
KYSELYLOMAKE: FSD3046 KESÄMÖKKIBAROMETRI 2003

QUESTIONNAIRE: FSD3046 FREE-TIME RESIDENCE BAROMETER 2003

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/



            

          Vapaa-ajan asunnon tunnistetiedot:

Vapaa-ajan asuntojen käyttö

Arvoisa vastaanottaja!

Suomalaiset ovat mökkikansaa. Vapaa-ajan asuntojen (kesämökkien) määrä
ja niiden käyttö on vuosi vuodelta lisääntynyt. Vapaa-ajan asunnoilla vietetään
varustetason parantuessa yhä pidempiä aikoja. Tällä lomakkeella kerätään
perustietoa vapaa-ajan asuntojen käytöstä. Tuloksia käytetään hyväksi
suunniteltaessa toimenpiteitä, joilla pyritään parantamaan vapaa-ajan
asumisen laatua.

Tutkimukseen on poimittu Tilastokeskuksen kesämökkitilastoaineistosta
satunnaisesti 5000 vapaa-ajan asuntoa. Omistaja- ja osoitetiedot on saatu
Tilastokeskuksen Suomen väestöä koskevasta tietokannasta. Te olette yksi
näistä tutkimukseen valikoituneista henkilöistä. Tutkimus toteutetaan yh-
teistyössä Sisäasiainministeriön Saaristoasiain neuvottelukunnan kanssa.
Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Tulokset esitetään taulukoina ja
raportoidaan siten, ettei yksittäistä vastaajaa pysty tunnistamaan. Tulokset
julkaistaan keväällä 2004 tiedotusvälineissä sekä Sisäasiainministeriön
julkaisuna.

Pyydämme Teitä täyttämään kyselylomakkeen ja palauttamaan sen Tilasto-
keskukseen oheisessa kirjekuoressa 27.10.2003 mennessä. Palautuskuoren
postimaksu on jo maksettu. Mikäli ette itse lainkaan käytä vapaa-ajan
asuntoanne, toimittakaa lomake henkilölle, joka pääasiassa sitä käyttää.
Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan 20 yllätyslahjaa.

Lisätietoja tutkimuksesta antaa Tilastokeskuksessa tutkija Markku Nieminen
puh. (09) 1734 2519 tai sähköposti: markku.nieminen@tilastokeskus.fi sekä
tutkimussihteeri Riina Nyberg puh. (09) 1734 2480.

Yhteistyöstä etukäteen kiittäen,

Tilastokeskus

Jussi Simpura
tilastojohtaja, dosentti
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Lomakkeen täyttöohjeet

Rengastakaa  jokaisen  kysymyksen kohdalla omaa näkemystänne par-
haiten vastaavan vaihtoehdon numero. Muutamassa kysymyksessä vas-
taus kirjoitetaan sille varattuun tilaan.

Kysely on kotitalouskohtainen. Kotitalouden muodostavat samassa
asuinhuoneistossa 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. Mikäli ette
omista kyseistä vapaa-ajan asuntoa, mutta olette sen pääkäyttäjä,
vastatkaa kysymyksiin omaa kotitalouttanne koskien.

Mikäli samalla tilalla on useampia vapaa-ajan asuntoja, vastatkaa
pääasiallisesti käyttämäänne vapaa-ajan asuntoa koskien. Mikäli vapaa-
ajan asunnolla on useampia omistajia, toimittakaa lomake henkilölle, joka
pääasiassa käyttää vapaa-ajan asuntoa.

Esimerkki 1. Tässä rengastetaan jokin annetuista vaihtoehdoista.

6. Sijaitseeko vapaa-ajan asuntonne�

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

Esimerkki 2. Joissakin kysymyksissä on useampia osioita. Vastatkaa jokaiseen niistä.

35. Onko kotitaloudellanne tietoa vapaa-ajan asuntonne lähiseudun�

a. tapahtumista? .................................... 1 2 3 9
b. palveluista? ........................................ 1 2 3 9
c. harrastusmahdollisuuksista? ........... 1 2 3 9

Palauttakaa lomake oheisessa palautuskuoressa Tilastokeskukseen.

kyllä,
riittävästi

kyllä,
jonkin verran

ei
ollenkaan

en osaa
sanoa
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Jatkakaa vastaamista kysymyksestä 5 kuten
vastaisitte vapaa-ajan asuntoa koskien.

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. Vakituisen asuntonne ja vapaa-ajan asunnon välinen etäisyys kilometreissä? __________ km

4. Paljonko teillä kuluu kesällä keskimäärin aikaa matkustaessanne pysähtymättä vakituiselta asunnoltanne
 vapaa-ajan asunnolle, 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 meren saaressa................................... 4
järven tai lammen saaressa............... 2 joen rannassa tai joen saaressa.......... 5
meren rannassa................................. 3 jossain muualla ilman rantaa?............. 6

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.
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8. Montako vuorokautta vapaa-ajan asuntonne on ollut teidän tai jonkun muun kotitaloutenne jäsenen
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 2003 __________ vrk maaliskuu 2003 __________ vrk
elokuu 2003 __________ vrk helmikuu 2003 __________ vrk
heinäkuu 2003 __________ vrk tammikuu 2003 __________ vrk
kesäkuu 2003 __________ vrk joulukuu 2002 __________ vrk
toukokuu 2003 __________ vrk marraskuu 2002 __________ vrk
huhtikuu 2003 __________ vrk lokakuu 2002 __________ vrk

9. Montako vuorokautta vapaa-ajan asuntonne on ollut muiden kuin kotitaloutenne jäsenten käytössä (joko
samanaikaisesti tai erikseen kotitaloutenne jäsenten kanssa) 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 2003 __________ vrk maaliskuu 2003 __________ vrk
elokuu 2003 __________ vrk helmikuu 2003 __________ vrk
heinäkuu 2003 __________ vrk tammikuu 2003 __________ vrk
kesäkuu 2003 __________ vrk joulukuu 2002 __________ vrk
toukokuu 2003 __________ vrk marraskuu 2002 __________ vrk
huhtikuu 2003 __________ vrk lokakuu 2002 __________ vrk

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

__________ henkilöä

11. Monenko eri henkilön (kotitaloutenne mukaan lukien) arvioitte yöpyneen vapaa-ajan asunnollanne
alle 10 yötä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana?

__________ henkilöä

12. Oletteko valmis vuokraamaan vapaa-ajan asuntoanne seuraavan 12 kuukauden aikana?
(mikäli ette omista kyseessä olevaa vapaa-ajan asuntoa, ympyröikää vaihtoehto 9)

kyllä ............................... 1
ehkä................................ 2
en.................................... 3

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

VAPAA-AJAN ASUNNON OMA KÄYTTÖ

VAPAA-AJAN ASUNNON MUU KÄYTTÖ
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13. Miten vapaa-ajan asuntonne käyttö (riippumatta käyttäjästä) on muuttunut viimeksi kuluneiden
12 kuukauden aikana aikaisempaan verrattuna?

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

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

14. Miten arvioitte vapaa-ajan asuntonne käytön (riippumatta käyttäjästä) muuttuvan seuraavan
12 kuukauden 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 etätyöhön vapaa-ajan asunnossa nykyisessä työssänne?

en ole työssä / kysymys ei koske minua........................... 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

(laskekaa yhteen kaikkien kotitaloutenne
 jäsenten tekemät työpäivät)

(laskekaa yhteen kaikkien kotitaloutenne
 jäsenten tekemät työpäivät)
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Seuraavana vapaa-ajan asunnon varustukseen liittyviä kysymyksiä:

18. Millaiseksi arvioitte vapaa-ajan asuntonne lähiympäristön viihtyisyyden tällä hetkellä?

huono ................................... 1
välttävä.................................. 2
tyydyttävä.............................. 3
hyvä ..................................... 4
erinomainen .......................... 5

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

19. Vapaa-ajan asuntonne päärakennuksen eri kerrosten pinta-ala yhteensä? __________ m²
(pois lukien sauna, kuistit ja ullakot)

20. Onko vapaa-ajan asunnollanne�
(voitte vastata tarvittaessa useampaan kohtaan)

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

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

21. Mikä on vapaa-ajan asuntonne lämmitystapa?
(voitte vastata tarvittaessa useampaan kohtaan)

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

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

22. Mitkä seuraavista varusteista vapaa-ajan asunnollanne on?

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

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

__________ vuodepaikkaa yhteensä
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Seuraavana vapaa-ajan asunnon vesi- ja jätehuoltoon liittyviä kysymyksiä:

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

kyllä ............................ 1
ei.................................. 2

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

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

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

26. Millainen on arvionne mukaan vapaa-ajan asuntonne päärakennuksen kunto kouluarvosanalla 4 - 10?
(ympyröikää sopivin vaihtoehto)

4 5 6 7 8 9 10

27. 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 tai merestä. ................................................... 4

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

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

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

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

29. 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:

30. 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

31. Millainen on vapaa-ajan asuntonne käymälä?

ulko-puucee, tavallinen kuivakäymälä. .......................................... 1
kompostikäymälä joko sisällä tai ulkona. ...................................... 2
sisä-wc. ......................................................................................... 3
jokin muu, mikä?_________________________________. ........ 4

32. 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 tien varrella olevaan jäteastiaan. ............................. 1 2 3
e. jätteet viedään vakituisen asunnon jäteastiaan. .............................. 1 2 3
f. kunnallinen jätehuolto tyhjentää vapaa-ajan asunnon jäteastiat. .. 1 2 3
g. jotenkin muuten, miten?______________________________. ........ 1 2 3

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

a. taajamaan, jossa on muitakin kauppoja kuin
ruokakauppa (ostoskeskus, kirkonkylä tms.)?. ...... ________ km

b. päivittäistavarakauppaan?. ....................................... ________ km □
c. terveyskeskukseen?. ................................................. ________ km □
d. kirjastoon?. ................................................................ ________ km □
e. kunnanvirastoon?. ..................................................... ________ 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
asuntonne, jatkakaa vastaamista seuraavasta kysymyksestä 34.

Mikäli vapaa-ajan asuntonne sijaitsee samassa kunnassa kuin
vakituinen asuntonne, jatkakaa vastaamista sivulta 11 kysymyksestä 45.

34. 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

35. Onko kotitaloudellanne tietoa vapaa-ajan asuntonne lähiseudun�

a. tapahtumista? .................................... 1 2 3 9
b. palveluista? ........................................ 1 2 3 9
c. harrastusmahdollisuuksista? ........... 1 2 3 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.).............. 5 4 3 2 1 9

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ei ole käytetty /
kysymys ei koske
kotitalouttamme

erittäin
tyytymätön

melko
tyytymätön

erittäin
tyytyväinen

melko
tyytyväinen

kyllä,
riittävästi

kyllä,
jonkin verran

ei
ollenkaan

en osaa
sanoa

ei tyytyväinen
eikä

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

kyllä ............................... 1
ei..................................... 2

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

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

a. vapaa-ajan asunnon korjaus- ja rakennustyöt .... 1 2 3 9

b. vapaa-ajan asunnon/saunan lämmittäminen ...... 1 2 3 9

c. polttopuiden tekeminen tai hankkiminen ............ 1 2 3 9

d. vartiointi/tarkastuskäynnit .................................... 1 2 3 9

e. siivous .................................................................... 1 2 3 9

f. piipun nuohous...................................................... 1 2 3 9

g. lumen auraus ......................................................... 1 2 3 9

39. 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 eri kunnassa
kuin vapaa-ajan asuntonne .............................................................. 2
vapaa-ajan asuntonne sijaintikunnan kaupasta ................................ 3
suoramyyntipaikasta (torilta, maatilalta tms.) .................................... 4

jostain muualta, mistä? ________________________________ .... 5

40. 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 eri kunnassa kuin vapaa-ajan asuntonne ..................................... 2
vapaa-ajan asuntonne sijaintikunnan kaupasta/yrityksestä ................. 3

jostain muualta, mistä?__________________________________ .... 4

41. 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 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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42. 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 eri kunnassa kuin vapaa-ajan asuntonne ..................................... 2
vapaa-ajan asuntonne sijaintikunnan kaupasta/yrityksestä ................. 3

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

43. 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

44. 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

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

__________ euroa / päivä

46. 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 45 eteenpäin.

en osaa
sanoa



Kesämökit -0312

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

47. Kuinka paljon seuraavat vapaa-ajan asuntoonne liittyvät maksut ovat 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

48. Kotitaloutenne koko? __________ henkilöä

49. 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

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

__________ euroa kuukaudessa

Kiitos vaivannäöstänne!


