten tekemä työaika työpäivinä)

Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Täysin
eri

mieltä

En
osaa
sanoa

Jokseenkin
eri

mieltä
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Seuraavana vapaa-ajan asunnon varustukseen liittyviä kysymyksiä.

19. Vapaa-ajan asuntonne rakennusten eri kerrosten asuinpinta-ala yhteensä? __________ m²
Mukaan lukien aitta, saunamökki tms.

20. Onko vapaa-ajan asunnollanne�
Voitte vastata tarvittaessa useampaan kohtaan.

verkkosähkö ...................................................................... 1
aurinkopaneeli ................................................................... 2
generaattori / aggregaatti .................................................. 3
muu sähkö, mikä?_____________________________ ... 4

ei sähkövirtaa saatavilla .................................................... 9

21. Mikä on vapaa-ajan asuntonne lämmitystapa?
Voitte vastata tarvittaessa useampaan kohtaan.

uuni-, takka- tai kamiinalämmitys ...................................... 1
suora sähkölämmitys......................................................... 2
jokin irrallinen lämmityslaite............................................... 3
lämpöpumppu ................................................................... 4
vesi- tai ilmakeskuslämmitys ............................................ 5
jokin muu, mikä?______________________________.... 6

ei kiinteää eikä irrallista lämmityslaitetta ........................... 9

22. Oliko vapaa-ajan asunnossanne sähkölämmitys (peruslämpö) pysyvästi päällä viime talvena?

kyllä ............................... 1

ei .................................... 2

23. Mitkä seuraavista varusteista vapaa-ajan asunnollanne on?
Voitte vastata tarvittaessa useampaan kohtaan.

jääkaappi........................ 1 pyykinpesukone .................. 6
kylmäkellari .................... 2 lankapuhelin........................ 7
televisio .......................... 3 internet-yhteys .................... 8
suihku............................. 4
astianpesukone .............. 5 vene.................................... 9

24. Mikä on vapaa-ajan asuntonne ja siihen liittyvien lisärakennusten, kuten aitta, saunamökki tms. majoitus-
kapasiteetti kesäaikana?

__________ vuodepaikkaa yhteensä

(muu kuin matkapuhelin)
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Seuraavana vapaa-ajan asunnon vesi- ja jätehuoltoon liittyviä kysymyksiä.

25. Oletteko parantaneet vapaa-ajan asuntonne varustusta viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana?

kyllä ..................................... 1

ei .......................................... 2

26. Aiotteko parantaa vapaa-ajan asuntonne varustusta seuraavan 12 kuukauden aikana?

kyllä ..................................... 1
mahdollisesti ........................ 2
ei .......................................... 3

en osaa sanoa...................... 9

27. Millainen on arvionne mukaan vapaa-ajan asuntonne päärakennuksen kunto kouluarvosanalla 4 - 10?
Ympyröikää sopivin vaihtoehto.

4 5 6 7 8 9 10

28. Mistä vapaa-ajan asuntonne käyttöön tuleva juoma- ja ruokavesi hankitaan?
Voitte vastata tarvittaessa useampaan kohtaan.

omasta tai naapurin kaivosta. ................................................ 1
tuodaan astioissa muualta. .................................................... 2
vesilaitoksen tai vesiosuuskunnan verkostosta. ....................... 3
järvestä, joesta, lähteestä tai merestä..................................... 4

muulla tavoin, miten?______________________________. .... 5

29. Mistä vapaa-ajan asuntonne (mukaan lukien saunan) käyttöön tuleva pesuvesi otetaan?
Voitte vastata tarvittaessa useampaan kohtaan.

omasta tai naapurin kaivosta. ................................................ 1
järvestä, joesta, lähteestä tai merestä..................................... 2
vesilaitoksen tai vesiosuuskunnan verkostosta. ....................... 3

muulla tavoin, miten?______________________________. .... 4

30. Miten vapaa-ajan asuntonne päärakennuksen jätevedet käsitellään?

heitetään/johdetaan pihalle tai metsään .................................. 1
johdetaan omaan saostuskaivoon .......................................... 2
johdetaan tyhjennettävään umpisäiliöön ................................. 3
johdetaan kunnan viemäriverkostoon ..................................... 4

jotenkin muuten, miten?____________________________ ..... 5

erittäin
huono

erinomainen
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Seuraavana erilaisten palveluiden käyttöön liittyviä kysymyksiä.

31. Miten saunan jätevedet käsitellään?

ei saunaa, kysymys ei koske minua .............................................. 9

johdetaan maahan................................................................... 1
johdetaan vesistöön ................................................................. 2
johdetaan omaan saostuskaivoon ............................................. 3
johdetaan tyhjennettävään umpisäiliöön .................................... 4
johdetaan kunnan viemäriverkostoon ........................................ 5
jotenkin muuten, miten?______________________________..... 6

32. Millainen on vapaa-ajan asuntonne käymälä?

ulko-puucee, tavallinen kuivakäymälä ........................................... 1
kompostikäymälä tai sähkökuivakäymälä ulkona .......................... 2
kompostikäymälä tai sähkökuivakäymälä sisällä ........................... 3
sisä-wc (vesivessa)........................................................................ 4

33. Miten vapaa-ajan asuntonne jätehuolto hoidetaan?
Vastatkaa jokaiseen kohtaan.

a. maatuvat jätteet kompostoidaan .............................................................. 1 2 3
b. osa jätteistä poltetaan ............................................................................... 1 2 3
c. jätteet haudataan maahan......................................................................... 1 2 3
d. jätteet viedään vakituisen asunnon jäteastiaan ...................................... 1 2 3
e. jätteet viedään kunnallisen jätehuollon keräyspisteeseen .................... 1 2 3

f. kunnallinen jätehuolto tyhjentää kiinteistökohtaisen jäteastian ........... 1 2 3

34. Kuinka pitkä matka vapaa-ajan asunnoltanne on lähimpään�
  etäisyys

a. taajamaan, jossa on muitakin kauppoja kuin
ruokakauppa?.............................................................. ________ km

b. päivittäistavarakauppaan? ......................................... ________ km □
c. terveyskeskukseen? ................................................... ________ km □
d. kirjastoon? ................................................................... ________ km □
e. kunnanvirastoon tai kunnan yleiseen

palvelupisteeseen? ..................................................... ________ km □
f. postiin tai asiamiespostiin? ....................................... ________ km □
g. bussipysäkille? ........................................................... ________ km □
h. käytössänne olevalle postilaatikolle? ....................... ________ km □

säännöllisesti joskus ei koskaan

□
en osaa sanoa
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Mikäli vapaa-ajan asuntonne sijaitsee eri kunnassa kuin vakituinen asun-
tonne, jatkakaa vastaamista seuraavasta kysymyksestä 35.

Mikäli vapaa-ajan asuntonne sijaitsee samassa kunnassa kuin
vakituinen asuntonne, jatkakaa vastaamista sivulta 11 kysymyksestä 46.

35. Onko teillä tai jollain muulla kotitaloutenne jäsenellä suunnitelmissa muuttaa virallisesti vapaa-ajan
asuntonne sijaintikuntaan (joko vapaa-ajan asuntoon tai muuhun asuntoon) seuraavan kolmen
vuoden aikana?

kyllä ........................................................ 1
mahdollisesti ........................................... 2
ei ............................................................. 3

en osaa sanoa......................................... 9

36. Onko kotitaloutenne ollut tyytyväinen seuraaviin palveluihin vapaa-ajan asuntonne lähiseudulla
viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana?
Mikäli ette ole käyttänyt kyseistä palvelua, ympyröikää vaihtoehto 9.

a. kunnanviraston palvelut
(rakennusvalvonta, kaavoitus yms.) ................... 9 1 2 3 4 5

b. terveyskeskuspalvelut .............................. 9 1 2 3 4 5
c. jätehuolto ................................................... 9 1 2 3 4 5

d. julkinen liikenne......................................... 9 1 2 3 4 5

e. taksi ............................................................ 9 1 2 3 4 5

f. kirjastopalvelut .......................................... 9 1 2 3 4 5

g. kulttuuritilaisuudet .................................... 9 1 2 3 4 5

h. ravintolapalvelut ........................................ 9 1 2 3 4 5

i. ruokakauppojen valikoima. ...................... 9 1 2 3 4 5

j. liikuntapaikat ja -mahdollisuudet ............. 9 1 2 3 4 5

k. kalastusmahdollisuudet............................ 9 1 2 3 4 5

l. metsästysmahdollisuudet ........................ 9 1 2 3 4 5

m. erikoisliikkeet............................................. 9 1 2 3 4 5

37. Onko vapaa-ajan asuntonne sijaintikunnasta lähetetty teille palveluopasta viimeksi kuluneiden
12 kuukauden aikana?

kyllä ........................................................ 1

ei ............................................................. 2

en osaa sanoa......................................... 9

ei ole käytetty /
kysymys ei koske
kotitalouttamme

erittäin
tyytymätön

melko
tyytymätön

erittäin
tyytyväinen

melko
tyytyväinen

ei tyytyväinen
eikä

tyytymätön
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38. Tulisiko vapaa-ajan asuntonne sijaintikunnassa olla mökkiläistoimikunta kunnan ja mökkiläisten
yhteydenpitovälineenä?

kyllä .......................................... 1

ei ............................................... 2

en osaa sanoa........................... 9

39. Oletteko kiinnostunut ostamaan seuraavia vapaa-ajan asuntonne käyttöön liittyviä palveluja vapaa-ajan
asuntonne lähiseudulta seuraavan 12 kuukauden aikana?

a. päivittäistavaroita vapaa-ajan asunnolle kuljetettuna.......... 1 2 3 9
b. vapaa-ajan asunnon korjaus- ja rakennustyöt...................... 1 2 3 9
c. vapaa-ajan asunnon/saunan lämmittäminen ........................ 1 2 3 9
d. puiden kaato/polttopuiden tekeminen ................................... 1 2 3 9
e. vartiointi/tarkastuskäynnit...................................................... 1 2 3 9
f. siivous ...................................................................................... 1 2 3 9
g. lumen auraus ........................................................................... 1 2 3 9

40. Mistä hankitte vapaa-ajan asunnollanne viikonloppumatkalla (tai vastaavan pituisella matkalla) käytettävät
päivittäistavarat (elintarvikkeet, juomat ja taloustavarat)?
Voitte vastata tarvittaessa useampaan kohtaan.

vakituisen asuinkuntanne kaupasta .................................................... 1
menomatkan varrella olevasta kaupasta, joka on eri kunnassa
kuin vapaa-ajan asuntonne ................................................................. 2
vapaa-ajan asuntonne sijaintikunnan kaupasta ................................... 3
suoramyyntipaikasta (torilta, maatilalta tms.) ...................................... 4

jostain muualta, mistä? ________________________________ ....... 5

41. Mistä hankitte vapaa-ajan asunnollanne viikonloppumatkalla (tai vastaavan pituisella matkalla) käytettävät
muut tavarat ja palvelut?
Voitte vastata tarvittaessa useampaan kohtaan.

vakituisen asuinkuntanne kaupasta/yrityksestä ................................... 1
menomatkan varrella olevasta kaupasta/yrityksestä,
joka on eri kunnassa kuin vapaa-ajan asuntonne ............................... 2
vapaa-ajan asuntonne sijaintikunnan kaupasta/yrityksestä ................. 3

jostain muualta, mistä?__________________________________ .... 4

42. Mistä hankitte vapaa-ajan asunnollanne viikonloppumatkaa pidemmällä matkalla käytettävät
päivittäistavarat (elintarvikkeet, juomat ja taloustavarat)?
Voitte vastata tarvittaessa useampaan kohtaan.

vakituisen asuinkuntanne kaupasta .................................................... 1
menomatkan varrella olevasta kaupasta, joka on eri kunnassa
kuin vapaa-ajan asuntonne ................................................................. 2
vapaa-ajan asuntonne sijaintikunnan kaupasta ................................... 3
suoramyyntipaikasta (torilta, maatilalta tms.) ...................................... 4

jostain muualta, mistä? _________________________________ ..... 5

kyllä ehkä ei en osaa sanoa
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43. Mistä hankitte vapaa-ajan asunnollanne viikonloppumatkaa pidemmällä matkalla käytettävät
muut tavarat ja palvelut?
Voitte vastata tarvittaessa useampaan kohtaan.

vakituisen asuinkuntanne kaupasta/yrityksestä ................................... 1
menomatkan varrella olevasta kaupasta/yrityksestä,
joka on eri kunnassa kuin vapaa-ajan asuntonne ............................... 2
vapaa-ajan asuntonne sijaintikunnan kaupasta/yrityksestä ................. 3

jostain muualta, mistä? _________________________________ ..... 4

44. Kuinka suuren osan (rahalla mitattuna) kaikista vapaa-ajan asuntonne kunnostamiseen liittyvistä
tavaroista ja palveluista olette ostaneet vapaa-ajan asuntonne lähiseudulta viimeksi kuluneiden
12 kuukauden aikana?

ei kunnostustöitä / kysymys ei koske minua........ 9

alle puolet............................................................ 1

noin puolet........................................................... 2
yli puolet .............................................................. 3
en osaa sanoa..................................................... 4

45. Kuinka suuren osan (rahalla mitattuna) kaikista vapaa-ajan asunnollanne käytetyistä tavaroista ja
palveluista (pois lukien vapaa-ajan asuntonne kunnostaminen) olette ostaneet vapaa-ajan asuntonne
lähiseudulta viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana?

alle puolet............................................................ 1

noin puolet........................................................... 2

yli puolet .............................................................. 3

en osaa sanoa..................................................... 4

46. Paljonko arvioitte kotitaloutenne keskimäärin kuluttavan rahaa päivittäistavaroihin (elintarvikkeet, juomat
ja taloustavarat) vapaa-ajan asunnollanne vietettyä päivää kohden?

__________ euroa / päivä

47. Paljonko on arvionne mukaan kulutettu rahaa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana�
Mikäli ette osaa sanoa tarkasti, karkeakin arvio riittää.

a vapaa-ajan asuntonne rakentamiseen ja
korjaamiseen? __________ euroa

    
    □

b. vapaa-ajan asunnollanne käytettäviin muihin
tavaroihin (pois lukien päivittäistavarat)?
(muut tavarat = koneet, polttoaine, kalusteet, astiat,
 harrastusvälineet, puutarhanhoito tms.)

__________ euroa

    
    □

c. erilaisiin palveluihin vapaa-ajan
asuntonne lähiseudulla?
(pois lukien rakentamiseen liittyvät palvelut) __________ euroa

    
    □

Kaikki vastaavat kysymyksestä 46 eteenpäin.

en osaa
sanoa



Kesämökit -0812

Lopuksi kotitalouttanne koskevia taustakysymyksiä.
Kotitalouden muodostavat samassa asuinhuoneistossa vakituisesti asuvat henkilöt.

48. Kuinka paljon seuraavat vapaa-ajan asuntoonne liittyvät maksut ovat arvionne mukaan vuodessa?
Mikäli jokin alla mainittu kohta ei koske vapaa-ajan asuntoanne, merkitkää 0.

a. kiinteistövero? __________ euroa / vuosi

b. yksityistiemaksut? __________ euroa / vuosi

c. pienvenesatama- tai
laiturimaksut? __________ euroa / vuosi

d. jätehuoltomaksut? __________ euroa / vuosi

e. sähkömaksut? __________ euroa / vuosi

f. talous-/jätevesimaksut? __________ euroa / vuosi

g. puhelinmaksut? __________ euroa / vuosi

49. Kotitaloutenne koko? __________ henkilöä

50. Kuinka moni kotitalouteenne kuuluvista henkilöistä on�

alle 18 -vuotiaita  __________ henkilöä
18 - 30 -vuotiaita  __________ henkilöä
31 - 50 -vuotiaita  __________ henkilöä
51 - 65 -vuotiaita  __________ henkilöä
yli 65   -vuotiaita  __________ henkilöä

51. Paljonko ovat keskimäärin kotitaloutenne yhteenlasketut kuukausitulot veroja vähentämättä (=bruttotulot)
mukaan laskien veronalaiset sosiaalietuudet?

__________ euroa kuukaudessa

Kiitos
vaivannäöstänne!


