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Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua
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Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.
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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/



 

 

Osoitelähde: Väestötietojärjestelmä 

Väestörekisterikeskus,  

PL 70, 00581 Helsinki 

Hyvä vastaanottaja, 

 

Lähetimme teille noin kuukausi sitten kyselyn asumisesta. Mikäli olette jo palauttaneet kyselyn, 

tämä muistutus on turha ja kiitämme teitä kyselyn palauttamisesta. Mutta mikäli ette ole vielä pos-

tittaneet vastauslomaketta, pyydämme teitä tekemään sen nyt. Voitte yhtä hyvin täyttää joko aiem-

min saamanne kyselylomakkeen liitteenä tai nyt olevan lomakkeen.  

 

On tärkeää, että vastaatte kyselyyn. Kysely tarkastelee suomalaisten asumista, erilaisia asumisym-

päristöjä ja mahdollisuuksia käyttää vapaa-ajan asuntoja. Tarkastelemme myös sitä, kuinka vapaa-

aika vaikuttaa asumisen valintoihin ja toteutumiseen. Vastauksenne ovat tärkeitä, vaikka teillä ei 

olisi tällä hetkellä käytössänne vapaa-ajan asuntoa tai ette aio hankkia sellaista. 

 

Tutkimus on osa Suomen Akatemian rahoittamaa Itä-Suomen yliopiston, Suomen Ympäristökes-

kuksen (SYKE) ja Metsäntutkimuslaitoksen (METLA) monipaikkaisen asumisen tutkimushan-

ketta. Internetsivulla www.uef.fi/secondhomes esitellään hanketta ja tutkimuksen edistymistä. 

 

Kyselyn vastaukset käsitellään nimettömästi. Voitte luottaa siihen, että nimenne tai henkilöllisyy-

tenne ei paljastu missään yhteydessä, eikä henkilötietojanne yhdistetä tutkimustuloksiin. 

 

Pyydämme teitä palauttamaan kyselyn mahdollisimman pian, mieluiten viimeistään su 9.12.2012.  

 

Vastanneiden kesken arvotaan kuusi 50 euron arvoista lahjakorttia päivittäistavarakauppaan. Pa-

lauttakaa alla oleva arvontalipuke, jos haluatte osallistua arvontaan tai olette kiinnostunut osallistu-

maan aiheeseen liittyvään jatkotutkimukseen. 

 

Ystävällisin tutkimusterveisin, 

 

Janne Rinne   Antti Honkanen   Eeva Furman 

Tutkija  Professori   Professori 

Suomen ympäristökeskus  Itä-Suomen yliopisto  Suomen ympäristökeskus 

Mechelininkatu 34a   Savonlinna   Helsinki 

PL 140, 00251 Helsinki  

Puh: 0400-148 809 

s-posti: janne.rinne@ymparisto.fi 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Kyllä, osallistun arvontaan      

 

 Kyllä, olen kiinnostunut osallistumaan aiheeseen liittyvään jatkotutkimukseen 

 

Nimi   _____________________________________________ 

Osoite  _____________________________________________ 

  _____________________________________________ 

Puhelinnumero _____________________________________________ 

Sähköpostiosoite _____________________________________________ 



 

 

Osoitelähde: Väestötietojärjestelmä 

Väestörekisterikeskus,  

PL 70, 00581 Helsinki 

Hyvä vastaanottaja 
 

Tutkimme tällä kyselyllä suomalaisten asumista, erilaisia asumisen ympäristöjä ja mahdolli-

suuksia käyttää vapaa-ajan asuntoja. Tutkimuksessa tarkastellaan, kuinka vapaa-aika vaikuttaa 

asumisen valintoihin ja toteutumiseen. Vastauksenne on tärkeä, vaikka teillä ei olisi tällä het-

kellä käytössänne vapaa-ajan asuntoa tai ette aio hankkia sellaista. 

 

Kyselytutkimus on osa Suomen Akatemian rahoittamaa monipaikkaisen asumisen tutkimus-

hanketta, jonka toteuttavat Itä-Suomen yliopisto, Suomen Ympäristökeskus SYKE ja Metsän-

tutkimuslaitos METLA. Lisätietoja tutkimushankkeestamme saatte Internetin sivulta 

www.uef.fi/secondhomes, josta voitte myös seurata tutkimuksen tuloksia. 

 

Kyselyn vastaukset käsitellään nimettömästi. Voitte luottaa siihen, että nimenne tai henkilölli-

syytenne ei paljastu missään yhteydessä, eikä henkilötietojanne yhdistetä tutkimustuloksiin. 

 

Pyydämme teitä vastaamaan kyselyyn lokakuun aikana, viimeistään 31.10.2012 mennessä. 

 

Vastanneiden kesken arvotaan kuusi 50 euron arvoista lahjakorttia päivittäistavarakauppaan. 

Mikäli haluatte osallistua arvontaan, kirjoittakaa yhteystietonne alla olevaan arvontalipukkee-

seen ja palauttakaa se vastauskuoressa. Palauttakaa lipuke myös, mikäli olette kiinnostunut 

osallistumaan aiheeseen liittyvään jatkotutkimukseen. 

 

Ystävällisin tutkimusterveisin 

 

Janne Rinne   Antti Honkanen   Eeva Furman 

Tutkija  Professori   Professori 

Suomen ympäristökeskus  Itä-Suomen yliopisto  Suomen ympäristökeskus 

Mechelininkatu 34a   Savonlinna   Helsinki 

PL 140, 00251 Helsinki  

Puh: 0400-148 809 

s-posti: janne.rinne@ymparisto.fi 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Kyllä, osallistun arvontaan 

 

 Kyllä, olen kiinnostunut osallistumaan aiheeseen liittyvään jatkotutkimukseen 

 

Nimi   _____________________________________________ 

Osoite  _____________________________________________ 

  _____________________________________________ 

Puhelinnumero _____________________________________________ 

Sähköpostiosoite _____________________________________________ 



I OSIO: TAUSTATIEDOT JA VAKITUINEN ASUMINEN_________________________________

1. Kotitalouden jäsenet. Merkitkää kaikki kotona asuvat henkilöt

Vastaaja: Nainen     Mies Syntymävuosi:_________________

Puoliso: Syntymävuosi: _________________

Montako täysi-ikäistä jäsentä kotitalouteen kuuluu? _________________

Montako alle 18-vuotiasta jäsentä talouteen kuuluu? _________________

2. Vastaajan kotipaikkakunta
_____________________________________

3. Vastaajan syntymämaa

Suomi

Muu, mikä?___________________

4. Vastaajan koulutus (merkitkää korkein
koulutusaste)

Peruskoulu/kansakoulu

Ammattikoulu tai -kurssi

Lukio

Opistotason ammatillinen koulutus

Alempi korkeakoulututkinto (amk,
     kandidaatin tutkinto)

Ylempi korkeakoulututkinto (maisteri tai ylempi
      tutkinto)

5. Vastaajan asema

Yrittäjä

Ylempi toimihenkilö tai johtavassa asemassa
(esim. johto-, opetus-, tutkimus- tai
suunnittelutehtävissä toimiva)

Alempi toimihenkilö (esim. työnjohto-, toimisto-
     myynti- ja hoitotehtävissä toimiva)

Työntekijä (esim. palvelu-, maatalous-, teollisuus-,
      rakennus tai muu tuotantotyöntekijä)

Työtön

Opiskelija

Eläkeläinen

Kotiäiti/-isä, omaishoitaja

Muu, mikä ____________________

6. Kotitalouden yhteenlaskettu bruttovuositulo (tulot ennen veronmaksua)

 alle 9 999 €

10 000–14 999 €

15 000–19 999 €

20 000–39 999 €

40 000–69 999 €

70 000–89 999 €

90 000–119 999 €

120 000–139 999 €

 yli 140 000 €



7. Vakituisen asunnon tyyppi

Omakotitalo

Kerrostalo

Rivitalo/paritalo

Muu, mikä? ______________________

8. Vakituisen asunnon omistusmuoto

Omistusasunto

Vuokra-asunto

Muu, mikä? ______________________

9. Vakituisen asunnon asuinpinta-ala? __________m²

10. Kuinka monta vuotta olette asunut nykyisessä vakituisessa asunnossanne? __________ vuotta

11. Kuinka todennäköisenä pidätte sitä, että muutatte nykyisestä asunnostanne
11a. Seuraaavan 5 vuoden aikana?

 Hyvin todennäköisesti

 Melko todennäköisesti

 En osaa sanoa

 Melko epätodennäköisesti

 Hyvin epätodennäköisesti

11b. Seuraavan 6-10 vuoden aikana?

 Hyvin todennäköisesti

 Melko todennäköisesti

 En osaa sanoa

 Melko epätodennäköisesti

 Hyvin epätodennäköisesti

11c. Jos harkitsette muuttoa, miksi?
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

12. Onko teillä käytössänne toinen asunto työn, opiskelun tai muun elämäntilanteen takia?

Kyllä, oman tai kotitalouden muun jäsenen työn takia

Kyllä, oman tai kotitalouden muun jäsenen opiskelun takia

 Kyllä, muusta syystä, mistä? __________________________________________________________

Ei

13. Oletteko lapsuudessanne tai nuoruudessanne…? (valitkaa kaikki sopivat vaihtoehdot)

Asunut maaseudulla

Mökkeillyt maaseudulla

Viettänyt muuten lomia tai vapaa-aikaa maaseudulla

Ei lapsuuden tai nuoruuden kokemuksia maaseudusta



14. Oletteko viimeisen vuoden aikana käynyt lomamatkalla tai muuten yöpynyt vapaa-ajalla kodin
ulkopuolella?

Kyllä

Ei  siirtykää kysymykseen 17

15. Merkitkää mitä majoitusmuotoja olette käyttänyt viimeisen vuoden aikana vapaa-ajalla (valitkaa
kaikki sopivat vaihtoehdot)

 Vierailu sukulaisten tai
     ystävien kotona

 Oma, sukulaisten tai
     ystävien mökki

 Loma-asunto

 Lomaosake

 Siirtolapuutarhamökki

 Vuokramökki tai -asunto

 Asuntoauto tai -vaunu

 Matkavene tai purjevene

 Hotelli, motelli

 Retkeilymaja

 Leirintäalue

 Risteily, laivahytti

 Bed & Breakfast

 Maatilamajoitus

 Autiotupa, taukotupa

 Teltta tai vastaava

 Muu mikä?

_______________________

16. Mainitkaa tarkemmin korkeintaan viisi paikkaa, joissa olette viettänyt eniten vapaa-aikaa kodin
ulkopuolella viimeisen vuoden aikana joko Suomessa tai ulkomailla.

Merkitkää myös kuinka monta yötä olette viimeisen vuoden aikana ko. paikassa yhteensä viettänyt,
käyttekö samassa paikassa säännöllisesti (vähintään kerran vuodessa) sekä omistatteko itse paikan.

Sijainti tai kohde
(paikkakunta, maa)

Majoitusmuoto
Omistat-
teko itse
paikan?

Kyllä

1

2

3

4

5

Vietettyjen
öiden

lukumäärä
vuodessa
yhteensä

Jos käytte
säännölli-
sesti, kuin-
ka monta

kertaa
vuodessa?



II OSIO: ASUMINEN VAPAA-AJALLA_____________________________________________

17. Onko teillä käytössänne edellä kuvatun kaltaista vapaa-ajan asuntoa?

Kyllä, käytän vähintään kerran vuodessa

 Kyllä, mutta käytän harvemmin kuin kerran vuodessa

Ei ole

18. Kuinka montaa vapaa-ajan asuntoa käytätte vähintään kerran vuodessa? _____________

19a. Aiotteko hankkia vapaa-ajan asunnon?

 Kyllä, seuraavien 5 vuoden aikana

 Kyllä, seuraavien 10 vuoden aikana

 Kyllä, mutta myöhemmin

 Ei, en aio hankkia vapaa-ajan asuntoa

19b. Mikäli kyllä: Millaisen vapaa-ajan asunnon aiotte hankkia ja miksi juuri sellaisen?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

19c. Mikäli ei: Miksi ette aio tai halua hankkia vapaa-ajan asuntoa?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

20. Onko todennäköistä, että tulevaisuudessa peritte vapaa-ajan asunnon?

Kyllä, perin itse

Kyllä, joku kotitalouteni jäsen perii

Ei

En osaa sanoa

Seuraavalla sivulla tiedustellaan tarkemmin vapaa-ajan asunnon käyttöä.

MIKÄLI KÄYTÖSSÄNNE EI OLE VAPAA-AJAN ASUNTOA  SIIRTYKÄÄ KYSYMYKSEEN 42.

Seuraavaksi tiedustellaan mahdollisuuksianne käyttää vapaa-ajan asuntoa. Tässä kyselyssä
vapaa-ajan asunnolla tarkoitetaan säännöllisesti (vähintään kerran vuodessa) käytettävää omaa,
sukulaisten tai ystävien:

 Mökkiä
 Pitkäaikaista vuokramökkiä
 Vapaa-ajan käytössä olevaa kerros-, rivi- tai paritaloasuntoa
 Vanhaa asuin- tai muuta rakennusta (joka on jäänyt tyhjäksi tai vapaa-ajankäyttöön)
 Siirtolapuutarhamökkiä
 Lomaosaketta
 Asuntovaunua kausi- tai pysyvällä paikalla



Kuvailkaa tarkemmin kahta eniten käyttämäänne vapaa-ajan asuntoa. Mikäli käytätte vain yhtä
vapaa-ajan asuntoa, vastatkaa vain ensimmäiseen sarakkeeseen.

21a. Vapaa-ajan asunnon sijaintipaikkakunta,
mikäli ulkomailla myös sijaintimaa

________________________________________

21b. Kylän tai kaupunginosan nimi, postinumero
________________________________________

22. Vapaa-ajan asunnon tyyppi

 Kotitalouden oma mökki

 Sukulaisten tai ystävien mökki

Pitkäaikainen vuokramökki

Vapaa-ajan käytössä oleva kerros-, rivi- tai
     paritaloasunto

Vanha asuin- tai muu rakennus (joka on jäänyt
      tyhjäksi tai vapaa-ajan käyttöön)

Siirtolapuutarhamökki

Lomaosake

Asuntovaunu kausi- tai pysyvällä paikalla

Muu, mikä? ____________________________

23a. Omistatteko itse kokonaan tai osittain
vapaa-ajan asunnon?

 Kyllä

 Ei  siirtykää kysymykseen 24.

Mikäli kyllä:
23b. Miten kauan olette omistanut
vapaa-ajan asunnon?                   _______vuotta

23c. Vuokraatteko vapaa-ajan asuntoa ulkopuolisille?

Kyllä, noin_______vuorokautta vuosittain

Ei

23d. Oletteko perinyt vapaa-ajan asuntonne?

 Kyllä

 Ei

23e. Omistatteko maata vapaa-ajan asunnon
yhteydessä?

Kyllä, noin ____________ hehtaaria

En

(21a). Vapaa-ajan asunnon sijaintipaikkakunta,
mikäli ulkomailla myös sijaintimaa

________________________________________

(21b). Kylän tai kaupunginosan nimi, postinumero
________________________________________

(22). Vapaa-ajan asunnon tyyppi

Kotitalouden oma mökki

 Sukulaisten tai ystävien mökki

Pitkäaikainen vuokramökki

Vapaa-ajan käytössä oleva kerros-, rivi- tai
     paritaloasunto

Vanha asuin- tai muu rakennus (joka on jäänyt
      tyhjäksi tai vapaa-ajan käyttöön)

Siirtolapuutarhamökki

Lomaosake

Asuntovaunu kausi- tai pysyvällä paikalla

Muu, mikä? ____________________________

(23a). Omistatteko itse kokonaan tai osittain
vapaa-ajan asunnon?

 Kyllä

 Ei  siirtykää kysymykseen 24.

Mikäli kyllä:
(23b). Miten kauan olette omistanut
vapaa-ajan asunnon?                   _______vuotta

(23c). Vuokraatteko vapaa-ajan asuntoa ulkopuolisille?

Kyllä, noin_______vuorokautta vuosittain

Ei

(23d). Oletteko perinyt vapaa-ajan asuntonne?

 Kyllä

 Ei

(23e). Omistatteko maata vapaa-ajan asunnon
yhteydessä?

Kyllä, noin ____________ hehtaaria

En

Vapaa-ajan asunto 1
= eniten käyttämänne vapaa-ajan asunto

Vapaa-ajan asunto 2
= toiseksi eniten käyttämänne vapaa-ajan asunto



24. Miten kauan olette käyttänyt vapaa-ajan
asuntoa?
____________ vuotta

25. Vapaa-ajan asunnon rakennettu ympäristö
(valitkaa kaikki sopivat vaihtoehdot)

Kaupunki

Maaseudun taajama tai kylä

Maaseudun haja-asutusalue

Matkailukeskus (laskettelu, hiihto, golf, kylpylä)

Loma-asuntoalue tai mökkikylä

Muu, mikä?____________________________

26. Vapaa-ajan asunnon luonnonympäristö
(valitkaa kaikki sopivat vaihtoehdot)

Metsä

Pelto

Puisto

Ranta

 Saari tai saaristo

Tunturi tai vuoristo

Erämaa

Muu, mikä?____________________________

27. Vapaa-ajan asunnon asuinpinta-ala
____________ m²

28. Vapaa-ajan asunnon varustetaso

 Verkkosähkö

Aurinko-, tuuli- tai muu sähkö

Vesivessa

Televisio

Astianpesukone

 Internet

29. Onko vapaa-ajan asunto talviasuttava

 Kyllä

 Ei

(24). Miten kauan olette käyttänyt vapaa-ajan
asuntoa?
____________ vuotta

(25). Vapaa-ajan asunnon rakennettu ympäristö
(valitkaa kaikki sopivat vaihtoehdot)

Kaupunki

Maaseudun taajama tai kylä

Maaseudun haja-asutusalue

Matkailukeskus (laskettelu, hiihto, golf, kylpylä)

Loma-asuntoalue tai mökkikylä

Muu, mikä?____________________________

(26). Vapaa-ajan asunnon luonnonympäristö
(valitkaa kaikki sopivat vaihtoehdot)

Metsä

Pelto

Puisto

Ranta

 Saari tai saaristo

Tunturi tai vuoristo

Erämaa

Muu, mikä?____________________________

(27). Vapaa-ajan asunnon asuinpinta-ala
____________ m²

(28). Vapaa-ajan asunnon varustetaso

 Verkkosähkö

Aurinko-, tuuli- tai muu sähkö

Vesivessa

Televisio

Astianpesukone

 Internet

(29). Onko vapaa-ajan asunto talviasuttava

 Kyllä

 Ei

Vapaa-ajan asunto 1
= eniten käyttämänne vapaa-ajan asunto

Vapaa-ajan asunto 2
= toiseksi eniten käyttämänne vapaa-ajan asunto



30. Arvioikaa kuinka usein käytte ja kuinka monta
yötä vietätte vapaa-ajan asunnolla kuukausittain?

Tammikuu _____ käyntikertaa, yht. _____ yötä

Helmikuu _____ käyntikertaa, yht. _____ yötä

Maaliskuu _____ käyntikertaa, yht. _____ yötä

Huhtikuu _____ käyntikertaa, yht. _____ yötä

Toukokuu _____ käyntikertaa, yht. _____ yötä

Kesäkuu _____ käyntikertaa, yht. _____ yötä

Heinäkuu _____ käyntikertaa, yht. _____ yötä

Elokuu _____ käyntikertaa, yht. _____ yötä

Syyskuu _____ käyntikertaa, yht. _____ yötä

Lokakuu _____ käyntikertaa, yht. _____ yötä

Marraskuu _____ käyntikertaa, yht. _____ yötä

Joulukuu _____ käyntikertaa, yht. _____ yötä

31. Millä kulkuvälineillä yleensä matkustatte
vapaa-ajan asunnolle? (Merkitkää kaikki
käyttämänne kulkuvälineet)

 Kotitalouden oma auto

Työsuhdeauto

Vuokra-auto

Sukulaisen tai ystävän autokyyti

Taksi

Linja-auto/bussi

Juna

Lentokone

Moottorivene

Soutuvene

Polkupyörä

Muu kulkuväline, mikä?____________________

32. Mitä kulkuvälineitä yleensä käytätte asiointi- ja
harrastusmatkoihin paikan päällä?

_________________________________________

_________________________________________

(30). Arvioikaa kuinka usein käytte ja kuinka monta
yötä vietätte vapaa-ajan asunnolla kuukausittain?

Tammikuu _____ käyntikertaa, yht. _____ yötä

Helmikuu _____ käyntikertaa, yht. _____ yötä

Maaliskuu _____ käyntikertaa, yht. _____ yötä

Huhtikuu _____ käyntikertaa, yht. _____ yötä

Toukokuu _____ käyntikertaa, yht. _____ yötä

Kesäkuu _____ käyntikertaa, yht. _____ yötä

Heinäkuu _____ käyntikertaa, yht. _____ yötä

Elokuu _____ käyntikertaa, yht. _____ yötä

Syyskuu _____ käyntikertaa, yht. _____ yötä

Lokakuu _____ käyntikertaa, yht. _____ yötä

Marraskuu _____ käyntikertaa, yht. _____ yötä

Joulukuu _____ käyntikertaa, yht. _____ yötä

(31). Millä kulkuvälineillä yleensä matkustatte
vapaa-ajan asunnolle? (Merkitkää kaikki
käyttämänne kulkuvälineet)

 Kotitalouden oma auto

Työsuhdeauto

Vuokra-auto

Sukulaisen tai ystävän autokyyti

Taksi

Linja-auto/bussi

Juna

Lentokone

Moottorivene

Soutuvene

Polkupyörä

Muu kulkuväline, mikä?____________________

(32). Mitä kulkuvälineitä yleensä käytätte asiointi ja
harrastusmatkoihin paikan päällä?

_________________________________________

_________________________________________

Vapaa-ajan asunto 1
= eniten käyttämänne vapaa-ajan asunto

Vapaa-ajan asunto 2
= toiseksi eniten käyttämänne vapaa-ajan asunto



33. Matkan pituus kotoa vapaa-ajan asunnolle
yhteen suuntaan?

____________ km

34. Kuinka paljon aikaa yleensä käytätte
yhdensuuntaiseen matkaan?

____________ tuntia ____________ minuuttia

35. Tekeekö joku kotitaloutenne jäsen etätyötä
vapaa-ajan asunnolla?

Kyllä, säännöllisesti

Kyllä, satunnaisesti

Ei

36. Käykö joku kotitaloutenne jäsen töissä
vapaa-ajan asunnolta käsin?

Kyllä, säännöllisesti

Kyllä, satunnaisesti

Ei

37. Miten aiotte käyttää vapaa-ajan asuntoa
seuraavan 5 vuoden aikana?

Olen tehnyt päätöksen muuttaa vapaa-ajan
      asunnolle pysyvästi

Haluaisin muuttaa sinne pysyvästi

Käyttö lisääntyy

Käyttö pysyy ennallaan

Käyttö vähenee

Aion luopua vapaa-ajan asunnon käytöstä

En tiedä

38. Miksi käytte vapaa-ajan asunnolla?

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

(33). Matkan pituus kotoa vapaa-ajan asunnolle
yhteen suuntaan?

____________ km

(34). Kuinka paljon aikaa yleensä käytätte
yhdensuuntaiseen matkaan?

____________ tuntia ____________ minuuttia

(35). Tekeekö joku kotitaloutenne jäsen etätyötä
vapaa-ajan asunnolla?

Kyllä, säännöllisesti

Kyllä, satunnaisesti

Ei

(36). Käykö joku kotitaloutenne jäsen töissä
vapaa-ajan asunnolta käsin?

Kyllä, säännöllisesti

Kyllä, satunnaisesti

Ei

(37). Miten aiotte käyttää vapaa-ajan asuntoa
seuraavan 5 vuoden aikana?

Olen tehnyt päätöksen muuttaa vapaa-ajan
      asunnolle pysyvästi

Haluaisin muuttaa sinne pysyvästi

Käyttö lisääntyy

Käyttö pysyy ennallaan

Käyttö vähenee

Aion luopua vapaa-ajan asunnon käytöstä

En tiedä

(38). Miksi käytte vapaa-ajan asunnolla?

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

Vapaa-ajan asunto 1
= eniten käyttämänne vapaa-ajan asunto

Vapaa-ajan asunto 2
= toiseksi eniten käyttämänne vapaa-ajan asunto



39. Kuinka tärkeänä pidätte sitä, että seuraavia
palveluja on/olisi tarjolla vapaa-ajan asunnon
läheisyydessä?
(1=ei lainkaan tärkeä, 2=ei kovin tärkeä, 3=en osaa
sanoa, 4=melko tärkeä, 5=erittäin tärkeä)

        1      2     3      4      5
Ruokakauppa

Erikoisliikkeet (rautakauppa,
vaatekauppa yms.)

Huolto-, remontti- ja
rakentamispalvelut

Terveydenhoito

Palo ja pelastustoimi

Teatterit, konsertit,
elokuvateatterit, näyttelyt

Paikalliset tapahtumat

Ravintolapalvelut

Hyvinvointipalvelut
(kampaaja/ parturi,
kosmetologi, hieroja jne.)

Matkailupalvelut (laskettelu,
golf, kylpylä jne.)

Liikuntapaikat ja –alueet
(uimahalli/-ranta, latuverkko,
urheilukenttä jne.)

Kirjasto

Julkinen liikenne

Kirkko tai seurakunta

Internet-yhteys

Ruoan ostaminen suoraan
paikallisilta tuottajilta

Muu palvelu, mikä?
___________________________________________

40. Kuinka aktiivisesti osallistutte seuraaviin
paikallisyhteisön toimintoihin vapaa-ajan
asunnolla?
(1=en ikinä, 2=harvoin, 3=toisinaan, 4=usein,
5=hyvin usein)           1     2      3     4      5

Asukastoimintaan, talkoisiin
tai paikallisyhteisön
tapahtumiin
Kunnallispolitiikkaan

Yhdistystoimintaan tai
muuhun yhteiskunnalliseen
toimintaan
Maankäytön suunnitteluun

(39). Kuinka tärkeänä pidätte sitä, että seuraavia
palveluja on/olisi tarjolla vapaa-ajan asunnon
läheisyydessä?
(1=ei lainkaan tärkeä, 2=ei kovin tärkeä, 3=en osaa
sanoa, 4=melko tärkeä, 5=erittäin tärkeä)

        1      2     3      4      5
Ruokakauppa

Erikoisliikkeet (rautakauppa,
vaatekauppa yms.)

Huolto-, remontti- ja
rakentamispalvelut

Terveydenhoito

Palo ja pelastustoimi

Teatterit, konsertit,
elokuvateatterit, näyttelyt

Paikalliset tapahtumat

Ravintolapalvelut

Hyvinvointipalvelut
(kampaaja/ parturi,
kosmetologi, hieroja jne.)

Matkailupalvelut (laskettelu,
golf, kylpylä jne.)

Liikuntapaikat ja –alueet
(uimahalli/-ranta, latuverkko,
urheilukenttä jne.)

Kirjasto

Julkinen liikenne

Kirkko tai seurakunta

Internet-yhteys

Ruoan ostaminen suoraan
paikallisilta tuottajilta

Muu palvelu, mikä?
__________________________________________

(40). Kuinka aktiivisesti osallistutte seuraaviin
paikallisyhteisön toimintoihin vapaa-ajan
asunnolla?
(1=en ikinä, 2=harvoin, 3=toisinaan, 4=usein,
5=hyvin usein)           1     2      3     4      5

Asukastoimintaan, talkoisiin
tai paikallisyhteisön
tapahtumiin
Kunnallispolitiikkaan

Yhdistystoimintaan tai
muuhun yhteiskunnalliseen
toimintaan
Maankäytön suunnitteluun

Vapaa-ajan asunto 1
= eniten käyttämänne vapaa-ajan asunto

Vapaa-ajan asunto 2
= toiseksi eniten käyttämänne vapaa-ajan asunto



41. Kuinka ympäristöystävällisenä pidätte omaa
vapaa-ajan asumistanne?

 En lainkaan

 En kovinkaan paljon

 Jossain määrin

 Melko paljon

 Erittäin paljon

(41). Kuinka ympäristöystävällisenä pidätte omaa
vapaa-ajan asumistanne?

 En lainkaan

 En kovinkaan paljon

 Jossain määrin

 Melko paljon

 Erittäin paljon

III OSIO: ASUMISEN YMPÄRISTÖT ________________________________________________

42. Kuinka tärkeitä seuraavat asiat ovat teille eri asuinympäristöissä? Arvioikaa väittämiä niiden
tärkeyden mukaan

(1=ei lainkaan tärkeä, 2=ei kovin tärkeä, 3=en osaa sanoa, 4=melko tärkeä, 5=erittäin tärkeä)

Vakituinen asunto Eniten käyttämänne
vapaa-ajan asunto

Minulle on tärkeää, että… 1      2     3      4     5 1      2     3      4     5
1 Asunnon paikka liittyy sukuni historiaan

2 Saan olla perheeni kanssa

3 Saan olla sukulaisteni kanssa

4 Saan olla yksin

5 Saan olla ystävieni kanssa

6 Saan tavata naapureita

7 Voin nauttia hitaasta elämänrytmistä

8 Pääsen irtautumaan työstä ja arjesta

9 Saan nauttia vaatimattomasta elämäntavasta

10 Pääsen irrottautumaan koneista ja laitteista

11 Voin itse viljellä ruokaa (esim. kasvimaa,
marjapensaat)

12 Voin käyttää maksullisia asunnon
ylläpitopalveluja (esim. siivous, pihatyöt)

13 Asunto on hyvin varusteltu

14 Asunto on suurikokoinen

15 Voin marjastaa tai sienestää

16 Pääsen kalastamaan ja metsästämään

17 Saan liikkua luonnossa

Vapaa-ajan asunto 1
= eniten käyttämänne
vapaa-ajan asunto

Vapaa-ajan asunto 1
= eniten käyttämänne vapaa-ajan asunto

Vapaa-ajan asunto 2
= toiseksi eniten käyttämänne vapaa-ajan asunto

Seuraavaksi vertaillaan vakituisen ja vapaa-ajan asumisen ympäristöjä.
MIKÄLI KÄYTÖSSÄNNE EI OLE VAPAA-AJAN ASUNTOA, VASTATKAA VAIN VAKITUISEN
ASUNNON OSALTA.



(1=ei lainkaan tärkeä, 2=ei kovin tärkeä, 3=en osaa sanoa, 4=melko tärkeä, 5=erittäin tärkeä)

Vakituinen
asuinympäristö

Vapaa-ajan
asuinympäristö

Minulle on tärkeää, että… 1      2     3      4     5 1      2     3      4     5
18 Voin nauttia hiljaisuudesta

19 Asuminen kuormittaa vähän ympäristöä

20 Asuminen tapahtuu luonnon ehdoilla

21 Alueella on arvokas luontokohde tai laji

22 Liikenneyhteydet ovat hyvät

23 Työpaikka, koulu tai opiskelupaikka on lähellä

24 Palvelut ja harrastusmahdollisuudet ovat
lähellä

25 Alueella on hyvät ulkoilu- ja
virkistäytymismahdollisuudet

26 Rakennukset ja pihat ovat hyvin hoidettuja

27 Tunnen oloni turvalliseksi

28 Ympäristö on lapsiystävällinen

29 Alueella on hyvä maine

30 Lemmikit viihtyvät hyvin

43. Miettikää vakituisen asuntonne ympäristöä. Onko seuraavissa asioissa tapahtunut muutoksia
sinä aikana kuin olette asunnossanne asunut ja kuinka olette kokeneet muutokset?

43a. Ovatko seuraavat asiat
lisääntyneet tai vähentyneet
vakituisen asuntonne
asuinympäristössä?

43b. Jos olette havainnut
muutoksen, oletteko kokenut sen
myönteiseksi vai kielteiseksi?

1=On lisääntynyt huomattavasti
2=On lisääntynyt hiukan
3=Ei ole lisääntynyt eikä vähentynyt
4=On vähentynyt hiukan
5=On vähentynyt huomattavasti

1=Erittäin myönteinen
2=Jonkin verran myönteinen
3=Ei myönteinen eikä kielteinen
4=Jonkin verran kielteinen
5=Erittäin kielteinen muutos

1      2     3      4     5 1      2     3      4     5
Liikenne

Keinovalo

Ihmisen aiheuttamat
äänet

Sinilevät vesistöissä

Tiivis rakentaminen

Rantojen rakentaminen

Viheralueiden määrä

Vapaa-ajan asunto 1
= eniten käyttämänne



44. Miettikää eniten käyttämänne vapaa-ajan asunnon (vapaa-ajan asunto 1) ympäristöä. Onko
seuraavissa asioissa tapahtunut muutoksia sinä aikana kuin olette asuntoa käyttänyt ja kuinka
olette kokenut muutokset?

44a. Ovatko seuraavat asiat
lisääntyneet tai vähentyneet vapaa-
ajan asuntonne ympäristössä?

44b. Jos olette havainnut
muutoksen, oletteko kokenut sen
myönteiseksi vai kielteiseksi?

1=On lisääntynyt huomattavasti
2=On lisääntynyt hiukan
3=Ei ole lisääntynyt eikä vähentynyt
4=On vähentynyt hiukan
5=On vähentynyt huomattavasti

1=Erittäin myönteinen
2=Jonkin verran myönteinen
3=Ei myönteinen eikä kielteinen
4=Jonkin verran kielteinen
5=Erittäin kielteinen muutos

1      2     3      4     5 1      2     3      4     5
Liikenne

Keinovalo

Ihmisen aiheuttamat
äänet

Sinilevät vesistöissä

Tiivis rakentaminen

Rantojen rakentaminen

Viheralueiden määrä

45a. Onko vapaa-ajan asumisella ylipäänsä mielestänne haitallisia ympäristövaikutuksia?
 Ei lainkaan

 Ei kovinkaan paljon

 Jossain määrin

 Melko paljon

 Erittäin paljon

 En osaa sanoa

45b. Perustelkaa vastauksenne

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

46. Arvioikaa seuraavia väittämiä sen mukaan kuinka hyvin ne vastaavat mielipiteitänne.
(1=täysin eri mieltä, 2=melko eri mieltä, 3=en samaa, enkä eri mieltä, 4=melko samaa mieltä, 5=täysin
samaa mieltä)

1      2     3      4     5
1 Minulla on hyvät tiedot asuinympäristöjeni

ympäristömuutoksista

2 Minulla on hyvät tiedot ympäristömuutosten syistä

3 Minulla on hyvät tiedot ympäristömuutosten seurauksista

4 Minulla on hyvät tiedot keinoista vaikuttaa ympäristömuutoksiin

Kiitos vastauksista ja osallistumisesta!


