
KYSELYLOMAKE: FSD3571 KANSALAISPANEELI TURUN LIIKENNEJÄRJESTELYISTÄ: KUN-
TALAISKYSELYT 2021

QUESTIONNAIRE: FSD3571 CITIZENS’ PANEL ON TRAFFIC PLANNING IN TURKU: RESI-
DENT SURVEY 2021

Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua
tutkimusaineistoa.

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

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.

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.
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TIME Minä seuraavista ajankohdista pystyt osallistumaan ryhmäkeskusteluun?  

Valitse kaikki ne ajankohdat, jotka sopivat sinulle. Kaikki osallistuvat vain yhteen 

ryhmäkeskusteluun, ja ilmoitamme sinulle oman keskustelusi päivämäärän ja kellonajan 30.4. 

Vastaa samalla lyhyeen kyselyyn. Muista vahvistaa vastauksesi painamalla sinistä 

nuolipainiketta kun olet vastannut sivun kysymyksiin. Painike on sivun oikeassa alalaidassa. 

▢ To 7.5 klo 9.30-12.30  (724)  

▢ To 7.5 klo 14.00-17.00  (725)  

▢ To 7.5 klo 15.00-18.00  (726)  

▢ To 7.5 klo 16.00-19.00  (727)  

▢ Pe 8.5 klo 9.30-12.30  (728)  

▢ Ma 11.5 klo 9.30-12.30  (730)  

▢ Ma 11.5 klo 14.00-17.00  (731)  

▢ Ma 11.5 klo 17.00-20.00  (732)  

▢ Ti 12.5 klo 9.30-12.30  (733)  

▢ Ti 12.5 klo 14.00-17.00  (734)  

▢ Ti 12.5 klo 17.00-20.00  (735)  

▢ Ke 13.5 klo 9.30-12.30  (736)  

▢ Ke 13.5 klo 14.00-17.00  (737)  

▢ Ke 13.5 klo 17.00-20.00  (738)  

▢ To 14.5 klo 9.30-12.30  (739)  

▢ To 14.5 klo 17.00-20.00  (729)  
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v1t2 Missä määrin seuraavat väitteet kuvaavat sinua? 

 
Ei kuvaa 

minua hyvin 
(1) 

Ei kuvaa 
minua kovin 

hyvin (2) 

Toisaalta 
kuvaa 
minua, 

toisaalta ei 
(3) 

Kuvaa 
minua 
jossain 

määrin (4) 

Kuvaa 
minua 
erittäin 

hyvin (5) 

Joskus minusta on 
vaikeaa nähdä asiat 
toisen näkökulmasta 

(1)  
o  o  o  o  o  

Erimielisyystilanteessa 
yritän katsoa tilannetta 

kaikkien kannalta 
ennen kuin teen 
päätöksen (2)  

o  o  o  o  o  

Joskus yritän 
ymmärtää ystäviäni 

paremmin 
kuvittelemalla, miltä 

asiat näyttävät heidän 
näkökulmastaan (3)  

o  o  o  o  o  

Jos olen varma, että 
olen oikeassa jonkin 
asian suhteen, en 
tuhlaa paljoakaan 

aikaa kuuntelemalla 
muiden perusteluja (4)  

o  o  o  o  o  

Uskon, että jokaisessa 
kysymyksessä on 

kaksi puolta ja yritän 
ottaa ne huomioon (5)  

o  o  o  o  o  

Kun olen suuttunut 
jollekin, yritän yleensä 
”asettaa itseni hänen 

saappaisiinsa” 
hetkeksi (6)  

o  o  o  o  o  

Kun luen kiinnostavaa 
tarinaa tai romaania, 

kuvittelen mitä 
tuntisin, jos tarinan 

tapahtumat 
tapahtuisivat minulle 

(7)  

o  o  o  o  o  

Ennen kuin arvostelen 
jotakuta, yritän o  o  o  o  o  
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kuvitella, miltä minusta 
tuntuisi hänen 

asemassaan (8)  

 

 

 

 

v2t2 Vastaa seuraaviin kysymyksiin parhaan tietämyksesi mukaan. Älä etsi vastauksia netistä 

googlaamalla, äläkä kilauta kaverille. Vastauksia käytetään vain tutkimustarkoituksiin. 

 

 

 

v3t2 Mikä on liikkumismuoto, jolla turkulaiset liikkuvat eniten? 

o Kävely  (1)  

o Polkupyörä  (2)  

o Henkilöauto  (3)  

o Joukkoliikenne  (4)  

o En osaa sanoa  (5)  
 

 

 

v4t2 Kuka on Suomen nykyisen hallituksen kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri? 

o Ville Skinnari  (1)  

o Katri Kulmuni  (2)  

o Pekka Haavisto  (3)  

o Anne-Mari Virolainen  (4)  

o En osaa sanoa  (5)  
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v5t2 Turun kaupungilla on tavoite, jonka mukaan joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn 

yhteenlasketun osuuden kaikista turkulaisten tekemistä matkoista tulisi nousta vuoteen 2030 

mennessä. Kuinka suuri tavoiteosuus on? 

o Kaksi kolmasosaa  (1)  

o Puolet  (2)  

o Kolmannes  (3)  

o Tavoitetta ei ole lyöty tarkasti lukkoon  (4)  

o En osaa sanoa  (5)  
 

 

 

v6t2 Ketkä saavat äänestää Suomen eduskuntavaaleissa? 

o Kaikki Suomessa laillisesti asuvat täysi-ikäiset ihmiset  (1)  

o Kaikki täysi-ikäiset Suomen kansalaiset ja Suomessa pysyvästi asuvien muiden EU-
maiden kansalaiset  (2)  

o Kaikki täysi-ikäiset Suomen kansalaiset, joilla ei ole kaksoiskansalaisuutta  (3)  

o Kaikki täysi-ikäiset Suomen kansalaiset  (4)  

o En osaa sanoa  (5)  
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v7t2 Mikä on yleiskaava? 

o Kaava, jonka avulla lasketaan väestönkehitystä  (1)  

o Ohjeistus, jonka avulla kunnat pystyvät arvioimaan liikennemääriä  (2)  

o Kunnan yleispiirteinen maankäytön suunnitelma  (3)  

o Yksityiskohtainen suunnitelma, jossa säädetään esim. rakennusten sijainti, koko ja 
käyttötarkoitus  (4)  

o En osaa sanoa  (5)  
 

 

 

v8t2 Mikä on nykyisen eduskunnan paikkamäärältään toiseksi suurin puolue? 

o Kokoomus  (1)  

o SDP  (2)  

o Perussuomalaiset  (3)  

o Keskusta  (4)  

o En osaa sanoa  (5)  
 

 

 

v9t2 Mikä seuraavista sektoreista aiheuttaa eniten kasvihuonepäästöjä Suomessa? 

o Teollisuus ja rakentaminen  (1)  

o Energiantuotanto  (2)  

o Kotimaan liikenne  (3)  

o Maatalous  (4)  

o En osaa sanoa  (5)  
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v10t2 Mikä taho vastaa pääosin liikennesuunnittelusta Turussa? 

o Rakennus- ja lupalautakunta  (1)  

o Kaupunkiympäristölautakunta  (2)  

o Varsinais-Suomen Ely-keskus  (3)  

o Lounais-Suomen aluehallintovirasto  (4)  

o En osaa sanoa  (5)  
 

 

 

v11t2 Kuka seuraavista ei saa matkustaa Fölin busseissa ilmaiseksi? 

o Alle 7-vuotias lapsi maksavan matkustajan seurassa  (1)  

o Jokainen yli 80-vuotias turkulainen  (2)  

o Lastenvaunujen tai –rattaiden kanssa matkustava  (3)  

o Pyörätuolilla matkustava  (4)  

o En osaa sanoa  (5)  
 

End of Block: Default Question Block 
 

 


