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TALAISKYSELYT 2021
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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.



T1 
 

 

Start of Block: Default Question Block 

 

HEADER  

Turku keskustelee 

 

 

 

LOGO  

 

 

 

INTRO Tervetuloa Turku keskustelee-kyselyyn. Pyydämme sinua vastaamaan kaikkiin 

kysymyksiin. Pääset eteenpäin painamalla pientä sinistä painiketta, jossa on nuoli oikealle. 

Painike on jokaisen sivun oikeassa alalaidassa. Muista painaa painiketta kun olet vastannut 

sivun kysymyksiin. 
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OSA Haluaisitko osallistua Turku keskustelee -kansalaispaneeliin yhtenä arkipäivänä? 

o Kyllä  (1)  

o Ei  (2)  
 

 

Display This Question: 

If Haluaisitko osallistua Turku keskustelee -kansalaispaneeliin yhtenä arkipäivänä? = Kyllä 

 
 

EPOST Mikäli haluat osallistua, anna sähköpostiosoitteesi jatkoyhteydenottoa varten. 

Yhteystietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin. 

________________________________________________________________ 
 

 

Display This Question: 

If If Mikäli haluat osallistua, anna sähköpostiosoitteesi jatkoyhteydenottoa varten. Yhteystietoja ei k... 
Text Response Is Not Displayed 

 
 

Q48 Mikäli haluat osallistua, anna sähköpostiosoitteesi jatkoyhteydenottoa varten. 

Yhteystietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin. 

________________________________________________________________ 
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Q1 1. Mitä mieltä olet seuraavista Turun keskustaa koskevista väittämistä? 

 
Täysin 
samaa 

mieltä (1) 

Jokseenkin 
samaa 

mieltä (2) 

Jokseenkin 
eri mieltä (3) 

Täysin eri 
mieltä (4) 

En osaa 
sanoa (5) 

Turun keskusta on 
turvallinen 

kaikenikäisille 
liikkujille. (1)  

o  o  o  o  o  

Turun keskusta on 
viihtyisä. (2)  o  o  o  o  o  

Keskustassa on 
helppo liikkua 

jalankulkijana. (3)  o  o  o  o  o  
Keskustassa on 
helppo liikkua 
pyöräillen. (4)  o  o  o  o  o  

Keskustaan on 
helppo saapua 

joukkoliikenteellä. 
(5)  

o  o  o  o  o  

Keskustaan on 
helppo saapua 

henkilöautolla. (6)  o  o  o  o  o  
Keskustassa on 

tarpeeksi 
parkkipaikkoja 

kadunvarsilla. (7)  
o  o  o  o  o  

Keskustassa on 
tarpeeksi 

parkkipaikkoja 
pysäköintihalleissa 

ja -luolissa. (8)  

o  o  o  o  o  

Turun 
keskustassa on 

liikaa 
autoliikennettä. (9)  

o  o  o  o  o  
 

 

 

 



Q2 2. Kuinka tärkeinä pidät seuraavia tavoitteita Turun keskustan liikennesuunnittelun 

kannalta? 

 Tärkeä (1) Ei kovin tärkeä (2) 

Kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentäminen (1)  o  o  

Keskustan kaupallinen 
houkuttelevuus (2)  o  o  

Keskustaan saapumisen ja 
keskustassa kulkemisen 

helppous (3)  o  o  
Keskustan viihtyisyys elävänä 

kohtaamispaikkana (4)  o  o  
Keskustan 

liikenneturvallisuuden ja 
esteettömyyden 

parantaminen (5)  
o  o  
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Q3 3. Pitäisikö seuraavia ryhmiä huomioida nykyistä enemmän vai vähemmän Turun 

keskustan liikenteen kehittämisessä? 

 Enemmän (1) 
Saman verran kuin 

nyt (2) 
Vähemmän (3) 

Joukkoliikennettä 
käyttävät (2)  o  o  o  

Jalankulkijat (4)  o  o  o  
Autoilijat (5)  o  o  o  
Pyöräilijät (6)  o  o  o  

Liikuntarajoitteiset (7)  o  o  o  
Lapset ja nuoret (8)  o  o  o  

Vanhukset (9)  o  o  o  
Työssäkäyvät (10)  o  o  o  
Turun keskustassa 

asuvat (11)  o  o  o  
Kaikki turkulaiset (12)  o  o  o  

Ympäristökuntien 
asukkaat (13)  o  o  o  
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Q4 4. Mitä mieltä olet seuraavista Turun keskustan liikennejärjestelyjä koskevista 

väittämistä? 



 
Täysin 
samaa 

mieltä (1) 

Jokseenkin 
samaa 

mieltä (2) 

Jokseenkin 
eri mieltä 

(3) 

Täysin eri 
mieltä (4) 

En osaa 
sanoa (5) 

Keskustan 
nopeusrajoitus autoille 
on oltava 30 kilometriä 

tunnissa. (1)  
o  o  o  o  o  

Turun 
joukkoliikennettä pitää 

täydentää 
raitiovaunuilla. (4)  

o  o  o  o  o  

Joukkoliikenteen 
lippujen hintoja pitää 
laskea Turussa. (5)  o  o  o  o  o  

Liikenteeseen liittyvä 
rakentaminen ei saa 
johtaa kunnallisveron 

korotukseen. (6)  
o  o  o  o  o  

Yksityisautoilua pitää 
rajoittaa keskustan 

alueella. (7)  o  o  o  o  o  
Keskustaan pitää 

rakentaa lisää 
pyöräteitä ja 

pyöräkaistoja. (8)  
o  o  o  o  o  

Liikuntarajoitteisten 
ryhmien erityistarpeet 

on huomioitava 
paremmin keskustan 
liikennejärjestelyissä. 

(9)  

o  o  o  o  o  

Enemmän katutilaa 
pitää varata 
pelkästään 

jalankulkijoille ja 
pyöräilijöille. (10)  

o  o  o  o  o  

Keskustassa on 
varattava katuja 

pelkästään niiden 
varsilla asuvien 

asukkaiden 
liikenteelle. (11)  

o  o  o  o  o  



Keskustaan tarvitaan 
lisää sähköautojen 
latauspisteitä. (12)  o  o  o  o  o  

Katujen varsille pitää 
saada lisää 

viihtyisyyttä lisääviä 
penkkejä ja istutuksia. 

(13)  

o  o  o  o  o  

Enemmän katutilaa 
pitää varata 
pelkästään 

joukkoliikenteelle. (14)  
o  o  o  o  o  

Mahdollisuutta 
kadunvarsipysäköintiin 

ei saa vähentää 
nykyisestä. (15)  

o  o  o  o  o  

Keskustaan pitää 
rakentaa enemmän 
kävelykatuja. (16)  o  o  o  o  o  
Joukkoliikenteen 
vuorovälejä pitää 

tihentää. (17)  o  o  o  o  o  
Keskustan 

läpikulkuliikennettä 
pitää vähentää. (18)  o  o  o  o  o  
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Q5 5. Mitä mieltä olet seuraavasta väittämästä? Rastita vain yksi vaihtoehto, joka kuvaa 

mielipidettäsi parhaiten. 

o Turun keskustan liikennettä pitää suunnitella ensisijaisesti nykyisten turkulaisten 
näkökulmasta.  (1)  

o Turun keskustan liikennettä pitää suunnitella ensisijaisesti tulevien sukupolvien 
näkökulmasta.  (2)  

 

 

 

Q6 6. Kuinka tyytyväinen olet demokratian toimivuuteen Suomessa? 

o Erittäin tyytyväinen  (1)  

o Melko tyytyväinen  (2)  

o En kovinkaan tyytyväinen  (3)  

o En lainkaan tyytyväinen  (4)  

o En osaa sanoa  (5)  
 

 

 

Q7 7. Entä kuntademokratian toimivuuteen Turussa? 

o Erittäin tyytyväinen  (1)  

o Melko tyytyväinen  (2)  

o En kovinkaan tyytyväinen  (3)  

o En lainkaan tyytyväinen  (4)  

o En osaa sanoa  (5)  
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Q8 8. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? 



 
Täysin 
samaa 

mieltä (1) 

Jokseenkin 
samaa 

mieltä (4) 

Jokseenkin 
eri mieltä 

(5) 

Täysin 
eri mieltä 

(6) 

En osaa 
sanoa (7) 

Demokratialla voi olla 
ongelmansa, mutta se 
on parempi kuin muut 

hallitusmuodot. (1)  
o  o  o  o  o  

Tärkeät yhteiskunnalliset 
kysymykset pitäisi 
entistä useammin 

päättää 
kansanäänestyksellä. 

(4)  

o  o  o  o  o  

Edustuksellisen 
demokratian tukena 

tulisi järjestää tavallisille 
kansalaisille tarkoitettuja 

poliittisia 
keskustelutilaisuuksia. 

(5)  

o  o  o  o  o  

Haluaisin itse osallistua 
kansalaisille 

tarkoitettuihin poliittisiin 
keskustelutilaisuuksiin. 

(6)  

o  o  o  o  o  

Vältän sellaisten 
ihmisten seuraa, joiden 

arvot, asenteet tai 
mielipiteet poikkeavat 

omistani. (7)  

o  o  o  o  o  

Pidän äänestämässä 
käyntiä 

kansalaisvelvollisuutena. 
(8)  

o  o  o  o  o  

Vaaleilla valitut poliitikot 
ovat parhaita johtamaan 

Suomea. (9)  o  o  o  o  o  



Suomen asiat hoituisivat 
paremmin, jos 
päätöksenteko 

annettaisiin 
riippumattomille 
asiantuntijoille 
poliitikkojen ja 

kansalaisten asemesta. 
(10)  

o  o  o  o  o  

Suomen asiat hoituisivat 
paremmin, jos 

politiikasta päättäisivät 
menestyksekkäät 
yritysjohtajat. (11)  

o  o  o  o  o  

Valtakunnan tason 
kansalaisaloite on 

edistänyt demokratian 
toimivuutta Suomessa. 

(12)  

o  o  o  o  o  
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Q9 9. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? 



 
Täysin 
samaa 

mieltä (1) 

Jokseenkin 
samaa 

mieltä (4) 

Jokseenkin 
eri mieltä (5) 

Täysin eri 
mieltä (6) 

En osaa 
sanoa (7) 

Äänestämällä 
tavalliset ihmiset 
voivat vaikuttaa 

poliittiseen 
päätöksentekoon. 

(1)  

o  o  o  o  o  

Kansanedustajat 
etääntyvät 
nopeasti 

tavallisten 
ihmisten 

ongelmista. (4)  

o  o  o  o  o  

Minulla ei ole 
mitään 

sananvaltaa 
siihen, mitä maan 

hallitus ja 
eduskunta 

päättävät. (5)  

o  o  o  o  o  

Puolueet ovat 
kiinnostuneita 

pelkästään 
ihmisten äänistä, 

eivät heidän 
mielipiteistään. 

(6)  

o  o  o  o  o  

Joskus politiikka 
vaikuttaa niin 

monimutkaiselta, 
että en oikein 

ymmärrä mitä on 
tekeillä. (7)  

o  o  o  o  o  

Suomalaiset 
kansanedustajat 

ovat päteviä 
työssään. (8)  

o  o  o  o  o  

Poliittiset 
päättäjät ottavat 

kansalaisten 
näkemykset 
huomioon 

tehdessään 
päätöksiä. (9)  

o  o  o  o  o  



Luotan omiin 
kykyihini 
osallistua 

politiikkaan. (10)  
o  o  o  o  o  

 

 

 

 



Q10 10. Mitä mieltä olet seuraavista Turun kaupungin palveluja ja päätöksentekoa 

koskevista väittämistä? 



 
Täysin 
samaa 

mieltä (1) 

Jokseenkin 
samaa 

mieltä (4) 

Jokseenkin 
eri mieltä 

(5) 

Täysin eri 
mieltä (6) 

En osaa 
sanoa (7) 

Turun kaupungin 
palvelujen käyttäjillä 
pitäisi olla nykyistä 

suurempi sananvalta 
palvelujen 

järjestämisessä. (1)  

o  o  o  o  o  

Tärkeimmistä asioista 
päätettäessä pitäisi 

järjestää kunnallinen 
kansanäänestys. (4)  

o  o  o  o  o  

Kuntavaaleissa 
äänestäminen on 

tärkein keino vaikuttaa 
Turun asioihin. (5)  

o  o  o  o  o  

Turun päätöksenteko 
on oikeudenmukaista 

ja kohtelee 
tasavertaisesti eri 
väestöryhmiä. (6)  

o  o  o  o  o  

Turussa kuunnellaan 
asukkaiden 

mielipiteitä. (7)  o  o  o  o  o  
Todellista 

päätösvaltaa Turussa 
käyttävät viranhaltijat, 

eivät poliitikot. (8)  
o  o  o  o  o  

Kaupunginvaltuutetut 
menettävät yleensä 
pian kosketuksen 

äänestäjiin. (9)  
o  o  o  o  o  

Olen mielestäni hyvin 
perillä Turun 

kaupunkisuunnittelusta 
ja kaavoituksesta. (10)  

o  o  o  o  o  

Korruptio eli vallan 
väärinkäyttö on yleistä 

Turun poliittisten 
päättäjien ja 

viranhaltijoiden 
keskuudessa. (11)  

o  o  o  o  o  
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Q11 11. Kuinka huolestunut olet ilmastonmuutoksesta? 

o En lainkaan huolestunut  (1)  

o En kovin huolestunut  (5)  

o Jonkin verran huolestunut  (7)  

o Erittäin huolestunut  (9)  

o En osaa sanoa  (11)  
 

 

 

Q12 12. Missä määrin sinun pitäisi mielestäsi omalta osaltasi yrittää vähentää 

ilmastonmuutoksen vaikutuksia?  

Kerro mielipiteesi asteikolla nollasta kymmeneen, jossa nolla tarkoittaa “ei lainkaan” ja 

kymmenen “hyvin paljon”. 

 Ei lainkaan Hyvin paljon 
 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

  () 

 
 

 

 

 

Q13  

13. Kuvittele, että suuri joukko ihmisiä rajoittaa energiankulutustaan. Kuinka 

todennäköisesti se mielestäsi hidastaa ilmastonmuutosta? 

Kerro mielipiteesi asteikolla nollasta kymmeneen, jossa nolla tarkoittaa “ei lainkaan 

todennäköistä” ja kymmenen “erittäin todennäköistä”. 

 Ei lainkaan 
todennäköistä 

Erittäin todennäköistä 

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

  () 
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Q14 14. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? 

 
Täysin 
samaa 

mieltä (1) 

Jokseenkin 
samaa 

mieltä (4) 

Jokseenkin 
eri mieltä (5) 

Täysin eri 
mieltä (6) 

En osaa 
sanoa (7) 

Ilmastonmuutoksesta 
ja keinoista, joilla 

siihen voi vaikuttaa, 
liikkuu niin paljon 

epämääräistä tietoa, 
että on vaikea tietää, 
mikä vaikutus omilla 

toimilla on. (1)  

o  o  o  o  o  

Olisin valmis 
tekemään 

ilmastotekoja, jos 
saisin varmuuden 

siitä, että myös muut 
kansalaiset ryhtyvät 

niihin. (4)  

o  o  o  o  o  

Päättäjien pitää 
tehdä 

ilmastonmuutoksen 
hidastamiseksi 

tarvittavat ratkaisut ja 
toimet, eikä niitä voi 
sysätä yksittäisten 

kansalaisten 
vastuulle. (5)  

o  o  o  o  o  

 

 

 

Page Break  

  



 

Q15 15. Kuinka mahdollisina pidät seuraavia tekoja omalla kohdallasi lähivuosina? 

 
Täysin 

mahdollista 
(1) 

Melkein 
mahdollista 

(4) 

Melkein 
mahdotonta 

(5) 

Täysin 
mahdotonta 

(6) 

En osaa 
sanoa 

(7) 

Lentomatkojen 
päästöjen 

hyvittäminen (1)  o  o  o  o  o  
Sähköauton 

hankkiminen (4)  o  o  o  o  o  
Joukkoliikenteen 

käytön lisääminen 
(juna, linja-auto) (5)  o  o  o  o  o  

Lentomatkustamisen 
vähentäminen (6)  o  o  o  o  o  

Bensiini- tai 
dieselkäyttöisestä 

autosta luopuminen 
(7)  

o  o  o  o  o  

Sähköpyörän 
hankkiminen (8)  o  o  o  o  o  

Pyöräilyn ja kävelyn 
lisääminen (9)  o  o  o  o  o  

Yksityisautoilun 
vähentäminen (10)  o  o  o  o  o  
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Q16 16. Seuraavassa on joukko erilaisia yhteiskunnallisen osallistumisen muotoja. Mitä 

näistä olet tehnyt viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana, tai jos tuntisit asian 

tärkeäksi, mitä saattaisit tehdä? 



 

Olen tehnyt 
viimeksi 

kuluneiden 12 
kk aikana (1) 

En ole tehnyt, 
mutta 

saattaisin 
tehdä (4) 

En tekisi 
missään 

tapauksessa 
(5) 

En osaa 
sanoa (6) 

Kirjoittanut 
yleisönosastoon (1)  o  o  o  o  

Ottanut yhteyttä 
poliittisiin 

päätöksentekijöihin 
jossakin tärkeässä 

asiassa (4)  

o  o  o  o  

Kirjoittanut nimeni 
vetoomuksiin tai 

nimenkeräyksiin (5)  o  o  o  o  
Osallistunut 

yhteiskunnalliseen 
keskusteluun 

sosiaalisessa mediassa 
(6)  

o  o  o  o  

Osallistunut poliittisen 
puolueen toimintaan (7)  o  o  o  o  

Osallistunut muun 
yhdistyksen tai järjestön 

toimintaan (8)  o  o  o  o  
Tehnyt omia 

ostopäätöksiäni siten, 
että voisin kuluttajana 

vaikuttaa 
yhteiskunnallisiin tai 
poliittisiin asioihin (9)  

o  o  o  o  

Osallistunut 
rauhanomaisiin 

mielenosoituksiin (10)  o  o  o  o  
Allekirjoittanut 

kansalaisaloitteen tai 
kuntalaisaloitteen (11)  o  o  o  o  

Osallistunut 
kaupunginosatoimintaan 

(12)  o  o  o  o  



Osallistunut kaupungin 
järjestämään kuulemis- 

tai 
keskustelutilaisuuteen 

(13)  

o  o  o  o  

Vastannut kaupungin 
asiakaskyselyyn (14)  o  o  o  o  

Antanut palautetta 
kaupungin järjestämistä 

palveluista (15)  o  o  o  o  
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Q17 17. Katsotko yleensä ottaen olevasi lähellä jotakin poliittista puoluetta? 

o Kyllä, erittäin lähellä  (1)  

o Kyllä, melko lähellä  (4)  

o Kyllä, mutta en kovinkaan lähellä  (5)  

o Ei, en koe olevani lähellä mitään poliittista puoluetta  (6)  
 

 

 

Q18 18. Jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt, mitä puoluetta äänestäisit? 

o Suomen Sosialidemokraattinen Puolue  (1)  

o Perussuomalaiset  (5)  

o Kansallinen Kokoomus  (7)  

o Suomen Keskusta  (9)  

o Vihreä liitto  (11)  

o Vasemmistoliitto  (13)  

o Suomen ruotsalainen kansanpuolue  (4)  

o Suomen Kristillisdemokraatit  (6)  

o Liike Nyt  (8)  

o Muu puolue tai valitsijayhdistys  (10)  

o En äänestäisi  (12)  

o En halua sanoa / En osaa sanoa  (14)  
 

 

 

Q19  

19. Voiko mielestäsi ihmisiin luottaa, vai onko niin, että ihmisten suhteen ei voi olla liian 



varovainen? 

Kerro mielipiteesi asteikolla nollasta kymmeneen, jossa nolla tarkoittaa “ihmisten kanssa ei voi 

olla liian varovainen” ja kymmenen “useimpiin ihmisiin voi luottaa”. 

 Ihmisten kanssa ei voi 
olla liian varovainen 

Useimpiin ihmisiin voi 
luottaa 

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

  () 
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Q20 20. Missä määrin luotat tai et luota seuraaviin tahoihin? 

Arvioi kutakin tahoa asteikolla nollasta kymmeneen, jossa nolla tarkoittaa “en luota lainkaan” ja 

kymmenen ”luotan täysin”.  

 En luota lainkaan Luotan täysin 
 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Poliittiset puolueet () 

 

Eduskunta () 

 

Suomen hallitus () 

 

Poliitikot () 

 

Turun kaupungin viranhaltijat () 

 

Turun kaupunginvaltuusto () 

 

Perinteiset tiedotusvälineet (sanomalehdet, 
tv, radio) ()  

Sosiaalinen media () 

 

Yliopistot ja tutkimuslaitokset () 
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Q21 21. Politiikassa puhutaan joskus vasemmistosta ja oikeistosta. 

Käyttäen asteikkoa, jossa nolla tarkoittaa eniten vasemmalla ja kymmenen eniten oikealla, 

mihin kohtaan sijoittaisit itsesi tällä asteikolla?  

 Eniten vasemmalla Eniten oikealla 
 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

  () 

 
 

 

 

 

Q22 22. Kuinka kiinnostunut olet politiikasta ja yhteiskunnallisista asioista? 

o Hyvin kiinnostunut  (1)  

o Jonkin verran kiinnostunut  (2)  

o Vain vähän kiinnostunut  (3)  

o En lainkaan kiinnostunut  (4)  
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Q23 23. Seuraavassa esitetään kahdeksan uutisotsikkoa ja johdantotekstiä, jotka on 

poimittu internetistä. Mitkä artikkelit olisit kiinnostunut lukemaan otsikoiden perusteella? 

Pohdi, mitkä otsikot kiinnostaisivat sinua niin paljon, että haluaisit lukea koko artikkelin. 
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Q23a a) Tutkimus: Yksityisautoilu on pelkkä menoerä – näin paljon pyöräily ja kävely 

hyödyttävät yhteiskuntaa. Tuoreen tutkimuksen mukaan EU:ssa syntyy vuodessa 

pyöräliikenteestä 24 miljardin ja jalankulusta 66 miljardin edestä hyötyjä vuosittain. 

 

 

Olisitko kiinnostunut lukemaan tämän artikkelin? 

o Kyllä  (1)  

o Ei  (2)  
 

 

 

Q23b b) Päästöjen määrä on monen tekijän soppa – Yksityisautoilua syyllistetään osin 

aiheetta Henkilöautoilu ei kilometriä kohden tuota päästöjä joukkoliikennettä enempää, kun 

vertaillaan todellisia matkustettuja kilometrejä. Tilanne olisi toinen, jos bussit ja junat olisivat 

kaikkina kellonaikoina ja reitin molempiin suuntiin kuljettaessa täynnä matkustajia. 

 

 

Olisitko kiinnostunut lukemaan tämän artikkelin? 

o Kyllä  (1)  

o Ei  (2)  
 

 

 

Q23c c) Näkökulma: Sitran ilmastoraportti haluaa lopettaa vapaa-ajan yksityisautoilun - 

hyvästi mökkireissut viikonloppuisin Sitran laskujen mukaan yksittäisen ihmisen niin sanottu 

hiilijalanjälki pienenisi vapaa-ajan yksityisautoilun lopettamisella vuositasolla yhtä tehokkaasti 

kuin jos ryhdyttäisiin vegaaneiksi ja käytettäisiin tuulivoimaa. 

 

 

Olisitko kiinnostunut lukemaan tämän artikkelin? 

o Kyllä  (1)  

o Ei  (2)  
 

 

 



Q23d d) Mitä järkeä on autoilussa? Varsinkin taajama-alueilla yksityisautoilu koetaan 

välttämättömäksi liikkumismuodoksi. Kansan liike tutkii, mitä ympäristölle, terveydelle ja 

lompakolle haitalliselle autoilulle voi tehdä - ja löytää useita konkreettisia ratkaisuja. 

 

 

Olisitko kiinnostunut lukemaan tämän artikkelin? 

o Kyllä  (1)  

o Ei  (2)  
 

 

 

Q23e e) Joukkovoimalla satakuntalaisen autoilun puolesta – "Meidän maakuntamme ei 

kasva eikä kehity, jos autoilun kustannukset kaiken kaikkiaan jatkavat nousuaan" Autoilu 

on kallista ja tuntuu jatkavan kallistumistaan. Autoilu on myös verokarhun lempilapsi, jota 

käytetään, kun rahaa tarvitaan. Perusteena autoverotukselle ovat usein ympäristötekijät. 

 

 

Olisitko kiinnostunut lukemaan tämän artikkelin? 

o Kyllä  (1)  

o Ei  (2)  
 

 

 

Q23f f) On monta syytä, miksi yksityisautoilu kiellettäisiin, jos se keksittäisiin nyt 

Yksityisautoilu on monin tavoin haitallista, mutta sitä on vaikeaa suitsia, koska se on ihmisten 

oikeus. Volvo on ennustanut autoilun jäävän ammattiautoilijoiden puuhaksi ainakin 

kaupungeissa, koska yksityisautot ovat meluavia ja saastuttavia. 

 

 

Olisitko kiinnostunut lukemaan tämän artikkelin? 

o Kyllä  (1)  

o Ei  (2)  
 

 

 

Q23g g) Harva pärjää maaseudulla ilman omaa autoa Pienissä maaseutukunnissa vähintään 

yksi auto per talous on melkeinpä välttämättömyys. Pelkästään kuntien sisällä välimatkat ovat 



pitkät. Työ, harrastukset ja muut perheen arjen tarpeet edellyttävät joustavaa liikkumista. 

Yksityisautoilun puolesta puhuvat käytännön järkisyiden lisäksi myös mielekkyystekijät. 

 

 

Olisitko kiinnostunut lukemaan tämän artikkelin? 

o Kyllä  (1)  

o Ei  (2)  
 

 

 

Q23h h) Kommentti: Ajatushautomosta pöllähti höttöä – yksityisautoilun vastustaja 

unohtaa monta faktaa Suomen kaltaisessa, harvaan asutussa maassa yksityisautoilu on 

käytännössä ainoa mahdollinen liikkumismuoto noin kolmelle miljoonalle asukkaalle, jos 

kuvitellaan että ne loput kaksi ja puoli miljoonaa sattuvat asumaan kaupungeissa ja käymään 

virka-aikaan töissä. 

 

 

Olisitko kiinnostunut lukemaan tämän artikkelin? 

o Kyllä  (1)  

o Ei  (2)  
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Q24 24. Mikä on korkein suorittamasi kouluaste tai tutkinto? 

o Peruskoululuokat 1-6 (kansakoulu)  (1)  

o Peruskoululuokat 7-9,10 (keskikoulu)  (2)  

o Lyhyt ammatillinen koulutus (ammattikoulu, -opisto, -instituutti, -kurssi)  (3)  

o Opistotason ammatillinen tutkinto  (4)  

o Ylioppilastutkinto  (5)  

o Ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava  (6)  

o Yliopistotutkinto  (7)  

o Ei koulutusta  (8)  
 

 

 

Q25 25. Mikä seuraavista vaihtoehdoista sopii elämäntilanteeseesi? 

o Kokopäivätyössä  (1)  

o Osa-aikatyössä  (2)  

o Työtön  (3)  

o Opiskelija tai koululainen  (4)  

o Eläkkeellä  (5)  

o Hoidan kotona lapsia/omaista  (6)  

o Muu, mikä?  (7) ________________________________________________ 
 

 

 



Q26 26. Asun 

o Vuokralla  (1)  

o Omistamassani tai perheeni omistamassa asunnossa  (2)  

o Asumisoikeus- tai osaomistusasunnossa  (3)  

o Muu, mikä?  (4) ________________________________________________ 
 

 

 
 

Q27 27. Miten pääasiassa kuljet Turussa? 

Rastita enintään kolme vaihtoehtoa. 

▢ Jalan  (1)  

▢ Polkupyörällä  (2)  

▢ Sähköpotkulaudalla tai sähköpyörällä  (3)  

▢ Linja-autolla, junalla tai muulla julkisella kulkuneuvolla  (4)  

▢ Henkilöautolla tai muulla moottoriajoneuvolla yksin  (5)  

▢ Henkilöautolla useamman matkustajan kanssa  (6)  

▢ Pyörätuolilla, rollaattorilla tai muulla liikkumisen apuvälineellä  (7)  

▢ Opaskoiran tai avustajan kanssa  (8)  

▢ Muu, mikä?  (9) ________________________________________________ 
 

 

 



Q28 28. Kuinka usein liikut Turun keskustassa? 

o Päivittäin tai lähes päivittäin  (1)  

o Muutaman kerran viikossa  (2)  

o Noin kerran viikossa  (3)  

o Harvemmin  (4)  
 

 

 

Q29 29. Kuinka usein kuljet henkilöautolla keskustan läpi siellä pysähtymättä? 

o Päivittäin tai lähes päivittäin  (1)  

o Muutaman kerran viikossa  (4)  

o Noin kerran viikossa  (5)  

o Harvemmin  (6)  

o En koskaan/en kulje henkilöautolla  (7)  
 

 

 

Q30 30. Kuinka pitkän matkan kuljet tavallisesti yhtenä arkipäivänä? 

o alle 2 kilometriä  (1)  

o 2-4,9 kilometriä  (4)  

o 5-7,9 kilometriä  (5)  

o 8-9,9 kilometriä  (6)  

o Yli 10 kilometriä  (7)  

o En osaa sanoa  (8)  
 

 

 



Q31 31. Onko sinulla yksityisauto käytössäsi? 

o Kyllä, bensa- tai dieselkäyttöinen auto  (1)  

o Kyllä, sähkö-, kaasu- tai hybridikäyttöinen auto  (4)  

o Minulla ei ole autoa käytössäni  (5)  
 

 

 

Q32 32. Missä määrin seuraavat väittämät kuvaavat tämänhetkistä perhetilannettasi? 

 Kyllä (1) Ei (2) 

Asun puolison kanssa (1)  o  o  
Minulla on kotona asuvia 

lapsia (4)  o  o  
Minulla on kotoa pois 
muuttaneita lapsia (5)  o  o  

 

 

 

 

Q33 33. Sukupuolesi 

o Mies  (1)  

o Nainen  (2)  

o Muu/En halua sanoa  (3)  
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Q47 Kiitos vastauksistasi! Painamalla sinistä nuolta oikealle vastauksesi tallennetaan, etkä 

pääse enää muuttamaan niitä. 

 

End of Block: Default Question Block 
 

 


