
KYSELYLOMAKE: FSD2915 KEHYSKUNTIIN MUUTTANEIDEN ASUMISVALINNAT TURUN

SEUDULLA 2013

QUESTIONNAIRE: FSD2915 HOUSING PREFERENCES OF URBAN FRINGE MOVERS IN THE

URBAN REGION OF TURKU 2013

Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua
tutkimusaineistoa.

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This questionnaire forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

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

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

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands sam-
hällsvetenskapliga dataarkiv.

Om frågeformuläret är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk
referens.

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



Arvoisa vastaanottaja

Viime aikoina on käyty runsaasti keskustelua kaupunkiseutujen reunoille suuntautu-
vasta muuttoliikkeestä. Keskustelussa on luotu vastakkainasettelu keskuskaupungin 
ja kehyskuntien välille, eikä muuttajien näkökulma ole juuri ollut esillä. Tämän tutki-
muksen tarkoituksena on ymmärtää mitä kaupunkiseudun reuna-alueille muuttaneet 
pitävät asumisessa tärkeinä ja mitkä tekijät vaikuttivat heidän muuttopäätökseensä. 

Tutkimukseen on poimittu väestötietojärjestelmästä Turun kaupunkiseudulla hiljattain 
muuttaneita henkilöitä, ja valinta osui myös teihin. Tutkimukseen osallistuminen on 
vapaaehtoista, mutta jokaisen panos on tärkeä mahdollisimman luotettavien tulosten 
saamiseksi. 

Tutkimukseen osallistutaan täyttämällä kyselylomake, mikä vie aikaa vain noin 10–15 
minuuttia. Ohjeet lomakkeen täyttämiseen löytyvät tämän paperin kääntöpuolelta. 
Kaikki vastaukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti, ja tutkimuksen tulok-
set esitetään siten, ettei niistä voi tunnistaa kenenkään henkilöllisyyttä.

Täytettyänne lomakkeen pyydämme teitä palauttamaan sen Turun yliopiston maan-
tieteen ja geologian laitokselle oheisessa palautuskuoressa viimeistään 2.4.2013. 
Palautuskuoren postimaksu on valmiiksi maksettu. Voitte täyttää lomakkeen myös 
internetissä osoitteessa: www.sci.utu.fi/maageo/lomake.html

Kaikkien kyselyyn osallistuneiden kesken arvotaan 50 euron arvoinen lahjakortti 
Stockmann-tavarataloon. Arvontaan osallistutaan oheisella lipukkeella. Lomakeky-
selyn lisäksi teemme tutkimuksessa asumisvalintoja koskevia haastatteluja. Mikäli 
olette halukas osallistumaan lyhyehköön haastatteluun, niin rastikaa kyseinen kohta 
arvontalipukkeessa.

Yhteistyöstä etukäteen kiittäen!

Antti Vasanen
tutkija

(02) 333 5587
antti.vasanen@utu.fi

Asuminen Turun kaupunkiseudulla

Turun yliopisto
20014 Turun yliopisto • www.utu.fi 
Puhelin (02) 333 51 • Faksi (02) 333 6363



Lomakkeen täyttöohjeet

Kyselylomakkeessa on useita asumiseen liittyviä kysymyksiä. Jos asutte useassa eri osoit-
teessa esimerkiksi työn vuoksi, vastatkaa kyselyyn pääasiallisen asuinpaikkanne mukai-
sesti.

Rengastakaa jokaisen kysymyksen kohdalla omaa näkemystänne parhaiten vastaavan 
vaihtoehdon numero. Muutamassa kysymyksessä vastaus kirjoitetaan sille varattuun ti-
laan.

Esimerkki, jossa rengastetaan jokin annetuista vaihtoehdoista:

Jotkin kysymykset sisältävät useita osia (a,b,c jne.), joista jokaiseen vastataan. Valitkaa 
kussakin kysymyksessä tai kysymyksen osassa vain yksi vaihtoehto.

Jos erehdyksessä merkitsette väärän vaihtoehdon, mitätöikää se yliviivaten.  

Palauttakaa lomake oheisessa palautuskuoressa Turun yliopiston maantieteen osastolle. 
Tarkistakaa ystävällisesti ennen lomakkeen postitusta, että olette vastannut kaikkiin kysy-
myksiin.

Tutkimuksen tulokset julkaistaan Turun kaupungin Tutkimuskatsauksia-sarjassa vuoden 
2013 lopulla. Tuloksista tiedoitetaan myös Turun Sanomissa.

Osoitelähde

Väestötietojärjestelmä
Väestörekisterikeskus
PL 123
00581 Helsinki

1. Asutteko?
omakotitalossa     1
rivitalossa     2
kerrostalossa     3
muussa, missä?       4



1. Asutteko?

omakotitalossa     1
rivitalossa     2
kerrostalossa     3
muussa, missä?       4

2. Sijaitseeko asuntonne?

taajamassa     1
haja-asutusalueella     2

3. Asuintalonne rakentamisvuosi?                            
Arvioikaa, jos ette tiedä tarkkaa rakentamisvuotta.

4. Asuntonne koko?                  neliömetriä

5. Minä vuonna muutitte nykyiseen asuntoonne?                           

6. Oliko edellinen asuntonne?

omakotitalossa     1
rivitalossa     2
kerrostalossa     3
muussa, missä?       4

7. Sijaitsiko edellinen asuntonne?

taajamassa     1
haja-asutusalueella     2

Aluksi muutama nykyistä ja edellistä asuntoanne koskeva kysymys
Rengastakaa mielestänne sopivinta vaihtoehtoa vastaava numero tai kirjoittakaa vastauksenne sille varattuun tilaan. 

Seuraavaksi asumismieltymyksiinne liittyviä kysymyksiä

8. Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä?
Rengastakaa jokaiselta riviltä näkemystänne parhaiten vastaava vaihtoehto.

täysin 
samaa 
mieltä

hieman 
samaa 
mieltä

en 
samaa 
enkä eri 
mieltä

hieman 
eri

mieltä

täysin 
eri

mieltä

en
osaa 
sanoa

a) Asun mielelläni kaupunkimaisessa ympäristössä   1 2 3 4 5 6
b) Kauppojen läheisyys on minulle tärkeää   1 2 3 4 5 6
c) Kunnallisten palvelujen läheisyys on minulle tärkeää   1 2 3 4 5 6
d) Omakotitalo on minulle mieluisin asumismuoto   1 2 3 4 5 6
e) Asuisin mielelläni kaupungissa, kunhan minulla olisi oma piha  1 2 3 4 5 6
f) Seurustelu naapureiden kanssa on minulle tärkeää   1 2 3 4 5 6
g) Asuisin kaikkein mieluimmin maaseudulla   1 2 3 4 5 6
h) Haluaisin asua alueella, joka ei vaadi paljoa autolla ajamista  1 2 3 4 5 6
i) Voisin asua kaupungissa, jos asuntojen hintataso olisi edullisempi  1 2 3 4 5 6
j) Asumisen helppous ja vaivattomuus on minulle tärkeää  1 2 3 4 5 6
k) Asumisen ympäristöystävällisyys on minulle tärkeää  1 2 3 4 5 6

KYSELYLOMAKE



Seuraavissa kysymyksissä tarkastellaan käytännön asumisvalintaa. Huomioikaa vastatessanne esimerkiksi 
käytettävissä olevat tulot sekä asuntojen hinnat ja niiden saatavuus.

9. Jos muuttaisitte nyt, mihin talotyyppiin olettaisitte muuttavanne?
Rengastakaa VAIN yksi vaihtoehto.

omakotitaloon     1
rivitaloon     2
kerrostaloon      3
muuhun, mihin?       4

10. Jos muuttaisitte nyt, mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten aluetta, johon olettaisitte
muuttavanne?
Rengastakaa VAIN yksi vaihtoehto.

kaupungin keskusta     1
kerrostaloalue lähellä kaupungin keskustaa     2
kerrostalolähiö     3
pientaloalue kaupungissa lähellä keskustaa     4
pientaloalue kaupungissa kauempana keskustasta     5
kuntakeskus tai muu taajama lähellä kaupunkia (ns. kehyskunnat)     6
kuntakeskus tai muu taajama kauempana kaupungista     7
maaseudun haja-asutusalue lähellä kaupunkia (ns. kehyskunnat)     8
maaseudun haja-asutusalue kaukana kaupungista     9 

Seuraavissa kysymyksissä tarkastellaan unelmien asumista. Miten asuisitte, jos voisitte vapaasti valita 
asuinpaikkanne.

11. Minkä tyyppisessä talossa mieluiten asuisitte?
Voitte halutessanne valita useita eri vaihtoehtoja.

omakotitalossa     1
rivitalossa     2
kerrostalossa      3
muussa, missä?       4

12. Minkälaisella alueella mieluiten asuisitte?
Voitte halutessanne valita useita eri vaihtoehtoja.

kaupungin keskusta     1
kerrostaloalue lähellä kaupungin keskustaa     2
kerrostalolähiö     3
pientaloalue kaupungissa lähellä keskustaa     4
pientaloalue kaupungissa kauempana keskustasta     5
kuntakeskus tai muu taajama lähellä kaupunkia (ns. kehyskunnat)     6
kuntakeskus tai muu taajama kauempana kaupungista     7
maaseudun haja-asutusalue lähellä kaupunkia (ns. kehyskunnat)     8
maaseudun haja-asutusalue kaukana kaupungista     9

13. Voitte kertoa myös omin sanoin missä ja miten asuisitte kaikkein mieluiten.
Jatkakaa tarvittaessa erilliselle paperille.



14. Kuinka paljon seuraavat tekijät vaikuttivat nykyisen asuntonne valintaan?
Rengastakaa jokaiselta riviltä näkemystänne parhaiten vastaava vaihtoehto.

erittäin
paljon

melko
paljon

jonkin
verran

melko
vähän

ei
lainkaan

en osaa
sanoa

a) Asunnon talotyyppi   1 2 3 4 5 6
b) Asunnon hinta   1 2 3 4 5 6
c) Asunnon sisätilojen viihtyisyys  1 2 3 4 5 6
d) Pihan viihtyisyys   1 2 3 4 5 6
e) Asuinalueen viihtyisyys ja turvallisuus  1 2 3 4 5 6

f) Kunta, jossa asunto sijaitsee  1 2 3 4 5 6

g) Kauppojen läheisyys   1 2 3 4 5 6

h) Kunnallisten palvelujen läheisyys  1 2 3 4 5 6

i) Sijainti lähellä työpaikkaa  1 2 3 4 5 6

j) Sijainti lähellä vapaa-ajan viettopaikkoja  1 2 3 4 5 6

k) Sukulaiset tai ystävät asuvat lähellä  1 2 3 4 5 6
l) Hyvät liikenneyhteydet   1 2 3 4 5 6
m) Asumisen ekologisuus ja ilmastovaikutukset  1 2 3 4 5 6
n) Sopivaa asuntoa ei ollut saatavilla muualta  1 2 3 4 5 6

15. Mainitkaa 1–3 tärkeintä positiivista tekijää, jotka vaikuttivat nykyisen asuntonne valintaan.

1.             

2.             

3.             

16. Mainitkaa 1–3 tärkeintä negatiivista tekijää, jotka mietityttivät nykyistä asuntoa valitessanne.

1.             

2.             

3.             

17. Mitkä tekijät lopulta ratkaisivat asumisvalintanne?
Vastatkaa lyhyesti alla olevaan tilaan.

18. Jos muuttaisitte nyt, haluaisitteko muuttaa uudelleen samaan asuntoon?

kyllä      1
en      2   vastatkaa myös alla olevaan kysymykseen

19. Miksi ette muuttaisi samaan asuntoon?
Vastatkaa lyhyesti alla olevaan tilaan.

Seuraavaksi nykyisen asuntonne valintaan liittyviä kysymyksiä



Näihin kysymyksiin vastaaminen on tärkeää tutkimusaineiston alueellisen ja tilastollisen vertailun vuoksi. 
Tietoja ei tulla esittämään siten, että yksittäinen vastaaja voitaisiin tunnistaa.

20. Sukupuolenne?

mies     1
nainen     2

21. Syntymävuotenne?                           

22. Kuinka monta henkilöä kotitaloudessanne asuu?                 henkilöä

23. Kotitaloutenne alaikäisten lasten syntymävuodet?        
Vastatkaa vain jos teillä (tai puolisollanne) on lapsia.

24. Asuvatko lapset luonanne?
Vastatkaa vain jos teillä (tai puolisollanne) on lapsia. Voitte tarvittaessa rengastaa molemmat vaihtoehdot.

koko ajan     1
osan ajasta (esim. vuoroviikoin)     2

25. Kuinka monta autoa kotitaloudessanne on?                    

26. Nykyinen asuinkuntanne?  

27. Edellinen asuinkuntanne?  

28. Nykyinen postinumeronne?  

29. Edellinen postinumeronne?  

30. Koulutuksenne? 

kansa- tai peruskoulu     1 opistotason koulutus     4
ammattikoulu     2 ammattikorkeakoulu     5
lukio tai ylioppilas     3 yliopisto tai korkeakoulu     6

31. Kuinka suuret ovat kotitaloutenne yhteenlasketut kuukausitulot veroja vähentämättä (bruttotulot)?

noin                                      euroa

32. Missä kunnassa päätoiminen työ- tai opiskelupaikkanne sijaitsee?
Vastatkaa vain jos teillä tai puolisollanne on työ- tai opiskelupaikka.

itse                                              puoliso                                             

33. Lopuksi voitte halutessanne kertoa vielä omin sanoin asumiseen liittyvistä asioista.
Jatkakaa tarvittaessa erilliselle paperille.

Lopuksi muutamia teitä ja perhettänne koskevia taustakysymyksiä
Rengastakaa mielestänne sopivinta vaihtoehtoa vastaava numero tai kirjoittakaa vastauksenne sille varattuun tilaan.

Kiitokset vaivannäöstänne!


