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VASTAAJIEN TIEDOT 
 
Vastaajien ikäjakauma 
 
Kyselyyn vastasi yhteensä 415 vastaajaa. Vastaajien ikäjakauma painottuu selvästi alle 26-vuotiaisiin, 
joiden osuus vastaajista on puolet (ks. taulukko 1 ja kaavio1). Alle 18-vuotiaita on noin 28 % ja 19–25-
vuotiaita on noin 22 % vastaajista. Suurimman ikäryhmän muodostavat 26–45-vuotiaat, joiden osuus on 
noin 32 %. Ikäryhmään 45–65-vuotiaat kuuluvia on 15 %. Yli 65-vuotiaita on vain 1,4 % kaikista vastaa-
jista, joten vastaajien pienen määrän vuoksi heidän vastauksiaan ei käsitellä erikseen raportissa.  
 
Taulukko 1. Vastaajien ikäjakauma 

 
 

 
Kaavio 1. Vastaajien ikäjakauma. 
 
Vastaajat, joilla on lapsia taloudessa 
 
Vastaajilta kysyttiin onko heidän taloudessaan lapsia. Kaikista vastaajista 38 %:lla on kotitaloudessaan 
lapsia (ks. taulukko 2). Alle 18-vuotiaista vastaajista 45 %:lla on lapsia taloudessa. Vähiten lapsia oli 19–
25-vuotiaiden talouksissa. Heistä 21,5 % ilmoitti, että heillä on taloudessa lapsia, kun taas 26–45-
vuotiaista vastaajista sama osuus on 40 %. Eniten lapsia on 46–65-vuotiaiden vastaajien talouksissa. Heis-
tä 48 %:lla on kotitaloudessa lapsia. 
 
 
  

28 % 

22 % 
32 % 

15 % 

2 % 1 % 

Vastaajien ikäjakauma  
(n=415) 

Alle 18-vuotiaat (n=117)

19-25 -vuotiaat (n=90)

26-45 -vuotiaat (n=134)

46-65 -vuotiaat (n=62)

yli 65-vuotias (n=6)

ei tietoa (n=6)

Vastaajien ikäjakauma: Vastaajia Osuus (%) 
Alle 18-vuotiaat  117 28,2 % 
19–25 -vuotiaat  90 21,7 % 
26–45 -vuotiaat  134 32,3 % 
46–65 -vuotiaat  62 14,9 % 
yli 65-vuotiaat  6 1,4 % 
ei tietoa  6 1,4 % 
Yhteensä  415 100,0 % 
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Taulukko 2. Kuinka monella vastaajalla on lapsia taloudessa. 

Vastaajien ikäryhmä 
Kuinka monella vastaajalla  

on lapsia taloudessa Vastaajia yhteensä  
Suhteellinen 

osuus (%) 
Alle 18-vuotiaat 53 117 45,30 % 
19–25 -vuotiaat 19 90 21,11 % 
26–45 -vuotiaita 53 134 39,55 % 
46–65 -vuotiaat 30 62 48,39 % 

Ei tietoa 2 6 33,33 % 

Yhteensä 157 415 37,83 % 
 
 
Vastaajien toimenkuva 
 
Vastaajista 30 eli noin 7 % ilmoitti olevansa koululaisia. Lähes puolet vastaajista ilmoitti olevansa opiske-
lijoita. Kun vastauksia muokataan siten, että koululaisiksi lasketaan kaikki alle 18-vuotiaat vastaajat ja 
opiskelijoiksi vain kaikki yli 18-vuotiaat, on koululaisia 28 % ja opiskelijoita 27 % kaikista vastaajista 
(ks. taulukot 3 ja 4 sekä kaavio 2). Työssäkäyviä vastaajia on 153 eli noin 37 % kaikista vastaajista. Elä-
keläiseksi on itsensä ilmoittanut 12 vastaajaa eli noin 3 % vastaajista. Muuksi kuin edellä mainituiksi it-
sensä ilmoitti 16 vastaajaa eli noin 4 % vastaajista. Kokonaan vastaamatta jätti 4 vastaajaa eli noin 1 % 
vastaajista. 
 
Taulukko 3. Vastaajien toimenkuva vastaajien ilmoittamien toimenkuvien mukaan. 
Vastaajien toimenkuva  Yhteensä Osuus (%) 
Koululaiset 30 7,23 % 
Opiskelijat 200 48,19 % 
Työssäkäyvät 153 36,87 % 
Eläkeläiset 12 2,89 % 
Muu 16 3,86 % 
Ei tietoa 4 0,96 % 
Yhteensä 415 100,00 % 

 
Taulukko 4. Vastaajien toimenkuva. (Koululaisiksi lasketaan kaikki alle 18-vuotiaat ja opiskelijoihin vain yli 18-
vuotiaat.) 

 
 

Vastaajien toimenkuva  Vastaajia yhteensä Suhteellinen osuus 
Koululaiset  117 28,19 % 
Opiskelijat  113 27,23 % 
Työssäkäyvät  153 36,87 % 
Eläkeläiset  12 2,89 % 
Muu  16 3,86 % 
Ei tietoa  4 0,96 % 
Yhteensä 415 100,00 % 
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Kaavio 2. Vastaajien toimenkuvat. 
 
Vastaajat postinumeroalueittain 
 
Vastaajilta kysyttiin mikä on heidän postinumeroalueensa. Vastaajia oli Turun 25 postinumeroalueelta 
(ks. kaavio 3). Lisäksi vastaajista 32 eli noin 8 % asuu Turun ulkopuolella. Vastaajista 46 eli 11 % ei il-
moittanut postinumeroaan. Eniten vastaajia oli postinumeroalueelta 20100, joka käsittää keskustan, Poh-
jolan ja Ruissalon alueet. Tältä postinumeroalueelta vastaajia oli 50 kappaletta eli noin 12 % vastaajista. 
Toiseksi eniten vastaajia oli postinumeroalueelta 20540, joka käsittää Ylioppilaskylän, Halisen, Nummen, 
Kuralan ja Kohmon alueet. Vastaajia oli 38 kappaletta eli noin 9 % vastaajista. Kolmanneksi eniten vas-
taajia oli postinumeroalueelta 20810 eli Vähä-Heikkilän, Martin, Korppoolaismäen, Puistomäen, Pihlaja-
niemen ja Mäntymäen alueelta. Vastaajia oli yhteensä 34 kappaletta eli noin 8 %. Muilta postinumeroalu-
eita vastaajia on vaihtelevasti aina kahdesta vastaajasta 31 vastaajaan.    
 
Kun tarkastellaan postinumeroalueiden avulla sitä, missä vastaajat asuvat, voidaan todeta, että keskustas-
sa, sen reunavyöhykkeellä ja siihen kytkeytyvillä alueilla asuu noin 42 % vastaajista (postinumeroalueet 
20100, 20200, 20250, 20300, 20500, 20520, 20540, 20700, 20720. 20800 ja 20810). Laajenevalla kau-
punkivyöhykkeellä, joka käsittää Hirvensalon, Kakskerran sekä Pohjois-Turun, asuu postinumeroalueiden 
perusteella 11,5 % vastaajista (postinumeroalueet 20360, 20380, 20400, 20460, 20900, 21330 ja 21340). 
 

Kaavio 3. Vastaajien suhteellinen osuus postinumeroalueittain.  

28 % 

27 % 

37 % 

3 % 
4 % 1 % 
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ASUMINEN 
 
Vastaajien asumismuodot 
 
Vastaajilta kysyttiin miten he asuvat tällä hetkellä. Vastausvaihtoehtoina olivat kerrostalossa keskustassa, 
kerrostalossa keskustan ulkopuolella, pientalossa taajama-alueella ja pientalossa haja-asutusalueella. 
Yleisin asumismuoto vastaajien keskuudessa on pientalo taajama-alueella, kun taas vastaajista selkeä vä-
hemmistö asuu pientalossa haja-asutusalueella. Kaikista vastaajista asuu noin 24 % kerrostalossa keskus-
tassa, noin 29 % kerrostalossa keskustan ulkopuolella, noin 36 % pientalossa taajama-alueella ja noin 11 
% pientalossa haja-asutusalueella (ks. taulukko 5 ja kaavio 4). Kaikkia vastauksia tarkasteltaessa huoma-
taan, että asumismuodot jakautuvat lähes tasan kerrostaloasumisen ja pientaloasumisen välillä. 
 
Kun asumismuotoja vertaillaan eri ikäryhmien välillä, havaitaan että eri ikäryhmien asumismuodoissa on 
selviä eroja. Alle 18-vuotiaiden vastaajien keskuudessa pientaloasuminen on kerrostaloasumista yleisem-
pää. Pientalossa asuu noin 58 % ikäryhmän vastaajista. Lähes puolet eli 45 % ikäryhmän vastaajista asuu 
pientalossa taajama-alueella, kun taas pientalossa haja-asutusalueella asuu noin 13 %. Toiseksi yleisin 
asumismuoto on kerrostalo keskustan ulkopuolella, jossa asuu noin 30 %. Alle 18-vuotiaista vain 10 % 
asuu kerrostalossa keskustassa, kun muissa ikäryhmissä vastaava osuus on noin 30 %. 
  
Sekä 19–25-vuotiaiden että 26–45-vuotiaiden ikäryhmässä erot eri asumismuotojen välillä ovat melko 
pieniä. Ainoastaan pientalossa haja-asutusalueella asuvien osuus jää muita osuuksia selvästi pienemmäk-
si, molemmissa ikäryhmissä noin 10 %:iin. Molemmissa ikäryhmissä kerrostaloasuminen on selvästi 
pientaloasumista yleisempää. 19–25-vuotiaista vastaajista lähes 60 % asuu kerrostalossa. Heistä 32 % 
asuu kerrostalossa keskustan ulkopuolella ja noin 27 % kerrostalossa keskustassa. Pientalossa taajama-
alueella asuu 30 % ikäryhmän vastaajista. 26–45-vuotiaista 32 % asuu kerrostalossa keskustassa ja 31 % 
kerrostalossa keskustan ulkopuolella. Pientalossa taajama-alueella puolestaan asuu muihin ikäryhmiin 
verrattuna pienempi osuus vastaajista eli noin 27 % ikäryhmästä.  Yhteensä ikäryhmästä vain noin 36 % 
asuu pientalossa, kun kaikkien ikäryhmien keskiarvo on lähes 50 %.  
 
46–65-vuotiaiden vastaajien keskuudessa pientaloasuminen on kerrostaloasumista hieman yleisempää. 
Jopa 45 % ikäryhmän vastaajista asuu pientalossa taajama-alueella. Toiseksi yleisin asumismuoto on ker-
rostalo keskustassa, jossa 46–65-vuotiaista vastaajista asuu noin 27 %. Muihin ikäryhmiin verrattuna sel-
västi pienempi osuus eli noin 16 % asuu kerrostalossa keskustan ulkopuolella. Pientalossa haja-
asutusalueella puolestaan asuu noin 10 % ikäryhmän vastaajista. 
 
Taulukko 5. Vastaajien nykyiset asumismuodot. 

Nykyinen 
asumismuoto  

 
Kaikki 

vastaajat 
 (n=415) 

Alle 18-
vuotiaat 
(n=117) 

19–25 – 
vuotiaat  

(n=90) 

26–45 -
vuotiaat 
(n=134) 

46–65 – 
vuotiaat 

(n=62) 
 
Kerrostalossa keskustassa 
 

 

23,61 % 
 

10,26 % 
 

26,67 % 
 

32,09 % 
 

27,42 % 
 

Kerrostalossa keskustan ulkopuolella 
 

 

28,67 % 
 

29,91 % 
 

32,22 % 
 

31,34 % 
 

16,13 % 
 

Pientalossa taajama-alueella 
 

 

35,66 % 
 

45,30 % 
 

30,00 % 
 

26,87 % 
 

45,16 % 
 

Pientalossa haja-asutusalueella 
 

 
 

10,84 % 
 

12,82 % 
 

10,00 % 
 

9,70 % 
 

9,68 % 
 

Ei tiedossa 
 

1,20 % 1,71 % 1,11 % 0,00 % 1,61 % 
Yhteensä 

 
100,0 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 
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Kaavio 4. Vastaajien asumismuodot eri ikäryhmien mukaan. 
 
Tulevaisuuden asumistoiveet 
 
Kaikki vastaajat 
 
Vastaajilta kysyttiin miten he haluaisivat asua tulevaisuudessa. Vastausvaihtoehdot olivat samat kuin ny-
kyisen asumismuodon kohdalla eli kerrostalossa keskustassa, kerrostalossa keskustan ulkopuolella, pien-
talossa taajama-alueella tai pientalossa haja-asutusalueella. Selkeästi suosituimmat vastausvaihtoehdot 
ovat pientalossa taajama-alueella, jonka valitsi noin 39 % vastaajista sekä kerrostalossa keskustassa, jon-
ka valitsi noin 33 % vastaajista (ks. taulukko 6 ja kaavio 5). Pientalossa haja-asutusalueella haluaisi asua 
huomattavasti pienempi osuus eli 17 % vastaajista. Vähiten houkutteleva vaihtoehto on kerrostalo keskus-
tan ulkopuolella, jonka valitsi vain 10 % vastaajista.  
 
Taulukko 6. Kaikkien vastaajien asumistoiveet. 
Tulevaisuuden asumistoive Kaikki (n=415) Suhteellinen osuus 
Kerrostalo keskustassa 136 32,8 % 
Kerrostalo keskustan ulkopuolella 42 10,1 % 
Pientalo taajama-alueella 160 38,6 % 
Pientalo haja-asutusalueella 70 16,9 % 
Ei tietoa 7 1,7 % 
Yhteensä 415 100,0 % 
 

 
Kaavio 5. Vastaajien tulevaisuuden asumistoiveet. 
 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Kaikki (n=415)

Alle 18-vuotiaat (n=117)

19-25 -vuotiaat (n=90)

26-45 -vuotiaat (n=134)

46-65 -vuotiaat (n=62)

Vastaajien asumismuodot: 

Kerrostalossa keskustassa

Kerrostalossa keskustan ulkopuolella

Pientalossa taajama-alueella

Pientalossa haja-asutusalueella

Ei tiedossa

33 % 

10 % 38 % 

17 % 

2 % 

Tulevaisuuden asumistoiveet 
kaikkien vastaajien osalta 

 (n=415) 

Kerrostalossa keskustassa

Kerrostalossa keskustan ulkopuolella

Pientalossa taajama-alueella

Pientalossa haja-asutusalueella

Ei tietoa
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Kun tarkastellaan vastaajien asumistoiveita suhteessa vastaajien nykyiseen asumismuotoon, voidaan ha-
vaita, että suuri osa vastaajista haluaisi asua samassa asumismuodossa myös tulevaisuudessa. Kaikista 
vastaajista lähes 50 % haluaisi asua tulevaisuudessa samassa asumismuodossa kuin nyt. Tämä korostuu 
erityisesti kerrostalossa keskustassa ja pientalossa taajama-alueella asuvien keskuudessa. Ainoastaan ker-
rostalossa keskustan ulkopuolella asuvien asumistoiveet jakautuvat melko tasaisesti kolmen ensimmäisen 
vaihtoehdon välillä. Vähiten houkutteleva asumismuoto on selvästi kerrostalo keskustan ulkopuolella. 
Tämä korostuu erityisesti pientalossa taajama-alueella ja kerrostalossa keskustassa asuvien vastaajien 
keskuudessa. Pientalossa taajama-alueella asuvista vain alle 3 % haluaisi asua tulevaisuudessa kerrosta-
lossa keskustan ulkopuolella. Kerrostalossa keskustassa asuvista vastaajista puolestaan kukaan ei haluaisi 
asua kerrostalossa keskustan ulkopuolella.  
 
Kerrostalossa keskustassa asuvista 61 % haluaisi asua myös tulevaisuudessa samassa asumismuodossa. 
Toiseksi suosituin tulevaisuuden asumismuoto heidän keskuudessaan on pientalo taajamassa, jossa halu-
aisi asua noin 29 % kerrostalossa keskustassa asuvista vastaajista. Pientalo haja-asutusalueella houkuttaa 
10 %:ia, kun taas kukaan keskustassa asuvista ei haluaisi asua kerrostalossa keskustan ulkopuolella. 
 
Kerrostalossa keskustan ulkopuolella asuvien asumistoiveet jakautuvat melko tasaisesti kolmen ensim-
mäisen vaihtoehdon välillä. Heistä lähes 29 % haluaisi asua kerrostalossa keskustassa, 27 % kerrostalossa 
keskustan ulkopuolella ja 26 % pientalossa taajama-alueella. Vähiten suosittu vaihtoehto on pientalossa 
haja-asutusalueella, jonka osuus jää 18,5 %:iin. 
 
Pientalossa taajama-alueella asuvista vastaajista 64 % haluaisi asua samassa asumismuodossa myös tule-
vaisuudessa. Kerrostalo keskustassa houkuttaisi heistä noin joka viidettä, kun taas vain 11,5 % haluaisi 
asua pientalossa haja-asutusalueella. Pientalossa taajama-alueella asuvista vastaajista 2 % oli jättänyt vas-
taamatta kysymykseen. 
 
Myös pientalossa haja-asutusalueella asuvista vastaajista suurin osa eli noin 47 % haluaisi asua tulevai-
suudessa samassa asumismuodosta. Toiseksi suosituin tulevaisuuden asumismuoto on kerrostalo keskus-
tassa, jonka on valinnut lähes 30 % pientalossa haja-asutusalueella asuvista vastaajista. Kerrostalossa 
keskustan ulkopuolella haluaisi tulevaisuudessa asua 13 %, kun taas pientalo taajama-alueella houkuttaa 
vain 11 % pientalossa haja-asutusalueella asuvista vastaajista. 
 
Taulukko 7. Kaikkien vastaajien asumistoiveet suhteessa nykyiseen asumismuotoon. 

 
Tulevaisuuden asumistoive     

 Nykyinen  
asumismuoto 

Kerrostalossa 
keskustassa 

Kerrostalossa keskus-
tan ulkopuolella 

Pientalossa 
taajama-alueella 

Pientalossa haja-
asutusalueella 

 
Kerrostalo keskustassa 
(n=98) 
 

61,22 % 
 

0,00 % 
 

28,57 % 
 

10,20 % 
 

Kerrostalo keskustan 
ulkopuolella  
(n=119) 
 

28,57 % 
 

26,89 % 
 

26,05 % 
 

18,49 % 
 

Pientalo taajama-
alueella (n=148) 
 

19,59 % 
 

2,70 % 
 

64,19 % 
 

11,49 % 
 

Pientalo haja-
asutusalueella 
(n=45) 
 

28,89 % 
 

13,33 % 
 

11,11 % 
 

46,67 % 
 

Yhteensä 32,77 % 10,12 % 38,55 % 16,87 % 
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Kaavio 6. Tulevaisuuden asumistoiveet suhteessa nykyiseen asumismuotoon. 
 
Alle 18-vuotiaiden tulevaisuuden asumistoiveet 
 
Alle 18-vuotiaista vastaajista 34 % haluaisi asua tulevaisuudessa pientalossa taajama-alueella.  Toiseksi 
suosituin tulevaisuuden asumismuoto on kaikkien vastaajien keskiarvoa mukaillen kerrostalo keskustassa. 
Ero näiden kahden vaihtoehdon välillä on kuitenkin hyvin pieni, sillä kerrostalossa keskustassa haluaisi 
asua 32,5 % ikäryhmän vastaajista. Pientalossa haja-asutusalueella haluaisi puolestaan asua 17 % alle 18-
vuotiaista. Kerrostalo keskustan ulkopuolella oli vähiten suosittu tulevaisuuden asumismuoto, sillä vain 
14,5 % ikäryhmästä haluaisi asua tulevaisuudessa kerrostalossa keskustan ulkopuolella.  Muihin ikäryh-
miin verrattuna suurempi osuus alle 18-vuotiaista haluaisi asua kyseissä asumismuodossa, sillä muissa 
ikäryhmissä sama osuus on vain noin 8 %. 
 
Taulukko 8. Kaikkien vastaajien asumistoiveet. 
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Pientalossa taajama-alueella

Pientalossa haja-asutusalueella

Tulevaisuuden asumis-
toive 

Kaikki 
 yhteensä 

(n=415) 

Alle 18-
vuotiaat 
(n=117) 

19–25-
vuotiaat 

(n=90) 

26–45-
vuotiaat 
(n=134) 

46–65-
vuotiaat 

(n=62) 
 
Kerrostalossa keskustassa  
 

32,8 % 
 

32,48 % 
 

36,67 % 
 

27,61 % 
 

40,32 % 
 

Kerrostalossa keskustan  
ulkopuolella 
 

10,1 % 
 

14,53 % 
 

7,78 % 
 

8,21 % 
 

8,06 % 
 

Pientalossa taajama-
alueella 
 

38,6 % 
 

34,19 % 
 

41,11 % 
 

41,79 % 
 

37,10 % 
 

Pientalossa haja-
asutusalueella 
 

16,9 % 
 

17,09 % 
 

12,22 % 
 

22,39 % 
 

11,29 % 
 

Ei tietoa 1,7 % 1,71 % 2,22 % 0,00 % 3,23 % 
Yhteensä 100,0 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 
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Kaavio 7. Vastaajien tulevaisuuden asumistoiveet. 
 
Kun tarkastellaan ikäryhmän asumistoiveita suhteessa vastaajien nykyiseen asumismuotoon, voidaan ha-
vaita, että suuri osa ikäryhmän vastaajista haluaa asua samassa asumismuodossa myös tulevaisuudessa 
(ks. taulukko 9 ja kaavio 8.). Kaikista alle 18-vuotiaista vastaajista noin 47 % haluaisi asua tulevaisuudes-
sa samoin kuin nykyisin. Ikäryhmän vastaajien tulevaisuuden asumistoiveissa on kuitenkin suuriakin ero-
ja riippuen vastaajien nykyisestä asumismuodosta. Kerrostalossa keskustassa asuvista alle 18-vuotiaista 
noin 67 % haluaa asua samoin myös tulevaisuudessa. Erona sekä kyseisen ikäryhmän keskiarvoon että 
kaikkien keskustassa asuvien vastaajien keskiarvoon on se, että keskimääräistä suurempi osuus eli 25 % 
keskustassa asuvista alle 18-vuotiaista haluaisi asua tulevaisuudessa pientalossa haja-asutusalueella.  Mie-
lenkiintoista on myös se, että pientalo taajama-alueella houkuttaa heistä vain 8 %:a. Keskustassa asuvista 
alle 18-vuotiaista vastaajista kukaan ei haluaisi asua tulevaisuudessa kerrostalossa keskustan ulkopuolella. 
 
Kerrostalossa keskustan ulkopuolella asuvien alle 18-vuotiaiden tulevaisuuden asumistoiveet jakautuvat 
tasaisemmin eri vaihtoehtojen välille. Erona on se, että suosituin asumismuoto tulevaisuudessa on nykyi-
sen asumismuodon sijaan kerrostalo keskustassa 37 %:n osuudella. Kerrostalo keskustan ulkopuolella on 
seuraavaksi suosituin tulevaisuuden asumismuoto noin 29 %:n osuudella. Pientaloasumisen suosio tule-
vaisuuden asumismuotona on pienempi. Pientalossa taajama-alueella haluaisi asua 20 % ja haja-
asutusalueella 14 % kerrostalossa keskustan ulkopuolella asuvista. 
 
Pientalossa taajama-alueella asuvista alle 18-vuotiaista suurin osa eli noin 60 % haluaisi asua myös tule-
vaisuudessa pientalossa taajama-alueella. Seuraavaksi suosituin tulevaisuuden asumismuoto on kerrostalo 
keskustassa, jossa heistä haluaisi asua noin 23 %. Vain 13 % pientalossa taajama-alueella haluaisi asua 
tulevaisuudessa pientalossa haja-asutusalueella. Huomioitavaa ikäryhmän vastauksissa on se, että pientalo 
taajama-alueella ei ole halutuin asumismuoto muuta kuin itse pientalossa taajama-alueella asuvien kes-
kuudessa.   
 
Pientalossa haja-asutusalueella asuvat alle 18-vuotiaiden tulevaisuuden asumistoiveet jakautuvat tasaisesti 
siten, että 33,3 % haluaisi asua tulevaisuudessa kerrostalossa keskustassa, 33,3 % kerrostalossa keskustan 
ulkopuolella ja 33,3 % pientalossa haja-asutusalueella. Mielenkiintoista on se, että kukaan alle 18-
vuotiaista pientalossa haja-asutusalueella asuvista ei haluaisi tulevaisuudessa asua pientalossa taajama-
alueella. 
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Taulukko 9. Alle 18-vuotiaiden asumistoiveet suhteessa nykyiseen asumismuotoon. 
Alle 18-vuotiaat Tulevaisuuden asumistoive   

Nykymuoto 

Kerrostalossa 
keskustassa 

(n=38) 

Kerrostalossa keskus-
tan ulkopuolella 

(n=17) 

Pientalossa taa-
jama-alueella 

(n=40) 

Pientalossa haja-
asutusalueella 

(n=20) 
Kerrostalo keskus-
tassa (n=12) 
 

66,7 % 
 

 
0,0 % 

 
8,3 % 

 
25,0 % 

 
Kerrostalo keskustan 
ulkopuolella (n=35) 
 

37,1 % 
 

28,6 % 
 

20,0 % 
 

14,3 % 
 

Pientalo taajama-
alueella (n=53) 
 

22,6 % 
 

3,8 % 
 

60,4 % 
 

13,2 % 
 

Pientalo haja-
asutusalueella (n=15) 
 

33,3 % 
 

33,3 % 
 

0,0 % 
 

33,3 % 
 

Yhteensä (n=117) 32,5 % 14,5 % 34,2 % 17,1 % 
 
 

 
Kaavio 8. Alle 18-vuotiaiden asumistoiveet suhteessa nykyiseen asumismuotoon. 
 
19–25-vuotiaiden tulevaisuuden asumistoiveet 
 
Kuten muissakin ikäryhmissä 19–25-vuotiaiden vastaajien tulevaisuuden asumistoiveina painottuvat pien-
talo taajama-alueella ja kerrostalo keskustassa (ks. taulukko 8 ja kaavio 7). Ikäryhmästä 41 % haluaisi 
asua tulevaisuudessa pientalossa taajama-alueella ja noin 37 % kerrostalossa keskustassa. Vain 12 % ikä-
ryhmästä haluaisi asua pientalossa haja-asutusalueella ja noin 8 % kerrostalossa keskustan ulkopuolella. 
Molemmat osuudet jäävät kaikkien vastaajien keskiarvoa matalammiksi. 
 
Ikäryhmän vastaajista 41 % haluaisi asua tulevaisuudessa samassa asumismuodossa kuin nykyisin. Tar-
kasteltaessa 19–25-vuotiaiden ikäryhmän tulevaisuuden asumistoiveita suhteessa nykyasumiseen havai-
taan, että suosituimmat tulevaisuuden asumistoiveet ovat joko kerrostalo keskustassa tai pientalo taajama-
alueella riippumatta vastaajan nykyisestä asumismuodosta (ks. taulukko 10 ja kaavio 9).  Kerrostalossa 
keskustassa asuvista 58 % haluaisi asua samassa asumismuodossa myös tulevaisuudessa. Toiseksi hou-
kuttelevin vaihtoehto on pientalo taajama-alueella, jonka on valinnut 37,5 % ikäryhmän kerrostalossa 
keskustassa asuvista vastaajista. Kaikkien kerrostalossa keskustassa asuvien vastaajien vastauksien kes-
kiarvoon verrattuna 19–25-vuotiaista keskustassa kerrostalossa asuvista suurempi osuus haluaisi asua 
pientalossa taajama-alueella. 
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Huomioitavaa on, että sekä kerrostalossa keskustan ulkopuolella että pientalossa haja-asutusalueella asu-
vista 19–25-vuotiaista vastaajista suuri osa haluaisi asua tulevaisuudessa eri tavoin kuin mitä nykyisin. 
Kerrostalossa keskustan ulkopuolella asuvista 34,5 % haluaisi asua pientalossa taajama-alueella ja noin 
28 % kerrostalossa keskustassa. Pientalossa haja-asutusalueella asuvista selvästi suurin osa eli noin 57 % 
haluaisi asua tulevaisuudessa kerrostalossa keskustassa, kun taas vain 22 % haluaisi asua myös tulevai-
suudessa pientalossa haja-asutusalueella.  Vastaava osuus kaikkien pientalossa haja-asutusalueella asuvi-
en vastaajien osalta noin 29 %.  
 
Taulukko 10. 19–25-vuotiaiden asumistoiveet suhteessa nykyiseen asumismuotoon. 
19–25-vuotiaat Tulevaisuuden asumistoive   

Nykymuoto 

Kerrostalossa 
keskustassa 

(n=33) 

Kerrostalossa kes-
kustan ulkopuolella 

(n=7) 

Pientalossa 
taajama-alueella 

(n=37) 

Pientalossa 
haja-asutusalueella 

(n=11) 
Kerrostalo keskus-
tassa (n=24) 
 

58,3 % 
 

0,0 % 
 

37,5 % 
 

4,2 % 
 

Kerrostalo keskustan 
ulkopuolella (n=29) 
 

27,6 % 
 

20,7 % 
 

34,5 % 
 

17,2 % 
 

Pientalo taajama-
alueella (n=27) 
 

22,2 % 
 

3,7 % 
 

55,6 % 
 

11,1 % 
 

Pientalo haja-
asutusalueella (n=9) 
 

55,6 % 
 

0,0 % 
 

22,2 % 
 

22,2 % 
 

Yhteensä (n=90) 36,7 % 7,8 % 41,1 % 12,2 % 
 

 
Kaavio 9. 19–25-vuotiaiden asumistoiveet suhteessa nykyiseen asumismuotoon. 
 
26–45-vuotiaiden tulevaisuuden asumistoiveet 
 
26–45-vuotiaiden ikäryhmässä pientalo taajama-alueella on selvästi halutuin tulevaisuuden asumismuoto, 
sillä ikäryhmän vastaajista noin 42 % on valinnut kyseisen vaihtoehdon (ks. taulukko 8 ja kaavio 7).  Toi-
seksi suosituin tulevaisuuden asumismuoto on kerrostalo keskustassa noin 28 %:n osuudella. Erona sekä 
muihin ikäryhmiin että kaikkien vastaajien keskiarvoon on se, että ikäryhmän vastaajista selkeästi suu-
rempi osuus eli noin 22 % on valinnut tulevaisuuden asumistoiveeksi pientalon haja-asutusalueella. Kai-
kista vastaajista saman on tehnyt noin 17 %. 
 
Verrattaessa nykyisiä asumismuotoja tulevaisuuden asumistoiveisiin havaitaan, että ikäryhmän vastaajista 
50 % haluaisi asua tulevaisuudessa samassa asumismuodossa kuin nykyisin. Verrattaessa ikäryhmän ny-
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kyisiä asumismuotoja ja tulevaisuuden asumistoiveita kerrostalossa keskustassa asuvien vastaajien osalta, 
voidaan todeta vastausten noudattavan pitkälti kaikkien vastaajien keskiarvoa (ks. taulukko 11 ja kaavio 
10). Kerrostalossa keskustassa asuvista noin 60 % haluaisi asua tulevaisuudessa edelleen samassa asu-
mismuodossa ja noin kolmasosa pientalossa taajama-alueella. Vain alle 10 % haluaisi asua pientalossa 
haja-asutusalueella ja 0 % kerrostalossa keskustan ulkopuolella.  
 
26–45-vuotiaiden kerrostalossa keskustan ulkopuolella asuvien vastaajien asumistoiveet jakautuvat melko 
tasaisesti eri vastausvaihtoehtojen välille. Erona kaikkien vastaajien keskiarvoon on se, että vähiten suo-
sittu vaihtoehto on kerrostalo keskustassa noin 17 %:n osuudella, kun taas pientalo taajama-alueella on 
halutuin tulevaisuuden asumismuoto 33 %:n osuudella.  
 
Ikäryhmän vastaajista erityisesti pientalossa asuvat haluavat asua myös tulevaisuudessa samassa asumis-
muodossa. Pientalossa taajama-alueella asuvista noin 78 % ja pientalossa haja-asutusalueella asuvista 
jopa 92 % haluaisi tulevaisuudessa asua samassa asumismuodossa. Toisaalta huomattavasti pienempi 
osuus sekä pientalossa taajama-alueella että haja-asutusalueella asuvista 26–45-vuotiaista vastaajista ha-
luaisi asua tulevaisuudessa kerrostalossa keskustassa. Taajama-alueella asuvista 26–45-vuotiaista tämä 
osuus on vain 11 %, kun kaikista pientalossa taajama-alueella asuvista vastaajista sama osuus on noin 20 
%. Haja-asutusalueella asuvista 26–45-vuotiaista vastaajista kukaan ei halua asua kerrostalossa keskustas-
sa, kun taas kaikista pientalossa haja-asutusalueella asuvista vastaajista lähes 30 % haluaisi asua tulevai-
suudessa kerrostalossa keskustassa. 
 
Taulukko 11. 26–45-vuotiaiden asumistoiveet suhteessa nykyiseen asumismuotoon. 
26–45-vuotiaat Tulevaisuuden asumistoive   

Nykymuoto 

Kerrostalossa 
keskustassa 
(n=33) 

Kerrostalossa kes-
kustan ulkopuolella  
(n=7) 

Pientalossa taa-
jama-alueella  
(n=37) 

Pientalossa haja-
asutusalueella 
 (n=11) 

Kerrostalo keskus-
tassa (n=43) 
 

60,5 % 
 

0,0 % 
 

30,2 % 
 

9,3 % 
 

Kerrostalo keskustan 
ulkopuolella (n=42) 
 

16,7 % 
 

26,2 % 
 

33,3 % 
 

23,8 % 
 

Pientalo taajama-
alueella (n=36) 
 

11,1 % 
 

0,0 % 
 

77,8 % 
 

11,1 % 
 

Pientalo haja-
asutusalueella (n=13) 
 

0,0 % 
 

0,0 % 
 

7,7 % 
 

92,3 % 
 

Yhteensä (n=134) 27,6 % 8,2 % 41,8 % 22,4 % 
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Kaavio 10. 26–45-vuotiaiden asumistoiveet suhteessa nykyiseen asumismuotoon. 
 
46–65-vuotiaiden tulevaisuuden asumistoiveet 
 
46–65-vuotiaiden ikäryhmässä merkittävin ero sekä muihin ikäryhmiin että kaikkien vastaajien keskiar-
voon verrattuna on se, että kerrostalo keskustassa on suosituin tulevaisuuden asumismuoto 40 %:n osuu-
della (ks. taulukko 8 ja kaavio 7). Toiseksi suosituin tulevaisuuden asumismuoto on pientalo taajama-
alueella 37 % osuudella. Pientalossa haja-asutusalueella haluaisi asua 11 % ja kerrostalossa keskustan 
ulkopuolella vain 8 % ikäryhmän vastaajista. 
 
Tarkasteltaessa 46–65-vuotiaiden tulevaisuuden asumistoiveita suhteessa nykyiseen asumismuotoon voi-
daan jälleen todeta, että suurin osa eli noin 55 % ikäryhmän vastaajista haluaisi asua tulevaisuudessa sa-
massa asumismuodossa kuin nykyisin. Kerrostalossa keskustassa asuvista jopa noin 65 % haluaisi jatkos-
sa asua samassa asumismuodossa. Heistä 23,5 % haluaisi asua tulevaisuudessa pientalossa taajama-
alueella ja noin 12 % pientalossa haja-asutusalueella. Keskustassa kerrostalossa asuvista 45–65-vuotiaista 
kukaan ei haluaisi asua tulevaisuudessa kerrostalossa keskustan ulkopuolella.  
 
Kerrostalossa keskustan ulkopuolella asuvien 46–65-vuotiaiden vastaajien asumistoiveissa on selkeä ero 
sekä suhteessa muihin ikäryhmiin että kaikkien vastaajien keskiarvoon. Muissa ikäryhmissä kerrostalossa 
keskustan ulkopuolella asuvien asumistoiveet ovat jakautuneet melko tasaisesti eri vaihtoehtojen välille. 
46–65-vuotiaat ovat ainoa ikäryhmä, jossa kerrostalossa keskustan ulkopuolella asuvien asumistoiveissa 
erot eri vastausvaihtoehtojen välillä ovat hyvin selkeät. Heistä selkeä enemmistö eli 60 % haluaisi asua 
tulevaisuudessa kerrostalossa keskustassa, 30 % kerrostalossa keskustan ulkopuolella ja 10 % pientalossa 
haja-asutusalueella. Tosin kyseessä olevien vastaajien määrä on pieni, vain 10 vastaajaa, joten tuloksista 
ei voida vetää tilastollisia johtopäätöksiä. 
 
Pientalossa taajamassa asuvien 46–65-vuotiaiden vastaajien kohdalla voidaan jälleen havaita, kuinka sa-
ma asumismuoto houkuttaa vastaajia myös tulevaisuudessa. Heistä 64 % haluaisi asua tulevaisuudessa 
samassa asumismuodossa. Kerrostalossa keskustassa haluaisi asua tulevaisuudessa noin 21 % pientalossa 
taajama-alueella asuvista ikäryhmän vastaajista, kun taas vain 7 % haluaisi asua pientalossa haja-
asutusalueella. 
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Taulukko 12. 46–65-vuotiaiden asumistoiveet suhteessa nykyiseen asumismuotoon. 
46–65-vuotiaat Tulevaisuuden asumistoive   

Nykymuoto 

Kerrostalossa 
keskustassa 

(n=25) 

Kerrostalossa kes-
kustan ulkopuolella 

(n=5) 

Pientalossa taa-
jama-alueella 

(n=23) 

Pientalossa haja-
asutusalueella 

(n=7) 
Kerrostalo keskustas-
sa (n=17) 
 

64,7 % 
 

0,0 % 
 

23,5 % 
 

11,8 % 
 

Kerrostalo keskustan 
ulkopuolella (n=10) 
 

60,0 % 
 

30,0 % 
 

0,0 % 
 

10,0 % 
 

Pientalo taajama-
alueella (n=28) 
 

21,4 % 
 

3,6 % 
 

64,3 % 
 

7,1 % 
 

Pientalo haja-
asutusalueella (n=6) 
 

33,3 % 
 

16,7 % 
 

16,7 % 
 

33,3 % 
 

Yhteensä (n=62) 40,3 % 8,1 % 37,1 % 11,3 % 
 
 

 
Kaavio 11. 46-65-vuotiaiden asumistoiveet suhteessa nykyiseen asumismuotoon. 

Yhteenveto 
 
Asuminen 
 
Hieman yli puolet vastaajista asuu kerrostalossa ja hieman alle puolet pientalossa (ks. kaavio 12). Kerros-
talossa keskustassa asuu noin 24 % ja kerrostalossa keskustan ulkopuolella noin 29 % vastaajista. Pienta-
lossa taajama-alueella asuu noin 36 % ja pientalossa haja-asutusalueella noin 11 %. Eri ikäryhmien välillä 
on kuitenkin eroja eri asumismuotojen välillä. Kaikkien vastausten keskiarvoon verrattuna alle 18-
vuotiaista keskimääräistä suurempi osuus asuu pientalossa taajama-alueella. Lisäksi muihin ikäryhmiin 
verrattuna alle 18-vuotiaista vastaajista selvästi pienempi osuus asuu kerrostalossa keskustassa. Ikäryh-
mästä tämä osuus on vain 10 %, kun kaikista vastaajista kerrostalossa keskustassa asuu noin 24 %. Sekä 
19–25-vuotiaiden että 26–45-vuotiaiden vastaajien keskuudessa erot eri asumismuotojen välillä ovat mel-
ko pieniä. Ikäryhmien vastaajien asumismuodot jakautuvat siten, että sekä kerrostalossa keskustassa, ker-
rostalossa keskustan ulkopuolella että pientalossa taajama-alueella asuu noin 30 % ikäryhmien vastaajista. 
Vain pientalossa haja-asutusalueella asuu selvä vähemmistö eli noin 10 % ikäryhmien vastaajista. 46–65-
vuotiaista vastaajista muita ikäryhmiä selvästi pienempi osuus asuu kerrostalossa keskustan ulkopuolella. 
Heistä vain 16 % asuu kerrostalossa keskustan ulkopuolella, kun kaikista vastaajista sama osuus on noin 
29 %. 
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Kaavio 12. Vastaajien asumismuodot. 
 
Tulevaisuuden asumistoiveet 
 
Suosituin tulevaisuuden asumismuoto on vastausten perusteella pientalo taajama-alueella, jossa haluaisi 
tulevaisuudessa asua noin 39 % kaikista vastaajista (ks. kaavio 13). Toiseksi suosituin asumismuoto on 
kerrostalo keskustassa, jossa haluaisi tulevaisuudessa asua noin 33 % vastaajista. Pientalo haja-
asutusalueella houkuttaa noin 17 % vastaajista. Vähiten suosittu tulevaisuuden asumismuoto on puoles-
taan kerrostalo keskustan ulkopuolella, jossa haluaisi tulevaisuudessa asua vain 10 % vastaajista. Erot eri 
ikäryhmien vastausmuodoissa ovat melko pieniä. Kaikissa ikäryhmissä tulevaisuuden asumistoiveeksi 
suosituimpia vaihtoehtoja ovat pientalo taajama-alueella ja kerrostalo keskustassa. Erityisesti 26–45-
vuotiaiden vastaajien keskuudessa korostuu pientaloasumisen suosio. Vähiten suosittu tulevaisuuden 
asumismuoto on kaikissa ikäryhmissä kerrostalo keskustan ulkopuolella.  
 

 
Kaavio 13. Tulevaisuuden asumistoiveet. 
 
Kun tarkastellaan vastaajien asumistoiveita suhteessa vastaajien nykyiseen asumismuotoon, voidaan ha-
vaita, että suuri osa eli lähes 50 % vastaajista haluaisi asua samassa asumismuodossa myös tulevaisuudes-
sa. Tämä korostuu erityisesti kerrostalossa keskustassa ja pientalossa taajama-alueella asuvien vastaajien 
keskuudessa. Kerrostalossa keskustassa asuvista 61 % haluaisi asua samoin myös tulevaisuudessa. Toi-
seksi suosituin tulevaisuuden asumismuoto on pientalo taajama-alueella, jossa haluaisi asua noin 29 %. 
Haja-asutusalueella haluaisi asua 10 % kerrostalossa keskustassa asuvista vastaajista, kun taas heistä ku-
kaan ei haluisi asua tulevaisuudessa kerrostalossa keskustan ulkopuolella.  
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Kun tarkastellaan kerrostalossa keskustassa asuvien asumistoiveita suhteessa heidän nykyiseen asumis-
muotoonsa eri ikäryhmien osalta, havaitaan että erityisesti alle 18-vuotiaiden sekä 19–25-vuotiaiden ikä-
ryhmien asumistoiveet eroavat kaikkien vastaajien keskiarvosta (ks. kaavio 14). Alle 18-vuotiaat kerrosta-
lossa keskustassa asuvat vastaajat pitävät pientaloa haja-asutusalueella muihin ikäryhmiin verrattuna hou-
kuttelevampana tulevaisuuden asumismuotona. Heistä 25 % haluaisi asua tulevaisuudessa pientalossa 
haja-asutusalueella, kun kaikkien kerrostalossa keskustassa asuvien osalta sama osuus on 10 %. Lisäksi 
huomion arvoista on se, että keskustassa kerrostalossa asuvista ikäryhmän vastaajista vain 8 % haluaisi 
asua tulevaisuudessa pientalossa taajama-alueella. Kerrostalossa keskustassa asuvien 19–25-vuotiaiden 
tulevaisuuden asumistoiveet eroavat kaikkien kerrostalossa keskustassa asuvien asumistoiveista siten, että 
heistä keskimääräistä suurempi osuus eli noin 38 % haluaisi asua tulevaisuudessa pientalossa taajama-
alueella. Vastaavasti heistä muita ikäryhmiä pienempi osuus eli vain 4 % haluaisi asua tulevaisuudessa 
pientalossa haja-asutusalueella. 
 

 
Kaavio 14. Kerrostalossa keskustassa asuvien vastaajien asumistoiveet. 
 
Kerrostalossa keskustan ulkopuolella asuvien vastaajien asumistoiveet jakautuvat melko tasaisesti kolmen 
ensimmäisen vaihtoehdon välillä (ks. kaavio 15). Heistä lähes 29 % haluaisi asua tulevaisuudessa kerros-
talossa keskustassa, 27 % kerrostalossa keskustan ulkopuolella ja 26 % pientalossa taajama-alueella. Vä-
hiten suosittu vaihtoehto on pientalo haja-asutusalueella, jonka osuus jää 18,5 prosenttiin. Kun tarkastel-
laan kerrostalossa keskustan ulkopuolella asuvien asumistoiveita suhteessa heidän nykyiseen asumismuo-
toonsa eri ikäryhmien osalta, havaitaan että erityisesti 26–45-vuotiaiden sekä 46–65-vuotiaiden ikäryhmi-
en asumistoiveet eroavat kaikkien vastaajien keskiarvosta. Tulosten perusteella kerrostalossa keskustan 
ulkopuolella asuvien 26–45-vuotiaiden vastaajien mielestä vähiten houkutteleva tulevaisuuden asumis-
muoto on kerrostalo keskustassa. Heistä vain noin 17 % haluaisi asua tulevaisuudessa ko. asumismuodos-
sa. Suosituin tulevaisuuden asumismuoto on heistä pientalotaajama-alueella, jossa heistä haluaisi tulevai-
suudessa asua 33 %. 
 
Kerrostalossa keskustan ulkopuolella asuvien 46–65-vuotiaiden vastaajien asumistoiveissa on selkeä ero 
sekä suhteessa muihin ikäryhmiin että kaikkien vastaajien keskiarvoon. Heistä selkeä enemmistö eli 60 % 
haluaisi asua tulevaisuudessa kerrostalossa keskustassa, kun taas vain 30 % haluaisi asua samassa asu-
mismuodossa myös tulevaisuudessa. Mielenkiintoista on se, että pientaloasuminen ei näytä houkuttavan 
46–65-vuotiaista kerrostalossa keskustan ulkopuolella asuvia vastaajia. Heistä kukaan ei haluaisi asua 
tulevaisuudessa pientalossa taajama-alueella ja pientalossa haja-asutusalueellakin vain 10 %. 
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Kaavio 15. Kerrostalossa keskustan ulkopuolella asuvien vastaajien asumistoiveet. 
 
Pientalossa taajama-alueella asuvista vastaajista jopa 64 % haluaisi asua samassa asumismuodossa myös 
tulevaisuudessa (ks. kaavio 16). Toiseksi houkuttelevin asumismuoto on kerrostalo keskustassa, jossa 
haluaisi asua noin 20 % pientalossa taajama-alueella asuvista vastaajista. Pientalo haja-asutusalueella 
houkuttaa puolestaan heistä 11,5 prosenttia. Vain noin 3 % haluaisi asua kerrostalossa keskustan ulkopuo-
lella. Kun tarkastellaan pientalossa taajama-alueella asuvien asumistoiveita suhteessa heidän nykyiseen 
asumismuotoonsa eri ikäryhmien osalta, havaitaan, ettei niiden välillä ole suuria eroja. Ainoa selkeä ero 
muihin ikäryhmiin verrattaessa on 26–45-vuotiaiden pientalossa taajama-alueella asuvien vastaajien koh-
dalla se, että kukaan heistä ei haluaisi asua tulevaisuudessa kerrostalossa keskustan ulkopuolella. 
 

 
Kaavio 16. Pientalossa taajama-alueella asuvien vastaajien asumistoiveet. 
 
Myös pientalossa haja-asutusalueella asuvista vastaajista suuri osa eli 47 % haluaisi asua samoin myös 
tulevaisuudessa (ks. kaavio 17). Toiseksi suosituin vaihtoehto on kerrostalo keskustassa, jossa haluaisi 
asua 29 % pientalossa haja-asutusalueella asuvista vastaajista. Kerrostalo keskustan ulkopuolella houkut-
taa 13 % ja pientalo taajama-alueella vain 11 % pientalossa haja-asutusalueella asuvista vastaajista. Kun 
tarkastellaan pientalossa haja-asutusalueella asuvien asumistoiveita suhteessa heidän nykyiseen asumis-
muotoonsa eri ikäryhmien osalta, havaitaan näiden välillä olevan suuria eroja. Alle 18-vuotiaista pienta-
lossa haja-asutusalueella asuvista kolmasosa haluaisi asua kerrostalossa keskustassa, kolmasosa kerrosta-
lossa keskustan ulkopuolella ja kolmasosa pientalossa haja-asutusalueella, kun taas kukaan ei haluaisi 
asua pientalossa taajama-alueella. Pientalossa haja-asutusalueella asuvien 19–25-vuotiaiden vastaajien 
tulevaisuuden toiveet eroavat muista siten, että heistä suurin osa eli 56 % haluaisi asua tulevaisuudessa 
kerrostalossa keskustassa. Vain noin 22 % haluaisi asua samassa asumismuodossa kuin nykyisin. Samoin 
pientalossa taajama-alueella haluaisi asua 22 % pientalossa haja-asutusalueella asuvista 19–25-vuotiaista 
vastaajista, mutta kukaan heistä ei haluaisi asua tulevaisuudessa kerrostalossa keskustan ulkopuolella.  
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Erityisesti 26–45-vuotiaat pientalossa haja-asutusalueella asuvat haluaisivat asua samoin myös tulevai-
suudessa. Heistä jopa yli 90 % haluaisi asua myös tulevaisuudessa pientalossa haja-asutusalueella ja noin 
8 % pientalossa taajama-alueella. 46–65-vuotiaiden haja-asutusalueella pientalossa asuvien vastaajien 
asumistoiveet jakautuvat eri vaihtoehtojen välillä siten, että 33 % haluaisi asua tulevaisuudessa samoin 
kuin nykyisin ja 33 % kerrostalossa keskustassa. Pientalossa taajama-alueella haluaisi asua 17 % ja saman 
verran haluaisi asua kerrostalossa keskustan ulkopuolella. 
 

 
Kaavio 17. Pientalossa haja-asutusalueella asuvien vastaajien asumistoiveet. 
 
Tulosten perusteella suosituimpia tulevaisuuden asumismuotoja ovat pientalo taajama-alueella ja kerros-
talo keskustassa. Lisäksi voidaan todeta, että suuri osa vastaajista haluaisi asua samassa asumismuodossa 
myös tulevaisuudessa. Kun vastauksia tarkasteltiin sekä suhteessa vastaajien nykyiseen asumismuotoon 
että eri ikäryhmien osalta, havaittiin että asumistoiveissa on kuitenkin selviä eroja. Erityisesti pientalossa 
taajama-alueella ja kerrostalossa keskustassa asuvat vastaajat vaikuttavat olevan tyytyväisiä nykyiseen 
asumismuotoonsa, sillä heistä selvä enemmistö kaikissa ikäryhmissä haluaisi asua samassa asumismuo-
dossa myös tulevaisuudessa.  Kerrostalossa keskustan ulkopuolella asuvien vastaukset jakautuvat tasai-
semmin eri vaihtoehtojen välillä, minkä voidaan tulkita kertovan siitä, että vastaajat eivät ole täysin tyy-
tyväisiä nykyiseen asumismuotoonsa. Heistä erityisesti 46–65-vuotiaat haluaisivat asua eri asumismuo-
dossa tulevaisuudessa, sillä 60 % on valinnut tulevaisuuden asumistoiveeksi kerrostalon keskustassa. 
Pientalossa haja-asutusalueella asuvien asumistoiveissa painottuvat sekä pientalo haja-asutusalueella että 
kerrostalo keskustassa. Eri ikäryhmien vastauksissa on kuitenkin selviä eroja erityisesti 19–25-vuotiaiden 
ja 26–45-vuotiaiden vastaajien keskuudessa. Pientalossa haja-asutusalueella asuvista 19–25-vuotiaista 
vastaajista selvä enemmistö haluaisi asua tulevaisuudessa kerrostalossa keskustassa, kun taas 26–45-
vuotiaista jopa 90 % haluaisi asua tulevaisuudessa edelleen pientalossa haja-asutusalueella.  
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LIIKKUMINEN 
 
Joukkoliikenteen käyttö 
 
Kaikista kyselyyn osallistuneista 399 vastaajaa eli noin 96 % kaikista kyselyyn osallistuneista vastasi ky-
symykseen siitä, kuinka usein he käyttävät joukkoliikennettä. Vastausvaihtoehtoina olivat useita kertoja 
viikossa, useita kertoja kuukaudessa sekä harvemmin. Kysymykseen vastanneista 37 % käyttää joukkolii-
kennettä useita kertoja viikossa, noin 21 % useita kertoja kuukaudessa ja 42 % tätä harvemmin (ks. tau-
lukko 13 ja kaavio 18). Joukkoliikenteen käytössä on kuitenkin selviä eroja eri ikäryhmien välillä. 
 
Alle 18-vuotiaista vastaajista suurin osa eli 62 % käyttää joukkoliikennettä useita kertoja viikossa. Useita 
kertoja kuukaudessa joukkoliikennettä käyttää noin 13 % ja tätä harvemmin noin 24 %. Muihin ikäryh-
miin sekä kaikkien vastaajien keskiarvoon verrattuna alle 18-vuotiaat vastaajat käyttävät vastausten pe-
rustella selvästi eniten joukkoliikennettä. 19–25-vuotiaiden ikäryhmässä vastaukset jakautuvat melko 
tasaisesti eri vastausvaihtoehtojen kesken. Heistä 39 % käyttää joukkoliikennettä useita kertoja viikossa, 
noin 25 % useita kertoja kuukaudessa ja 36 % tätä harvemmin. 
 
Sekä 26–45-vuotiaiden että 46–65-vuotiaiden vastaajien kohdalla voidaan havaita, kuinka joukkoliiken-
teen käyttö on vähäisempää verrattuna nuorempiin vastaajiin. Molemmissa ikäryhmissä yli puolet vastaa-
jista käyttää joukkoliikennettä harvemmin kuin useita kertoja kuukaudessa, kun kaikkien vastaajien kes-
kiarvo on 42 % vastaajista. Lisäksi 46–65-vuotiaista vain 19 % ja 26–45-vuotiaista noin 23 % käyttää 
joukkoliikennettä useita kertoja viikossa. 
 
Taulukko 13. Joukkoliikenteen käyttö eri toimenkuvien mukaan. 

 
 

 
Kaavio 18. Joukkoliikenteen käyttö eri ikäryhmien mukaan. 
 
Joukkoliikenteen käyttö eri toimenkuvien mukaan 
 
Joukkoliikenteen käyttöä tarkastellaan eri ikäryhmien lisäksi eri toimenkuvien mukaan siten, että pääasi-
allisen tarkastelun kohteena ovat opiskelijat ja työssäkäyvät.  Opiskelijoista on tässä yhteydessä jätetty 
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pois alle 18-vuotiaat vastaajat. Toimenkuvien tarkastelusta on lisäksi jätetty pois otosten pienuuden vuok-
si eläkeläiset ja toimenkuvaltaan muut vastaajat.  
 
Opiskelijoista noin 36 % käyttää joukkoliikennettä useita kertoja viikossa, noin 26 % useita kertoja kuu-
kaudessa ja noin 38 % tätä harvemmin (ks. taulukko 14 ja kaavio 19). Kun verrataan ikäryhmien joukko-
liikenteen käyttöä vastaajien toimenkuviin, voidaan todeta, että opiskelijoiden joukkoliikenteen käyttö 
vastaa pitkälti 19–25-vuotiaiden joukkoliikenteen käyttöä.  Tulos on odotettavissa, sillä kysymykseen 
vastanneista opiskelijoista noin 72 % on 19–25-vuotiaita. Myös työssäkäyvien vastaukset ovat saman-
suuntaisia 25–45-vuotiaiden ja 46–65-vuotiaiden vastausten kanssa, sillä ikäryhmät edustavat yhdessä 
noin 95 % työssäkäyvistä. Työssäkäyvien vastaajien keskuudessa joukkoliikenteen käyttö on huomatta-
vasti vähäisempää. Heistä selvä enemmistö eli noin 59 % käyttää joukkoliikennettä harvemmin kuin usei-
ta kertoja kuukaudessa. Ikäryhmän vastaajista noin 21 % käyttää joukkoliikennettä useita kertoja viikossa 
ja 20 % useita kertoja kuukaudessa. Tuloksista voidaan todeta, että joukkoliikenteen käyttö on yleisintä 
alle 18-vuotiaiden ja opiskelijoiden keskuudessa ja selvästi vähäisempää työssäkäyvien keskuudessa. 
 
Taulukko 14. Joukkoliikenteen käyttö eri toimenkuvien mukaan. 
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Useita kertoja viikossa 63,30 % 35,71 % 21,33 % 
Useita kertoja kuukaudessa 12,84 % 25,89 % 20,00 % 
Harvemmin 23,85 % 38,39 % 58,67 % 
Yhteensä 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

Taulukosta puuttuvat muun toimenkuvan omaavat, eläkeläiset ja ne, joiden toimenkuvasta ei ole tietoa johtuen ko. luokkien 
pienen otoksen vuoksi ko. kysymyksen kohdalla (15, 10 ja 3 vastaajaa) 
 

 
Kaavio 19. Joukkoliikenteen käyttö toimenkuvan mukaan. 
 
Joukkoliikenteen käytön lisäämisen syyt 
 
Kyselyyn osallistujilta kysyttiin mistä syystä he käyttäisivät joukkoliikennettä enemmän. Vastausvaihto-
ehtoina olivat ”jos se kulkisi useammin tai nopeammin”, ”jos reitit tai pysäkkien sijainnit olisivat minulle 
sopivampia”, ”jos se olisi edullisempaa” tai ”jokin muu syy”. Kysymykseen pyydettiin vastaamaan vain 
jos vastaaja käyttäisi joukkoliikennettä enemmän. Kysymykseen vastasi 314 vastaajaa eli noin 76 % kai-
kista kyselyyn vastanneista. Vastaajan oli mahdollista valita useampia vastausvaihtoehtoja. Vain yhteen 
vastausvaihtoehtoon vastasi 67,5 % kysymykseen vastanneista vastaajista. Useampaan kuin yhteen vaih-
toehtoon vastasi 32,5 % kysymykseen vastanneista. 
 
Vastausvaihtoehdoista eniten joukkoliikenteen käytön lisäämiseen vaikuttavaksi tekijäksi nousi vaihtoeh-
to ”jos se olisi edullisempaa”, jonka valitsi noin 51 % vastaajista (ks. taulukko 15 ja kaavio 20). Toiseksi 
suosituin vaihtoehto on ”jos se kulkisi useammin tai nopeammin”, jonka valitsi noin 42 % vastaajista. 
Vastaajista noin kolmasosa käyttäisi joukkoliikennettä enemmän, jos reitit tai pysäkkien sijainnit olisivat 
heille sopivampia. Jonkin muun syyn puolestaan valitsi 18 % vastaajista. Jokin muu syyn valinneilla vas-
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taajilla oli mahdollisuus täsmentää vastaustaan avoimella vastauksella. Tarkentavan avoimen vastauksen 
antoi 30 vastaajaa (ks. liite 2). Suurin osa heistä lisäisi joukkoliikenteen käyttöä, jos heillä olisi sille tar-
vetta. He joko asuvat lähellä kaikkea tai heillä on käytössään jokin muu kätevämpi kulkuneuvo, kuten 
oma auto tai pyörä. Moni vastaaja lisäisi joukkoliikenteen käyttöä, jos olisi mahdollista käyttää raitiotietä.  
 
Vastaukset koskien joukkoliikenteen käytön lisäämistä vaihtelevat eri ikäryhmien mukaan. Alle 18-
vuotiaista kysymykseen vastanneista yli puolet käyttäisi joukkoliikennettä enemmän, jos se olisi edulli-
sempaa.  Samoin ikäryhmän vastaajista puolet lisäisi joukkoliikenteen käyttöä, jos se kulkisi useammin 
tai nopeammin. Reittien tai pysäkkien sijainnin sopivuuden valitsi noin 20 % ja jonkin muun syyn noin 
12 % ikäryhmästä kysymykseen vastanneista. 
 
Kysymykseen vastanneista 19–25-vuotiaista jopa 70 % käyttäisi joukkoliikennettä enemmän, jos sen 
käyttö olisi edullisempaa. Muut vaihtoehdot saavat selvästi pienemmät osuudet. Ikäluokasta 38 % lisäisi 
joukkoliikenteen käyttöä jos se kulkisi useammin tai nopeammin. Reittien tai pysäkkien sijainnin sopi-
vuuden valitsi 25 % ikäluokasta. Jonkin muun syyn perusteella joukkoliikenteen käyttöä lisäisi 14 % ky-
symykseen vastanneista 19–25-vuotiaista.  
 
Tarkasteltaessa 26–45-vuotiaiden vastauksia havaitaan, että vastausosuudet ovat jakautuneet melko tasai-
sesti eri vaihtoehtojen välillä. Heistä 47 % käyttäisi joukkoliikennettä enemmän, jos se olisi edullisempaa, 
42 % jos reitit tai pysäkkien sijainnit olisivat heille sopivampia ja 38 % jos se kulkisi useammin tai nope-
ammin.  Jonkin muun syyn valitsi noin 24 % ikäryhmän vastaajista.  
 
Vastausten perusteella 46–65-vuotiaat korostavat eniten reittien ja pysäkkien sijainteja joukkoliikenteen 
käytön lisäämiseen vaikuttavina tekijöinä. Ikäryhmän vastaajista kyseisen vaihtoehdon on valinnut 40,5 
%. Muut vaihtoehdot saavat tasaiset osuudet välillä 27–30 %.  Muihin ikäryhmiin ja kaikkien vastaajien 
vastausten keskiarvoon verrattuna joukkoliikenteen edullisuus ei nouse yhtä merkittäväksi tekijäksi 46–
65-vuotiaiden vastaajien keskuudessa. Kaikissa muissa ikäryhmissä noin puolet kysymykseen vastanneis-
ta lisäisi joukkoliikenteen käyttöä, jos se olisi edullisempaa, kun taas 46–65-vuotiaiden kohdalla osuus jää 
vain 27 %:iin. Jonkin muun syyn valitsi 27 % ikäryhmän vastaajista. Huomioitavaa 46–65-vuotiaiden 
ikäryhmän kohdalla on se, että kaikista kyselyyn osallistuneista ikäryhmän vastaajista jopa 40 % jätti vas-
taamatta kyseessä olevaan kysymykseen.  Keskimäärin vastaamatta jättäneiden vastaajien osuus kaikista 
vastaajista on kyseisen kysymyksen kohdalla noin 24 %. 
 
Taulukko 15. Joukkoliikenteen käytön lisääminen eri ikäryhmien mukaan. 
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Kaavio 20. Joukkoliikenteen käytön lisääminen. 
 
Joukkoliikenteen käytön lisäämisen syyt eri toimenkuvien mukaan 
 
Joukkoliikenteen käytön lisäämisen syitä tarkastellaan eri ikäryhmien lisäksi eri toimenkuvien mukaan 
siten, että pääasiallisen tarkastelun kohteena ovat opiskelijat ja työssäkäyvät.  Opiskelijoista on tässä yh-
teydessä jätetty pois alle 18-vuotiaat vastaajat. Toimenkuvien tarkastelusta on lisäksi jätetty pois otosten 
pienuuden vuoksi eläkeläiset ja toimenkuvaltaan muut vastaajat.  
 
Kun tarkastellaan joukkoliikenteen käytön lisäämisen syitä opiskelijoiden ja työssäkäyvien osalta, havai-
taan ryhmien välillä selviä eroja (ks. taulukko 16 ja kaavio 21). Opiskelijoiden joukkoliikenteen käytön 
lisäämisen kannalta tärkein tekijä on edullisempi hinta, sillä heistä 71 % käyttäisi joukkoliikennettä 
enemmän, jos se olisi edullisempaa. Toiseksi suurimman osuuden, noin 40 %, saa vaihtoehto ”jos se kul-
kisi useammin tai nopeammin. Reittien tai pysäkkien sijainnin sopivuuden valitsi 28 % kysymykseen 
vastanneista opiskelijoista. Jonkun muun syyn valitsi 15 % opiskelijoista.  
 
Työssäkäyvien vastaukset eroavat sekä opiskelijoiden että muista ikäryhmien vastauksista siten, että työs-
säkäyvistä vastaajista suurin osa eli noin 45 % on valinnut reittien tai pysäkkien sijaintien sopivuuden 
joukkoliikenteen käyttöä lisääväksi tekijäksi. Vastausjakauma on kuitenkin melko tasainen eri vastaus-
vaihtoehtojen välillä. Toiseksi eniten vastauksia on saanut vaihtoehto ”jos se kulkisi useammin tai nope-
ammin”, jonka on valinnut 37,5 % kysymykseen vastanneista työssäkäyvistä. Jos joukkoliikenteen käyttö 
olisi edullisempaa, lisäisi noin 35 % työssäkäyvistä joukkoliikenteen käyttöä. Jonkin muun syyn on va-
linnut 25 % työssäkäyvistä. 

 
Taulukko 16. Joukkoliikenteen käytön lisääminen eri toimenkuvien mukaan. 

Käyttäisin joukkoliikennettä  
enemmän, jos 

Alle 18-v. 
koululaiset ja 

opiskelijat 
(n=86) 

Opiskelijat 
pl. alle 18-v. 

(n=93) 
Työssäkäyvät 

(n=112) 
Se kulkisi useammin tai nopeammin 54,65 % 39,78 % 37,50 % 
 
Reitit tai pysäkkien sijainnit olisivat minulle 
sopivampia 19,77 % 27,96 % 44,64 % 
 
Se olisi edullisempaa 51,16 % 70,97 % 34,82 % 
 
Jokin muu syy 11,63 % 15,05 % 25,00 % 

Taulukosta puuttuvat muun toimenkuvan omaavat, eläkeläiset sekä ne, joiden toimenkuvasta ei ole tietoa, johtuen ko. luokkien 
pienen otoksen vuoksi ko. kysymyksen kohdalla (13, 7 ja 1 vastaajaa). 
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Kaavio 21. Joukkoliikenteen käytön lisääminen toimenkuvan mukaan. 
 
Yksityisauton käyttö 
 
Kyselyyn osallistujilta kysyttiin kuinka usein he käyttävät yksityisautoa. Vastausvaihtoehdot olivat samat 
kuin joukkoliikenteen käyttöä kysyttäessä eli useita kertoja viikossa, useita kertoja kuukaudessa tai tätä 
harvemmin. Kysymykseen vastasi 344 vastaajaa eli 83 % kyselyyn osallistuneista. Vastaajista noin 47 % 
käyttää yksityisautoa useita kertoja viikossa, noin 15 % useita kertoja kuukaudessa ja 37 % tätä harvem-
min (ks. taulukko 17 ja kaavio 22). Vastausten perusteella voidaan todeta, että yksityisauton käyttö jakau-
tuu selkeästi kahteen pääryhmään: heihin, jotka käyttävät autoa jatkuvasti ja heihin, jotka autoilevat vain 
vähän. 
 
Taulukko 17. Yksityisauton käyttö eri ikäryhmien mukaan. 

Käytän yksityisautoa: 

Vastanneet 
yhteensä 

(n=344) 

Alle 18-
vuotiaat 

(n=82) 

19–25-
vuotiaat 

(n=76) 

26–45-
vuotiaat 
(n=127) 

46–65-
vuotiaat 

(n=49) 
Useita kertoja viikossa 47,38 % 46,34 % 34,21 % 47,24 % 67,35 % 
Useita kertoja kuukaudessa 15,41 % 19,51 % 11,84 % 16,54 % 12,24 % 
Harvemmin 37,21 % 34,15 % 53,95 % 36,22 % 20,41 % 
Yhteensä 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 
 
 

 
Kaavio 22.Yksityisauton käyttö eri ikäryhmien mukaan. 
 
Alle 18-vuotiaiden vastaajien yksityisauton käyttö vastaa pitkälti kaikkien vastaajien keskiarvoa. Heistä 
yli 45 % käyttää yksityisautoa useita kertoja viikossa. Noin 20 % käyttää yksityisautoa useita kertoja 
kuukaudessa ja tätä harvemmin 34 % ikäryhmän vastaajista.  Alle 18-vuotiaiden yksityisauton käyttö ku-
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vastaa todennäköisimmin sitä, kuinka usein yksityisauto on heillä kulkuvälineenä, vaikka heillä itsellään 
ole vielä ajo-oikeutta.  
 
19–25-vuotiaat vastaajat käyttävät tulosten perusteella vähiten yksityisautoa. Ikäryhmä on ainoa, jossa 
vastaajista suurin osa eli 54 % käyttää yksityisautoa harvemmin kuin useita kertoja kuukaudessa. Lisäksi 
useita kertoja viikossa yksityisautoa käyttävien vastaajien osuus on muihin ikäryhmiin verrattuna selvästi 
alhaisempi eli 34 %.  
 
26–45-vuotiaiden vastaajien yksityisauton käyttö vastaa pitkälti kaikkien vastaajien keskiarvoa. Heistä 
noin 47 % käyttää yksityisautoa useita kertoja viikossa ja 16,5 % useita kertoja kuukaudessa. Harvemmin 
kuin useita kertoja kuukaudessa yksityisautoa käyttää 36 % ikäryhmän vastaajista. Eniten yksityisautoa 
käyttävät 46–65-vuotiaat vastaajat, joista noin 62 % käyttää yksityisautoa useita kertoja viikossa ja noin 
12 % useita kertoja kuukaudessa. Ikäryhmän vastaajista 20 % käyttää yksityisautoa harvemmin kuin usei-
ta kertoja kuukaudessa.  
 
Yksityisauton käyttö eri toimenkuvien mukaan 
 
Yksityisauton käyttöä tarkastellaan eri ikäryhmien lisäksi eri toimenkuvien mukaan siten, että pääasialli-
sen tarkastelun kohteena ovat opiskelijat ja työssäkäyvät.  Opiskelijoista on tässä yhteydessä jätetty pois 
alle 18-vuotiaat vastaajat. Toimenkuvien tarkastelusta on lisäksi jätetty pois otosten pienuuden vuoksi 
eläkeläiset ja toimenkuvaltaan muut vastaajat.  
 
Tarkasteltaessa opiskelijoiden ja työssäkäyvien osalta toimenkuvan vaikutusta yksityisauton käyttöön, 
voidaan havaita, että ikäryhmän lisäksi toimenkuvalla on selvä vaikutus auton käyttöön. Erot näiden kah-
den toimenkuvan välillä ovat hyvin selvät. Opiskelijat käyttävät selvästi vähemmän yksityisautoa verrat-
tuna sekä eri ikäryhmiin että työssäkäyviin (ks. taulukko 18 ja kaavio 23). Opiskelijoista vain 29 % käyt-
tää autoa useita kertoja viikossa, kun kaikkien vastaajien keskiarvo on noin 47 %.  Useita kertoja kuukau-
dessa autoa käyttää 16 % ja tätä harvemmin jopa 55 % opiskelijoista. Työssäkäyvät suosivat selvästi yksi-
tyisautoilua. Heistä jopa 62 % käyttää yksityisautoa useita kertoja viikossa, kun kaikkien vastaajien kes-
kiarvo on noin 47 %. Useita kertoja kuukaudessa autoa käyttää 12 % ja tätä harvemmin noin 26 % työs-
säkäyvistä. 
 
Taulukko18. Yksityisauton käyttö eri toimenkuvien mukaan. 

Käytän yksityisautoa: 

Alle 18-v.  
koululaiset ja opiskelijat 

(n=86) 

Opiskelijat  
pl. alle 18-v. 

(n=100) 
Työssäkäyvät 

 (n=137) 
Useita kertoja viikossa 46,34 % 29,00 % 62,04 % 
Useita kertoja kuukaudessa 19,51 % 16,00 % 12,41 % 
Harvemmin 34,15 % 55,00 % 25,55 % 
Yhteensä 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

Taulukosta puuttuvat muun toimenkuvan omaavat, eläkeläiset sekä ne, joiden toimenkuvasta ei ole tietoa, johtuen ko. luokkien 
pienen otoksen vuoksi ko. kysymyksen kohdalla (13, 10 ja 2 vastaajaa). 
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Kaavio 23. Yksityisauton käyttö toimenkuvan mukaan. 
 
Auton käytön lisäämisen syyt 
 
Kyselyyn osallistuneista kysyttiin mistä syystä he käyttäisivät enemmän autoa. Vastausvaihtoehtoina oli-
vat ”jos se olisi edullisempaa”, ”jos ruuhkia olisi vähemmän”, ”jos pysäköinti olisi helpompaa” ja ”jokin 
muu syy”, johon oli mahdollista antaa tarkentava avoin vastaus. Vastaajia pyydettiin vastaamaan kysy-
mykseen vain, jos he käyttäisivät autoa enemmän. Kysymykseen vastasi yhteensä 182 vastaajaa eli noin 
44 % kyselyyn osallistuneista. Vastaamatta jätti yli puolet, minkä perusteella voitaneen tulkita, että suuri 
osa kyselyyn vastaajista ei lisäisi auton käyttöään. Vastaajan oli mahdollista valita useampia vastausvaih-
toehtoja. Vain yhteen vastausvaihtoehtoon vastasi 72,5 % kysymykseen vastanneista ja 27,5 % vastasi 
useampaan kuin yhteen vaihtoehtoon. 
 
Auton käytön lisäämiseen eniten vaikuttavaksi tekijäksi vastausvaihtoehdoista nousee autoilun kulujen 
pieneneminen, sillä kaikista kysymykseen vastanneista noin 54 % käyttäisi yksityisautoa enemmän, jos se 
olisi edullisempaa (ks. taulukko 19 ja kaavio 24). Vastaajista 44,5 % lisäisi auton käyttöä, jos pysäköinti 
olisi helpompaa. Ruuhkilla ei vaikuta olevan suurta merkitystä yksityisauton käytön lisäämisessä, sillä 
vastaajista vain noin 16 % lisäisi käyttöä, jos ruuhkia olisi vähemmän. Keskimäärin 22,5 % vastaajista on 
valinnut jonkin muun syyn. Heistä 28 vastaajaa antoi tarkentavan avoimen vastauksen (ks. liite 2). Avoi-
missa vastauksissa korostuivat ympäristösyyt, auton, ajokortin tai ajotaidon puute, julkisen liikenteen 
tason mahdollinen laskeminen ja yhteiskäyttöauton käyttömahdollisuus. Huomioitavaa on, että moni 
kommentoi avoimessa vastauksessaan auton käytön lisäämiseen liittyvien syiden sijaan syitä siihen, miksi 
auton käyttö on vähäistä tai miksi he eivät käytä autoa. 
  
Taulukko 19. Auton käytön lisääminen. 

Käyttäisin enemmän autoa, 
jos: 

Vastanneet 
yhteensä 
(n=182) 

Alle 18-
vuotiaat 

(n=59) 

19–25-
vuotiaat 

(n=55) 

26–45-
vuotiaat 

(n=47) 

46–65-
vuotiaat 

(n=19) 
Se edullisempaa 54,40 % 49,15 % 65,45 % 53,19 % 42,11 % 
Ruuhkia olisi vähemmän 15,93 % 25,42 % 10,91 % 12,77 % 10,53 % 
Pysäköinti olisi helpompaa 44,51 % 37,29 % 49,09 % 40,43 % 63,16 % 
Jokin muu syy 22,53 % 22,03 % 20,00 % 25,53 % 21,05 % 
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Kaavio 24. Auton käytön lisääminen. 

 
Alle 18-vuotiaista kyselyyn osallistuneista noin 59 % vastasi kysymykseen. Heistä suurin osa eli noin 54 
% käyttäisi autoa enemmän, jos se olisi edullisempaa. Ikäryhmän vastaajista 37 % lisäisi auton käyttöä, 
jos pysäköinti olisi helpompaa ja noin 25 % jos ruuhkia olisi vähemmän. Jonkin muun syyn on valinnut 
22 % ikäluokan vastaajista. 19–25-vuotiaista vastaajista kysymykseen vastasi 61 %. Heistä suuri osa eli 
65,5, % käyttäisi autoa enemmän, jos se olisi edullisempaa ja 49 %, jos pysäköinti olisi helpompaa. Vain 
noin 11 % on sitä mieltä, että he lisäisivät auton käyttöä, jos ruuhkia olisi vähemmän. Jonkin muun syyn 
on valinnut 20 % ikäluokan vastaajista.  
 
26–45-vuotiaat vastasivat samansuuntaisesti. Ikäryhmän vastaajista kysymykseen vastasi vain 35 %. 
Heistä yli puolet käyttäisi autoa enemmän, jos se olisi edullisempaa ja 40 % jos pysäköinti olisi helpom-
paa. Ruuhkien väheneminen koettiin selvästi vähemmän merkittäväksi tekijäksi, sillä vain noin 11 % ikä-
ryhmästä on valinnut kyseisen vaihtoehdon. Jonkin muun syyn on valinnut 25,5 % ikäluokan vastaajista.  
 
46–65-vuotiaista kysymykseen vastasi vain noin 31 % ikäryhmän vastaajista. Ikäryhmän vastaukset eroa-
vat sekä muiden ikäryhmien että kaikkien vastaajien keskiarvosta siten, että 46–65-vuotiaiden ikäryhmä 
on ainoa, jossa pysäköinnin helppous on suosituin vastausvaihtoehto autoilun edullisuuden sijaan.  Ikä-
ryhmän vastaajista 63 % lisäisi auton käyttöä, jos pysäköinti oli helpompaa ja 42 % jos auton käyttö olisi 
edullisempaa.  Ikäryhmän vastaajista vain 10,5 % lisäisi auton käyttöä, jos ruuhkat vähenisivät. Jonkin 
muun syyn on valinnut 21 % ikäryhmän vastaajista.  
 
Auton käytön lisäämisen syyt eri toimenkuvien mukaan 
 
Auton käytön lisäämisen syitä tarkastellaan eri ikäryhmien lisäksi eri toimenkuvien mukaan siten, että 
pääasiallisen tarkastelun kohteena ovat opiskelijat ja työssäkäyvät.  Opiskelijoista on tässä yhteydessä 
jätetty pois alle 18-vuotiaat vastaajat. Toimenkuvien tarkastelusta on lisäksi jätetty pois otosten pienuuden 
vuoksi eläkeläiset ja toimenkuvaltaan muut vastaajat. 
 
Kun tarkastellaan vastauksia suhteutettuna vastaajien toimenkuvaan, havaitaan että opiskelijoiden kohdal-
la vaikuttavin tekijä auton käytön lisäämiseen on sen edullisuus (ks. taulukko 20 ja kaavio 25). Heistä 
noin 66 % lisäisi käyttöä, jos se olisi edullisempaa. Pysäköinnin helppouden on valinnut 49 % ja ruuhkien 
vähentymisen noin 15 % kysymykseen vastanneista opiskelijoista. Jokin muun syyn on valinnut 21 % 
ikäryhmän vastaajista. 
 
Työssäkäyvät painottavat yhtä paljon autoilun edullisuutta kuin pysäköinnin helppoutta auton käyttöä 
lisäävinä tekijöinä. Molemmat vaihtoehdot saavat 49 % osuuden vastauksista. Se, että ruuhkia olisi vä-
hemmän, lisäisi vain noin 10 %:lla kysymykseen vastanneista työssäkäyvistä auton käyttöä. Jonkin muun 
syyn on valinnut 21,5 %.  
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Taulukko 20. Auton käytön lisääminen eri toimenkuvien mukaan. 

Käyttäisin enemmän autoa, jos: 

Alle 18-v.  
koululaiset ja opiskelijat 

 (n=59) 

Opiskelijat 
 pl. alle 18-vuotiaat  

(n=61) 
Työssäkäyvät  

(n=51) 
se edullisempaa 49,15 % 65,57 % 49,02 % 
ruuhkia olisi vähemmän 25,42 % 14,75 % 9,80 % 
pysäköinti olisi helpompaa 37,29 % 49,18 % 49,02 % 
jokin muu syy 22,03 % 21,31 % 21,57 % 
 

 
Kaavio 25. Auton käytön lisääminen toimenkuvan mukaan. 
 
Pyöräily 
 
Kyselyyn osallistujilta kysyttiin kuinka usein he pyöräilevät. Vastaajia pyydettiin vastauksessaan ajatte-
lemaan heidän säännöllistä asiointiaan, kuten työ- tai opiskelumatkoja, mutta jättämään kuntoilu pois. 
Vastausvaihtoehdot olivat samat kuin joukkoliikenteen ja auton käyttöä kysyttäessä eli useita kertoja vii-
kossa, useita kertoja kuukaudessa tai tätä harvemmin. Kysymykseen vastasi 371 vastaajaa eli noin 89 % 
kyselyyn osallistuneista. Kysymykseen vastanneista noin 39 % pyöräilee useita kertoja viikossa, 22 % 
useita kertoja kuukaudessa ja noin 29 % tätä harvemmin (ks. taulukko 21 ja kaavio 26). Tulosten perus-
teella vastaajat voidaan jakaa karkeasti kahteen pääryhmään: jatkuvasti pyöräileviin ja vain harvoin pyö-
räileviin. 
 
Eri ikäryhmien välillä on selviä eroja pyöräilyn osalta. Alle 18-vuotiaista vastaajista noin 32 % pyöräilee 
useita kertoja viikossa, mikä jää hieman kaikkien vastaajien keskiarvon alapuolelle. Ikäryhmästä noin 27 
% pyöräilee useita kertoja kuukaudessa. Harvemmin kuin useita kertoja kuukaudessa pyöräilevien osuus 
on puolestaan hieman kaikkien vastaajien keskiarvoa korkeampi eli noin 42 %. Erot suhteessa kaikkien 
vastaajien keskiarvoon ovat kuitenkin melko pieniä. 
 
Vastausten perusteella 19–25-vuotiaat vastaajat pyöräilevät eniten verrattuna sekä muihin ikäryhmiin että 
kaikkien vastaajien keskiarvoon. Ikäryhmästä jopa 49 % pyöräilee useita kertoja viikossa ja 19,5 % useita 
kertoja kuukaudessa. Lisäksi heistä muihin ikäryhmiin verrattuna pienin osuus eli noin 32 % pyöräilee 
harvemmin kuin useita kertoja kuukaudessa. Vastaajista 26–45-vuotiaat pyöräilevät ikäryhmistä toisiksi 
eniten. Heistä 43 % pyöräilee useita kertoja viikossa ja noin 21 % useita kertoja kuukaudessa. Tätä har-
vemmin pyöräilee 36 % ikäryhmän vastaajista. 
 
46–65-vuotiaat vastaajat pyöräilevät muihin ikäryhmiin sekä kaikkien vastaajien keskiarvoon verrattuna 
vähiten. Heistä vain noin 27 % pyöräilee useita kertoja viikossa ja 23 % useita kertoja kuukaudessa.  Tätä 
harvemmin pyöräilee jopa puolet ikäryhmän vastaajista.  
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Taulukko 21. Pyöräily eri ikäryhmien mukaan. 

Kuinka usein pyöräilen: 

Vastanneet 
yhteensä 

(n=371) 

Alle 18-
vuotiaat  

(n=98) 

19–25- 
vuotiaat 

(n=82) 

26–45- 
vuotiaat 
(n=130) 

46–65- 
vuotiaat 

(n=52) 
Useita kertoja viikossa 39,08 % 31,63 % 48,78 % 43,08 % 26,92 % 
Useita kertoja kuukaudessa 22,10 % 26,53 % 19,51 % 20,77 % 23,08 % 
Harvemmin 38,81 % 41,84 % 31,71 % 36,15 % 50,00 % 
Yhteensä  100 %  100 %  100 %  100 %  100 % 
 
 

 
Kaavio 26. Pyöräily eri ikäryhmien mukaan. 
 
Pyöräilytottumukset eri toimenkuvien mukaan 
 
Pyöräilytottumuksia tarkastellaan eri ikäryhmien lisäksi eri toimenkuvien mukaan siten, että pääasiallisen 
tarkastelun kohteena ovat opiskelijat ja työssäkäyvät. Opiskelijoista on tässä yhteydessä jätetty pois alle 
18-vuotiaat vastaajat. Toimenkuvien tarkastelusta on lisäksi jätetty pois otosten pienuuden vuoksi eläke-
läiset ja toimenkuvaltaan muut vastaajat. 
 
Kun tarkastellaan vastaajien pyöräilytottumuksia heidän toimenkuvansa mukaan, havaitaan että opiskeli-
jat pyöräilevät selvästi eniten verrattuna sekä eri ikäryhmiin että työssäkäyviin (ks. taulukko 22 ja kaavio 
27). Opiskelijoista jopa 53 % pyöräilee useita kertoja viikossa ja 13 % useita kertoja kuukaudessa. Heistä 
kolmasosa pyöräilee tätä harvemmin. Työssäkäyvät pyöräilevät puolestaan selvästi opiskelijoita vähem-
män, sillä heistä 34 % pyöräilee useita kertoja viikossa ja jopa 41 % harvemmin kuin useita kertoja kuu-
kaudessa. 
 
Opiskelijoiden kohdalla voidaan havaita, että pyöräilytottumuksien perusteella vastaajat voidaan jakaa 
selkeästi kahteen ryhmään. Heihin, jotka pyöräilevät jatkuvasti ja heihin, jotka pyöräilevät harvoin. Sama 
toistuu sekä työssäkäyvien että eri ikäryhmien kohdalla, mutta jakautuminen näihin kahteen ryhmään ei 
ole yhtä voimakasta. 
 
Taulukko 22. Pyöräily eri toimenkuvien mukaan. 

Pyöräilen: 
Alle 18-vuotiaat 

(n=98) 
Opiskelijat pl. alle 18-v. 

(n=105) 
Työssäkäyvät 

 (n=141) 
Useita kertoja viikossa 31,63 % 53,33 % 34,04 % 
Useita kertoja kuukaudessa 26,53 % 13,33 % 24,82 % 
Harvemmin 41,84 % 33,33 % 41,13 % 
Yhteensä 100,00 % 100,00 % 100,00 % 
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Kaavio 27. Pyöräily eri toimenkuvien mukaan. 
 
Pyöräilyn lisääminen 
 
Kyselyyn osallistuneilta kysyttiin mistä syystä he pyöräilisivät enemmän. Vastausvaihtoehtoina olivat 
”jos reitit olisivat parempia”, ”jos etäisyydet olisivat lyhyempiä”, ” jos terveyteni sallisi” ja ”jokin muu 
syy”. Kysymykseen vastasi 281 vastaajaa eli noin 68 % kaikista vastaajista. Vastaajia pyydettiin vastaa-
maan kysymykseen vain, jos he pyöräilisivät enemmän. Vastaajan oli mahdollista valita useampia vasta-
usvaihtoehtoja. Vain yhteen vastausvaihtoehtoon vastasi 84 % kysymykseen vastanneista ja noin 16 % 
vastasi useampaan kuin yhteen vaihtoehtoon. 
 
Vastaajat painottavat parempia reittejä ja lyhyempiä etäisyyksiä pyöräilyn lisäämiseen vaikuttavina teki-
jöinä (ks. taulukko 23 ja kaavio 28). Kaikista kysymykseen vastanneista yli puolet pyöräilisi enemmän, 
jos reitit olisivat parempia ja noin 36 %, jos etäisyydet olisivat lyhyempiä. Vain noin 7 % kysymykseen 
vastanneista pyöräilisi enemmän, jos heidän terveytensä sallisi. Jokin muun syyn valitsi 21 % kysymyk-
seen vastanneista. Vastaajista 62 antoi tarkentavan avoimen vastauksen (ks. liite 2). Avoimissa vastauk-
sissa esille nousi useita eri tekijöitä, joista yleisimpiä ovat pyöräilyolosuhteiden parantaminen, sääolosuh-
teet sekä se, että vastaaja omistaisi pyörän tai että se olisi paremmassa kunnossa. 
 
Avoimen vastauksen antaneista 19 vastaajaa vastasi lisäävänsä pyöräilyä, jos pyöräteitä olisi enemmän tai 
ne olisivat paremmassa kunnossa, jos pyöräily olisi turvallisempaa tai helpompaa tai jos keskustassa olisi 
helpompi pyöräillä ja sen saavutettavuus olisi parempi. Vastaajista 14 lisäisi pyöräilyä, jos omistaisi pyö-
rän tai jos pyörä olisi paremmassa kunnossa. Muutama vastaaja pyöräilisi enemmän, jos pyörää ei olisi 
varastettu tai pyörien varastaminen ei olisi niin yleistä. Kymmenen vastaajaa lisäisi pyöräilyä, jos sää- ja 
ilmasto-olosuhteet olisivat parempia ja suotuisampia. Kolme vastaajaa lisäisi pyöräilyä, jos työ ja/tai las-
ten kuljettaminen ja harrastukset sen sallisivat. Lisäksi yhdeksän vastaajaa totesi avoimessa vastauksessa, 
että heillä ei ole tarvetta lisätä pyöräilyä tai että heillä ei ole joko aikaa tai jaksamista pyöräillä. 
 
Alle 18-vuotiaille kysymykseen vastanneille lyhyemmät etäisyydet ja paremmat reitit ovat pääasiallisia 
syitä, joiden vuoksi he lisäisivät pyöräilyä. Ikäryhmän vastaajat korostavat muihin ikäryhmiin ja kaikkien 
vastaajien keskiarvoon verrattuna eniten lyhyempiä etäisyyksiä pyöräilyä lisäävänä tekijänä. Lyhyemmät 
etäisyydet on valinnut 50 % ikäluokan vastaajista ja paremmat reitit noin 42 % vastaajista. Vain 11 % 
ikäryhmän vastaajista pyöräilisi enemmän, jos terveys sallisi. Jonkin muun syyn ilmoitti noin 21 % ikä-
luokan vastaajista. 
 
19–25-vuotiaat kysymykseen vastanneet painottavat ikäryhmistä eniten parempia reittejä pyöräilyä lisää-
vinä tekijöinä, sillä heistä jopa 68 % on valinnut kyseisen vaihtoehdon. Seuraavaksi eniten vastauksia on 
saanut vaihtoehto ”jos etäisyydet olisivat lyhyempiä”, jonka on valinnut 30 % ikäryhmän vastaajista. Jon-
kin muun syyn on valinnut 18 % ikäluokasta. Vain 3 % ikäryhmästä lisäisi pyöräilyä, jos heidän tervey-
tensä sallisi. 
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26–45-vuotiaat kysymykseen vastanneet ovat vastanneet samansuuntaisesti kuin 19–25-vuotiaat. Ikäryh-
män vastaajista 60 % pyöräilisi enemmän, jos reitit olisivat paremmat ja 30 %, jos etäisyydet olisivat ly-
hyemmät. Jonkin muun syyn on valinnut noin 21 % ikäryhmän vastaajista. Kuten 19–25-vuotiaiden vas-
taajien kohdalla, myös 26–45-vuotiaista vastaajista vain 3 % lisäisi pyöräilyä, jos heidän terveytensä salli-
si. 

 
Ikäryhmään 46–65-vuotiaat kuuluvista kysymykseen vastaajista 40 % pyöräilisi enemmän, jos reitit olisi-
vat parempia ja 24 % pyöräilisi enemmän, jos etäisyydet olisivat lyhyempiä. Huomioitavaa on se, että 
muihin ikäryhmiin ja kaikkien vastaajien keskiarvoon verrattuna 46–65-vuotiaista suurempi osuus pyöräi-
lisi enemmän, jos terveys sallisi. Ikäryhmän vastaajista tämä osuus on 13 %, kun kaikkien ikäryhmien 
keskiarvo on noin 7 %. Jonkin muun syyn on valinnut ikäluokasta jopa 24 %.  
 
Taulukko23 . Pyöräilyn lisääminen. 

Pyöräilisin enemmän, 
jos: 

Vastanneet 
yhteensä 

(n=281) 

Alle 18- 
vuotiaat  

(n=72) 

19–25- 
vuotiaat 

(n=60) 

26–45- 
vuotiaat 

(n=98) 

46–65- 
vuotiaat 

(n=45) 
 
Reitit olisivat parempia 
 

53,74 % 
 

41,67 % 
 

68,33 % 
 

60,20 % 
 

40,00 % 
 

Etäisyydet olisivat  
lyhyempiä 
 

35,94 % 
 

50,00 % 
 

30,00 % 
 

33,67 % 
 

24,44 % 
 

Terveyteni sallisi 
 

6,76 % 
 

11,11 % 
 

3,33 % 
 

3,06 % 
 

13,33 % 
 

Jokin muu syy 21,00 % 20,83 % 18,33 % 21,43 % 24,44 % 
 
 

 
Kaavio 28. Pyöräilyn lisääminen. 
 
Pyöräilyn lisäämisen syyt eri toimenkuvien mukaan 
 
Pyöräilyn lisäämisen syitä tarkastellaan eri ikäryhmien lisäksi eri toimenkuvien mukaan siten, että pääasi-
allisen tarkastelun kohteena ovat opiskelijat ja työssäkäyvät. Opiskelijoista on tässä yhteydessä jätetty 
pois alle 18-vuotiaat vastaajat. Toimenkuvien tarkastelusta on lisäksi jätetty pois otosten pienuuden vuok-
si eläkeläiset ja toimenkuvaltaan muut vastaajat. 
 
Tarkasteltaessa vastauksia eri toimenkuvien perusteella keskittyen opiskelijoihin ja työssäkäyviin havai-
taan, että molempien ryhmien vastaukset ovat samansuuntaisia (ks. taulukko 24 ja kaavio 29). Suurin osa 
sekä opiskelijoista että työssäkäyvistä lisäisi pyöräilyä, jos reitit olisivat paremmat.  Kysymykseen vas-
tanneista opiskelijoista 67 % ja työssäkäyvistä 50 % valitsi kyseisen vaihtoehdon. Opiskelijoista 29 % 
lisäisi pyöräilyä, jos etäisyydet olisivat lyhyemmät. Työssäkäyvien osalta osuus on hieman suurempi eli 
34 %. Terveys ei vaikuta olevan esteenä pyöräilylle, sillä opiskelijoista vain noin 4 % ja työssäkäyvistä 5 
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% on vastannut lisäävänsä pyöräilyä, jos terveys sallisi. Jonkun muun syyn on valinnut molemmista toi-
menkuvista noin 20 % vastaajista. Opiskelijoista moni on ilmoittanut avoimissa vastauksissa lisäävänsä 
pyöräilyä, jos omistaisi pyörän tai se olisi paremmassa kunnossa, jos pyöräteitä olisi enemmän ja ne olisi-
vat paremmassa kunnossa sekä jos keskusta olisi pyöräystävällisempi. Myös työssäkäyvistä suurin osa 
lisäisi pyöräilyä, jos pyöräteitä olisi enemmän ja ne olisivat paremmassa kunnossa sekä jos keskusta olisi 
pyöräystävällisempi. Näiden lisäksi moni heistä on todennut lisäävänsä pyöräilyä, jos työ ja/tai lasten 
harrastukset ja kuljettaminen sallisivat, jos heillä olisi aikaa tai jaksamista ja jos sää sallisi.  
 
Taulukko24. Pyöräilyn lisääminen. 

Pyöräilisin enemmän, jos: 
Alle 18-vuotiaat 

(n=72) 

Opiskelijat  
pl. alle 18-vuotiaat  

(n=79) 
Työssäkäyvät  

(n=111) 
 
Reitit olisivat parempia 41,67 % 67,09 % 50,45 % 
 
Etäisyydet olisivat 
lyhyempiä 50,00 % 29,11 % 34,23 % 
 
Terveyteni sallisi 11,11 % 3,80 % 5,41 % 
 
Jokin muu syy 20,83 % 20,25 % 22,52 % 
 
 

 
Kaavio 29. Pyöräilyn lisääminen. 

Yhteenveto 
 
Joukkoliikenteen käyttö 
 
Joukkoliikenteen käyttö vaihtelee paljon vastaajien kesken ikäryhmästä ja toimenkuvasta riippuen. Kes-
kimäärin 37 % vastaajista käyttää joukkoliikennettä useita kertoja viikossa, noin 21 % useita kertoja vii-
kossa ja 42 % tätä harvemmin. Eri ikäryhmistä alle 18-vuotiaat vastaajat käyttävät ahkerimmin joukkolii-
kennettä. Heistä jopa yli 60 % käyttää joukkoliikennettä useita kertoja viikossa. Toiseksi eniten joukkolii-
kennettä käyttävät 19–25-vuotiaat vastaajat, joista noin 40 % käyttää joukkoliikennettä useita kertoja vii-
kossa. Vähiten joukkoliikennettä käyttävät 26–45-vuotiaat sekä 46–65-vuotiaat vastaajat, joista jopa yli 
50 % käyttää joukkoliikennettä harvemmin kuin useita kertoja kuukaudessa. 
 
Kun tarkastellaan vastaajien joukkoliikenteen käyttöä eri toimenkuvien mukaan keskittyen opiskelijoihin 
ja työssäkäyviin, havaitaan että työssäkäyvät käyttävät sekä opiskelijoihin että eri ikäryhmiin verrattuna 
vähiten joukkoliikennettä. Heistä lähes 60 % käyttää joukkoliikennettä harvemmin kuin useita kertoja 
kuukaudessa, kun taas useita kertoja viikossa käyttävien osuus on vain 21 %. Opiskelijoiden kohdalla 
vastaavat osuudet ovat noin 38 % ja noin 36 %. 
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Vastaajilta tiedusteltiin mistä syystä he lisäisivät joukkoliikenteen käyttöä. Vastausvaihtoehtoina olivat 
”jos se kulkisi useammin tai nopeammin”, ”jos reitit tai pysäkkien sijainnit olisivat minulle sopivampia”, 
”jos se olisi edullisempaa” tai ”jokin muu syy”. Vastausten perusteella joukkoliikenteen käyttöä lisättäi-
siin erityisesti, jos se olisi edullisempaa ja jos se kulkisi useammin tai nopeammin. Vastaajista suurin osa 
eli 51 % lisäisi joukkoliikenteen käyttöä, jos se olisi edullisempaa. Noin 42 % vastaajista lisäisi joukko-
liikenteen käyttöä, jos se kulkisi useammin tai nopeammin ja lähes kolmasosa vastaajista, jos reitit tai 
pysäkkien sijainnit olisivat sopivampia. Jonkin muun syyn on valinnut 18 % vastaajista. Tarkentavan 
avoimen vastauksen antoi 30 vastaajaa. Suurin osa heistä lisäisi joukkoliikenteen käyttöä, jos heillä olisi 
sille tarvetta. He joko asuvat lähellä kaikkea tai heillä on käytössään jokin muu kätevämpi kulkuneuvo, 
kuten oma auto tai pyörä. Moni vastaaja lisäisi joukkoliikenteen käyttöä, jos olisi mahdollista käyttää 
raitiotietä.  
 
Eri ikäryhmien vastauksissa on selviä eroja. Alle 18-vuotiaat vastaajat painottavat lähes yhtä paljon sitä, 
että joukkoliikenne kulkisi useammin tai nopeammin ja sitä, että joukkoliikenteen käyttö olisi edullisem-
paa. Vain noin 20 % lisäisi joukkoliikenteen käyttöä, jos reitit tai pysäkkien sijainnit olisivat heille sopi-
vampia. Eniten edullisuutta painottavat 19–25-vuotiaat vastaajat, joista jopa 70 % lisäisi joukkoliikenteen 
käyttöä, jos se olisi edullisempaa. Tarkasteltaessa 26–45-vuotiaiden vastauksia havaitaan, että vastaus-
osuudet ovat jakautuneet melko tasaisesti eri vaihtoehtojen välillä. Heistä 47 % käyttäisi joukkoliikennet-
tä enemmän, jos se olisi edullisempaa, 42 % jos reitit tai pysäkkien sijainnit olisivat heille sopivampia ja 
38 % jos se kulkisi useammin tai nopeammin. Vastausten perusteella 46–65-vuotiaat vastaajat korostavat 
ikäryhmistä eniten reittien ja pysäkkien sijainteja joukkoliikenteen käytön lisäämiseen vaikuttavina teki-
jöinä. Ikäryhmän vastaajista kyseisen vaihtoehdon on valinnut 40,5 %. Muihin ikäryhmiin ja kaikkien 
vastaajien vastausten keskiarvoon verrattuna joukkoliikenteen edullisuus ei nouse yhtä merkittäväksi teki-
jäksi 46–65-vuotiaiden vastaajien keskuudessa. 
 
Yksityisautoilu 
 
Kaikista vastaajista lähes puolet käyttää yksityisautoa useita kertoja viikossa, noin 15 % useita kertoja 
kuukaudessa ja 37 % tätä harvemmin. Kaikkien vastauksien perusteella voidaan todeta, että vastaajat voi-
daan jakaa auton käytön perusteella kahteen pääryhmään: jatkuvasti autoa käyttäviin ja vain harvoin autoa 
käyttäviin. Eri ikäryhmien auton käytössä on kuitenkin jonkin verran eroja. Muiden ikäryhmien auton 
käyttöön verrattuna 19–25-vuotiaat vastaajat käyttävät vähiten autoa. Heistä vain 34 % käyttää autoa usei-
ta kertoja viikossa, kun taas jopa yli puolet ikäryhmän vastaajista käyttää autoa harvemmin kuin useita 
kertoja kuukaudessa. Eniten autoa käyttävät 46–65-vuotiaat vastaajat. Heistä jopa lähes 70 % käyttää au-
toa useita kertoja viikossa ja vain 20 % harvemmin kuin useita kertoja kuukaudessa. 
 
Vastaajien auton käyttöä tarkasteltiin lisäksi eri toimenkuvien mukaan keskittyen opiskelijoihin ja työssä-
käyviin. Opiskelijat käyttävät sekä työssäkäyviin että eri ikäryhmiin verrattuna vähiten yksityisautoa. 
Heistä vain 29 % käyttää autoa useita kertoja viikossa ja jopa 55 % harvemmin kuin useita kertoja kuu-
kaudessa. Työssäkäyvät vastaajat puolestaan käyttävät huomattavasti enemmän yksityisautoa kuin opis-
kelijat. Työssäkäyvistä 62 % käyttää yksityisautoa useita kertoja kuukaudessa, kun taas vain noin 26 % 
käyttää autoa harvemmin kuin useita kertoja kuukaudessa. 
 
Vastaajilta tiedusteltiin mistä syystä he lisäisivät auton käyttöä. Vastausvaihtoehtoina olivat ”jos se olisi 
edullisempaa”, ”jos ruuhkia olisi vähemmän”, ”jos pysäköinti olisi helpompaa” ja ”jokin muu syy”, johon 
oli mahdollista antaa tarkentava avoin vastaus. Vastaajia pyydettiin vastaamaan kysymykseen vain, jos he 
käyttäisivät autoa enemmän. Vastaamatta jätti yli puolet, minkä perusteella voitaneen tulkita, että suuri 
osa kyselyyn vastaajista ei lisäisi auton käyttöään. Kysymykseen vastanneista yli puolet lisäisi auton käyt-
töä, jos se olisi edullisempaa. Toiseksi suosituin vastausvaihtoehto oli ”jos pysäköinti olisi helpompaa”. 
Ruuhkilla ei vaikuta olevan suurta merkitystä yksityisauton käytön lisäämisessä. Vastaajista vain 16 % 
lisäisi auton käyttöä, jos ruuhkia olisi vähemmän. Jonkin muun syyn valitsi 22,5 % kysymykseen vastan-
neista. Heistä 28 antoi tarkentavan avoimen vastauksen. Avoimissa vastauksissa esille nousi useita eri 
tekijöitä. Neljäsosa avoimen vastauksen antaneista lisäisi auton käyttöä, jos se olisi ympäristöystävälli-
sempää. Saman verran lisäisi auton käyttöään, jos heillä olisi ajokortti tai he osaisivat ajaa. Seitsemän 
vastaajaa totesi vastauksessaan, että he eivät joko omista tai tarvitse autoa että tai he eivät lisäisi auton 
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käyttöä. Lisäksi muutama vastaaja lisäisi auton käyttöä, jos olisi mahdollista käyttää yhteiskäyttöautoja 
tai autojen vuokraus olisi halvempaa ja muutama jos julkisen liikenteen taso laskisi. 
 
Eri ikäryhmien vastaukset ovat pitkälti samansuuntaisia keskenään sekä kaikkien vastaajien keskiarvon 
kanssa. Kaikissa muissa ikäryhmissä 46–65-vuotiaita vastaajia lukuun ottamatta eniten vastauksia on saa-
nut vaihtoehto ”jos se olisi edullisempaa”, kun taas 46–65-vuotiaiden ikäryhmässä painotetaan eniten sitä, 
että pysäköinti olisi helpompaa. Kun auton lisäämisen syitä tarkastellaan eri toimenkuvien mukaan keskit-
tyen opiskelijoihin ja työssäkäyviin, havaitaan että opiskelijat painottavat eniten sitä, että auton käyttö 
olisi edullisempaa. Opiskelijoista 66 % käyttäisi autoa enemmän, jos se olisi edullisempaa ja lähes puolet 
jos pysäköinti olisi helpompaa.  Työssäkäyvät vastaajat painottavat yhtä paljon autoilun edullisuutta kuin 
pysäköinnin helppoutta auton käyttöä lisäävinä tekijöinä. Molemmat vaihtoehdot saavat 49 % osuuden 
vastauksista. 
 
Pyöräily 
 
Kaikkien vastauksien perusteella voidaan todeta, että vastaajat voidaan jakaa pyöräilytottumuksiensa pe-
rusteella kahteen pääryhmään: jatkuvasti pyöräileviin ja vain harvoin pyöräileviin. Vastaajista lähes 40 % 
pyöräilee useita kertoja viikossa ja saman verran harvemmin kuin useita kertoja kuukaudessa. Noin 20 % 
pyöräilee useita kertoja kuukaudessa. Tulosten perusteella vastaajien pyöräilytottumuksissa on selviä ero-
ja niin eri ikäryhmien kuin eri toimenkuvien välillä. Ikäryhmistä 19–25-vuotiaat pyöräilevät eniten, sillä 
heistä lähes puolet pyöräilee useita kertoja viikossa. Toiseksi ahkerimpia pyöräilijöitä ovat 26–45-
vuotiaat vastaajat, joista 43 % pyöräilee useita kertoja viikossa. 46–65-vuotiaat vastaajat pyöräilevät mui-
ta ikäryhmiä selvästi vähemmän. Heistä jopa puolet pyöräilee harvemmin kuin useita kertoja kuukaudes-
sa. Toiseksi vähiten pyöräilevät alle 18-vuotiaat vastaajat, joista noin 42 % pyöräilee harvemmin kuin 
useita kertoja kuukaudessa 
 
Kun tarkastellaan vastaajien pyöräilytottumuksia heidän toimenkuvansa mukaan, havaitaan että opiskeli-
jat pyöräilevät selvästi eniten verrattuna sekä eri ikäryhmiin että työssäkäyviin. Opiskelijoista jopa 53 % 
pyöräilee useita kertoja viikossa kun taas työssäkäyvistä saman verran pyöräilee 34 %. Vastaavasti opis-
kelijoista 33 % pyöräilee harvemmin kuin useita kertoja kuukaudessa, mikä on hieman kaikkien vastaaji-
en keskiarvoa alhaisempi. Työssäkäyvistä vastaajista puolestaan 41 % pyöräilee harvemmin kuin useita 
kertoja kuukaudessa, mikä on hieman kaikkein vastaajien keskiarvoa korkeampi osuus. 
 
Kaikkien vastauksien perusteella voidaan todeta, että suurin osa eli noin 54 % vastaajista lisäisi pyöräily-
ään jos reitit olisivat parempia. Vastaajista 36 % lisäisi pyöräilyään, jos etäisyydet olisivat lyhyempiä. 
Jonkin muun syyn on valinnut 21 % kaikista kysymykseen vastanneista. Vastaajista 62 antoi tarkentavan 
avoimen vastauksen. Avoimissa vastauksissa esille nousi useita eri tekijöitä, joista yleisimpiä ovat pyöräi-
lyolosuhteiden parantaminen, sääolosuhteet sekä se, että vastaaja omistaisi pyörän tai että se olisi parem-
massa kunnossa. Terveydellä ei vaikuta olevan suurta vaikutusta pyöräilyn lisäämiseen vastaajien kes-
kuudessa, sillä vain noin 7 % kaikista kysymykseen vastanneista lisäisi pyöräilyä, jos heidän terveytensä 
sallisi.  
 
Eri ikäryhmien vastaajat painottivat eri syitä sille, miksi he pyöräilisivät enemmän. Alle 18-vuotiaat vas-
taajat korostavat muihin ikäryhmiin ja kaikkien vastaajien keskiarvoon verrattuna eniten lyhyempiä etäi-
syyksiä pyöräilyä lisäävänä tekijänä. Muissa ikäryhmissä paremmat reitit saavat suurimman osuuden vas-
tauksista ja lyhyemmät etäisyydet saavat toiseksi eniten vastauksia. Muihin ikäryhmiin verrattuna sekä 
alle 18-vuotiaista vastaajista että 46–65-vuotiaista vastaajista suurempi osuus lisäisi pyöräilyä, jos terveys 
sallisi. Molemmissa ikäryhmissä osuus on hieman yli 10 %, kun 19–25-vuotiaista ja 26–45-vuotiaista 
vastaajista vastaava osuus on noin 3 %. 
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ASUMISEN VETOVOIMATEKIJÄT 
 
Asumisen vetovoimatekijöitä selvitettiin kyselyssä erilaisten väittämien avulla. Vastaajan tuli vastata niin 
sanottuihin liukukytkinväittämiin, joissa vastaajan tuli liikuttaa 0–100-asteikolla ollutta liukukytkintä. 
Liukukytkimen molemmissa ääripäissä oli väittämät. Vastaajan tuli liikuttaa liukukytkin hänen mielipi-
dettään parhaiten kuvaavaan kohtaan. Mitä lähempänä vastaus on toista ääripäätä, sitä selkeämmin vas-
taaja on ko. väittämän kannalla. Arvo 0 tarkoittaa, että vastaaja on täysin samaa mieltä ensimmäisen väit-
tämän kanssa ja arvo 100 tarkoittaa, että vastaaja on täysin samaa mieltä toisen väittämän kanssa.  
 
Vastaukset luokiteltiin siten, että vastausjakauma 0–100 jaettiin kymmenyksiin. Tämän jälkeen laskettiin 
eri kymmenyksiin osuneet vastaukset ja niiden suhteelliset osuudet sekä kaikkien vastaajien että eri ikä-
ryhmien osalta. Vastausjakaumaa tulkitaan siten, että asteikolle 1–9 ja 90–100 sijoittuvien vastausten kat-
sotaan olevan täysin samaa mieltä kyseessä olevien väittämien kanssa.  Vastausten, jotka sijoittuvat as-
teikolle 10–19 ja 80–89, tulkitaan olevan lähes samaa mieltä ja asteikolle 20–29 ja 70–79 sijoittuvien vas-
tausten jonkin verran samaa mieltä ko. väittämien kanssa. 
 
Korkeampi rakentaminen 
 
Ensimmäisessä liukukytkinväittämässä vastaajilta kysyttiin heidän mielipiteitään koskien korkeampien 
rakennusten rakentamista Turkuun. Kysymyksen väittämät olivat 0 = ”Turkuun ei pitäisi rakentaa nykyis-
tä korkeampia rakennuksia” sekä 100 = ”Turkuun voi rakentaa myös nykyistä korkeampia rakennuksia”.  
Kysymykseen vastasi yhteensä 350 vastaajaa eli noin 84 % kyselyyn osallistuneista. Kun tarkastellaan 
vastausjakaumaa kaikkien vastanneiden osalta, havaitaan että vastaajista suurempi osuus on sitä mieltä, 
että Turkuun voisi rakentaa myös nykyistä korkeampia rakennuksia (ks. taulukko 25 ja kaavio 30). Kai-
kista vastaajista jopa yli 50 % on vastannut asteikolla 70–100. Vastaajista noin 24 % on vastannut as-
teikolla 90–100, jolloin heidän tulkitaan olevan täysin samaa mieltä väittämän ” Turkuun voi rakentaa 
myös nykyistä korkeampia rakennuksia” kanssa.  Toiseksi suurimman yksittäisen suhteellisen arvon saa 
luokkaväli 70–79, jonka asteikolle on vastannut 18 % kysymykseen vastanneista. He ovat tulkinnan mu-
kaan jonkin verran samaa mieltä, että Turkuun voi rakentaa nykyistä korkeampia rakennuksia. Vastaajista 
alle 30 % on sitä mieltä, että Turkuun ei pitäisi rakentaa nykyistä korkeampia rakennuksia. Asteikolla 0-9 
on vastannut 12 % ja asteikolla 0-29 alle 30 % vastaajista. 
 
Eri ikäryhmien vastauksia tarkasteltaessa havaitaan, että ne noudattavat pitkälti kaikkien vastaajien kes-
kiarvoa. Muutamia selkeitä eroja on kuitenkin havaittavissa. Tulosten perusteella 19–25-vuotiaat vastaajat 
suhtautuvat kaikista ikäryhmistä myönteisimmin nykyistä korkeampaan rakentamiseen. Ikäryhmästä jopa 
lähes 30 % on täysin samaa mieltä, että Turkuun voisi rakentaa myös nykyistä korkeampia rakennuksia, 
kun taas vain noin 5 % on täysin samaa mieltä väittämän kanssa, että Turkuun ei pitäisi rakentaa nykyistä 
korkeampia rakennuksia.  
 
Muihin ikäryhmiin verrattuna 46–65-vuotiaista vastaajista pienempi osuus on vastannut asteikolla 90–
100. Heistä noin 16 % on täysin samaa mieltä siitä, että Turkuun voisi rakentaa myös nykyistä korkeam-
pia rakennuksia, kun muissa ikäryhmissä sama osuus vaihtelee 24–29 %:n välillä. Ikäryhmän vastaajat 
suhtautuvat kuitenkin selkeästi myönteisesti korkeampaa rakentamista kohtaan. 
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Taulukko 25. Liukukytkinvastausten luokittelu: korkeampi rakentaminen suhteessa nykyiseen rakennuskantaan. 

Luokittelu 
 

Vastanneet  
yhteensä  

(n=350) 

Alle 18- 
vuotiaat  

(n=89) 

19–25- 
vuotiaat  

(n=77) 

26–45- 
vuotiaat  
(n=119) 

46–65- 
vuotiaat 

 (n=55) 
0-9 12,00 % 13,48 % 5,19 % 14,29 % 14,55 % 
10–19 6,57 % 8,99 % 5,19 % 5,04 % 7,27 % 
20–29 9,14 % 10,11 % 11,69 % 5,88 % 10,91 % 
30–39 1,43 % 0,00 % 1,30 % 3,36 % 0,00 % 
40–49 2,00 % 3,37 % 2,60 % 1,68 % 0,00 % 
50–59 5,14 % 7,87 % 3,90 % 2,52 % 7,27 % 
60–69 10,57 % 7,87 % 9,09 % 12,61 % 10,91 % 
70–79 18,00 % 19,10 % 19,48 % 17,65 % 18,18 % 
80–89 11,43 % 4,49 % 12,99 % 12,61 % 14,55 % 
90–100 23,71 % 24,72 % 28,57 % 24,37 % 16,36 % 
Yhteensä 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
 

 
Kaavio 30. Liukukytkinvastausten luokittelu: korkeampi rakentaminen suhteessa nykyiseen rakennuskantaan. 
 
Palveluiden läheisyys 
 
Toisessa liukukytkinväittämässä vastaajilta kysyttiin heidän mielipiteitään koskien sitä, arvostaako vas-
taaja asumista palveluiden läheisyydessä vai enemmin väljää pientaloasumista kauempana palveluista. 
Kysymyksen väittämät olivat 0 = ”Arvostan asumista palveluiden läheisyydessä” sekä 100 = ”Arvostan 
väljää pientaloasumista vaikka etäisyydet voisivat olla pitkiä”. Kysymykseen vastasi yhteensä 322 vastaa-
jaa eli noin 74 % kyselyyn osallistuneista. Vastausten perusteella vastaajat arvostavat selvästi asumista 
palveluiden lähellä.  Sama pitää paikkansa eri ikäryhmien osalta. Vastaukset painottuvat selvästi asteikol-
la lähemmäs nollaa eli kohti väittämää ”Arvostan asumista palveluiden läheisyydessä” (ks. taulukko 26 ja 
kaavio 31.). Vastaajista noin 32 % on vastannut asteikolla 0–9 ja jopa noin 70 % asteikolla 0–29. Väljää 
pientaloasumista arvostaa selvä vähemmistö, sillä vastaajista vain noin 8 % on vastannut asteikolla 80–
100.  Vertailtaessa vastauksia eri ikäryhmien kesken havaitaan, että alle 18-vuotiaista ja 46–65-vuotiaista 
vastaajista muita ikäryhmiä suurempi osuus arvostaa väljää pientaloasumista.  Molemmissa ikäryhmissä 
vastaajista yli 10 % on vastannut asteikolla 80–100, kun muissa ikäryhmissä osuus jää noin 5 prosenttiin.  
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Taulukko 26. Liukukytkinvastausten luokittelu: asuminen lähellä palveluita suhteessa pientaloasumiseen. 

Luokittelu 
 

Vastanneet  
yhteensä  

(n=332) 

Alle 18- 
vuotiaat  

(n=83) 

19–25- 
vuotiaat  

(n=77) 

26–45- 
vuotiaat 
(n=119) 

46–65- 
vuotiaat  

(n=55) 
0–9 31,63 % 27,71 % 26,03 % 35,96 % 34,62 % 
10–19 16,27 % 12,05 % 17,81 % 14,91 % 19,23 % 
20–29 19,58 % 24,10 % 26,03 % 16,67 % 13,46 % 
30–39 7,83 % 7,23 % 5,48 % 11,40 % 3,85 % 
40–49 3,01 % 3,61 % 2,74 % 2,63 % 3,85 % 
50–59 3,92 % 9,64 % 1,37 % 2,63 % 1,92 % 
60–69 7,53 % 1,20 % 15,07 % 7,02 % 9,62 % 
70–79 2,41 % 3,61 % 0,00 % 3,51 % 0,00 % 
80–89 2,11 % 1,20 % 1,37 % 3,51 % 1,92 % 
90–100 5,72 % 9,64 % 4,11 % 1,75 % 11,54 % 
Yhteensä 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 
 

 
Kaavio 31. Liukukytkinvastausten luokittelu: asuminen lähellä palveluita suhteessa pientaloasumiseen. 
 
Joukkoliikenteen kehittämisen tärkeys 
 
Kolmannessa liukukytkinväittämässä vastaajilta kysyttiin heidän mielipiteitään koskien sitä, kuinka tär-
keänä he pitävät joukkoliikenteen kehittämistä. Kysymyksen väittämät olivat 0 = ”Joukkoliikenteen kehit-
täminen on minulle tärkeää” sekä 100 = ”Joukkoliikenteen kehittäminen ei ole minulle tärkeää”. Kysy-
mykseen vastasi yhteensä 322 vastaajaa eli noin 74 % kyselyyn osallistuneista. Vastausten perusteella 
vastaajista suurin osa kokee joukkoliikenteen kehittämisen tärkeäksi (ks. taulukko 27 ja kaavio 32). Vas-
taajista puolet on vastannut asteikolla 0–9 ja asteikolla 0–29 jopa yli 70 %. Vastaavasti vastaajista hyvin 
pieni osuus ei koe joukkoliikennettä tärkeäksi, sillä asteikolla 90–100 on vastannut vain noin 5 % ja as-
teikolla 70–100 vain 10 %. 
 
Vertailtaessa eri ikäryhmien vastauksia havaitaan, että erityisesti 19–26-vuotiaat sekä 26–45-vuotiaat vas-
taajat kokevat joukkoliikenteen kehittämisen tärkeäksi, sillä heistä yli 80 % on vastannut asteikolla 0–29.  
Vastaavasti alle 18-vuotiaiden ja 46–65-vuotiaiden ikäryhmistä muita suurempi osuus kokee, ettei jouk-
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koliikenteen kehittäminen ole heille tärkeää. Heistä yli 10 % on vastannut asteikolla 80–100, kun muiden 
ikäryhmien kohdalla vastaava osuus jää alle 3 prosenttiin. 
 
Taulukko 27. Liukukytkinvastausten luokittelu: asuminen lähellä palveluita suhteessa pientaloasumiseen. 

Luokittelu 
 

Vastanneet  
yhteensä  

(n=328) 

Alle 18- 
vuotiaat  

(n=83) 

19–25- 
vuotiaat  

(n=72) 

26–45- 
vuotiaat 
(n=117) 

46–65- 
vuotiaat 

(n=48) 
0–9 51,22 % 42,17 % 58,33 % 58,12 % 41,67 % 
10–19 13,72 % 10,84 % 11,11 % 15,38 % 14,58 % 
20–29 11,28 % 12,05 % 13,89 % 11,11 % 6,25 % 
30–39 7,93 % 8,43 % 6,94 % 5,98 % 14,58 % 
40–49 2,44 % 0,00 % 2,78 % 3,42 % 2,08 % 
50–59 1,22 % 3,61 % 0,00 % 0,85 % 0,00 % 
60–69 2,44 % 6,02 % 1,39 % 1,71 % 0,00 % 
70–79 2,74 % 1,20 % 2,78 % 1,71 % 8,33 % 
80–89 2,44 % 6,02 % 0,00 % 0,85 % 4,17 % 
90–100 4,57 % 9,64 % 2,78 % 0,85 % 8,33 % 
Yhteensä 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

 
Kaavio 32. Liukukytkinvastausten luokittelu: asuminen lähellä palveluita suhteessa pientaloasumiseen. 
 
Tiivis rakentaminen suhteessa väljään rakentamiseen 
 
Neljännessä liukukytkinväittämässä vastaajilta kysyttiin heidän mielipiteitään siitä, tulisiko rakentaa tii-
visti, jolloin viher- ja virkistysalueet olisivat laajempia vai väljästi, jolloin viher- ja virkistysalueet olisivat 
pienempiä. Kysymyksen väittämät olivat 0 = ”Mielestäni tulisi rakentaa tiiviisti, jolloin jäisi laajoja viher- 
ja virkistysalueita” sekä 100 = ”Mielestäni tulisi rakentaa väljästi, jolloin viher- ja virkistysalueet olisivat 
pienempiä”. Kysymykseen vastasi yhteensä 316 vastaajaa eli noin 76 % kyselyyn osallistuneista. Selvästi 
suurempi osa vastaajista on sitä mieltä, että on parempi rakentaa tiiviisti, jolloin viher- ja virkistysalueet 
jäisivät laajemmiksi (ks. taulukko 28 ja kaavio 33). Vastaajista lähes 30 % on vastannut asteikolla 0–9  ja 
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lähes 60 % asteikolla 0–29. Väljästi rakentamista suosii vastaajista vain pieni osuus, sillä vastaajista vain 
noin 10 % on vastannut asteikolla 70–100.   
 
Eri ikäryhmien vastaukset ovat kaikkien vastaajien keskiarvon kanssa pitkälti samansuuntaisia eikä ikä-
luokkien vastausten välillä ole suuria eroja. Vastausten välisistä eroista selkein on se, että alle 18-
vuotiaista ja 46–65-vuotiaista vastaajista muita hieman suuremman osuuden mielestä tulisi rakentaa väl-
jästi. Molemmista ikäryhmistä noin 10 % on vastannut asteikolla 80–100, kun taas 19–25-vuotiaista tämä 
osuus on alle 2 % ja 26–45-vuotiaista alle 4 %. 
 
Taulukko 28. Liukukytkinvastausten luokittelu: tiivis rakentaminen suhteessa väljään rakentamiseen. 

Luokittelu 
 

Vastanneet  
yhteensä   

(n=316) 

Alle 18- 
vuotiaat  

(n=77) 

19–25-  
vuotiaat  

(n=68) 

26–45- 
vuotiaat 
(n=113) 

46–65- 
vuotiaat  

(n=48) 
0-9 27,8 % 25,97 % 23,53 % 30,97 % 33,33 % 
10–19 14,6 % 14,29 % 19,12 % 13,27 % 10,42 % 
20–29 16,1 % 14,29 % 17,65 % 15,93 % 16,67 % 
30–39 15,2 % 14,29 % 16,18 % 18,58 % 8,33 % 
40–49 4,4 % 9,09 % 1,47 % 3,54 % 4,17 % 
50–59 3,5 % 1,30 % 5,88 % 2,65 % 4,17 % 
60–69 8,5 % 10,39 % 8,82 % 6,19 % 8,33 % 
70–79 4,4 % 2,60 % 5,88 % 4,42 % 4,17 % 
80–89 2,5 % 1,30 % 0,00 % 3,54 % 6,25 % 
90–100 2,8 % 6,49 % 1,47 % 0,88 % 4,17 % 
Yhteensä 100,0 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 
 

 
Kaavio 33. Liukukytkinvastausten luokittelu: tiivis rakentaminen suhteessa väljään rakentamiseen. 
 
Asuinalueiden sekoittunut rakenne suhteessa yksipuoliseen rakenteeseen 
 
Viidennessä liukukytkinväittämässä vastaajilta kysyttiin heidän mielipiteitään siitä onko hyvä, että asuin-
alueilla on vaihtelevaa rakennuskantaa ja erilaisia toimintoja vai tulisiko asuinalueilla olla lähinnä saman-
tyyppistä rakennuskantaa. Kysymyksen väittämät olivat 0 = ”Mielestäni asuinalueella on hyvä olla erilai-
sia toimintoja ja vaihtelevasti kerros- ja pientaloja” sekä 100 = ”Mielestäni asuinalueella tulisi olla sa-
mantyyppisiä rakennuksia, joko kerros- tai pientaloja”.  
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Kysymykseen vastasi yhteensä 323 vastaajaa eli noin 78 % kyselyyn osallistuneista. Kun tarkastellaan 
kaikkien vastaajien vastauksia, havaitaan että vastaajista suurempi osa on sitä mieltä, että asuinalueilla on 
hyvä olla erilaisia toimintoja ja vaihtelevasti kerros- ja pientaloja (ks. taulukko 29 ja kaavio 34).  Vastaa-
jista noin 15 % on vastannut asteikolla 0–9, kun taas asteikolla 90–100 on vastannut noin 7 % vastaajista. 
Vastaukset painottuvat kokonaisuudessaan enemmän asteikon alkupäähän, sillä vastaajista yli puolet on 
vastannut asteikolla 0–29.  
Muihin liukumakysymyksiin verrattuna pienempi osa vastaajista on täysin samaa mieltä väittämien kans-
sa. Muiden liukumakysymysten kohdalla suurimman yksittäisen vastausosuuden on saanut jompikumpi 
ääripää. Nyt asteikolta suurimman yksittäisen osuuden vastauksista on saanut luokka 20–29, jonka on 
valinnut noin 21 % vastaajista.   
 
Eri ikäryhmien vastauksia vertailtaessa havaitaan, että muihin ikäryhmiin verrattuna 46–65-vuotiaista 
vastaajista suurempi osuus on täysin samaa mieltä väittämän kanssa, että asuinalueella tulisi olla saman-
tyyppisiä rakennuksia. Heistä noin 17 % on vastannut asteikolla 90–100, kun muissa ikäryhmissä sama 
osuus on korkeimmillaan 8 %. 
  
Taulukko29. Liukukytkinvastausten luokittelu: asuinalueiden sekoittunut rakenne. 

Luokittelu 
 

Vastanneet  
yhteensä 
 (n=323) 

Alle 18- 
vuotiaat  

(n=78) 

19–25- 
vuotiaat  

(n=71) 

26–45- 
vuotiaat 
(n=111) 

46–65- 
vuotiaat 

(n=55) 
0–9 14,86 % 15,38 % 11,27 % 15,32 % 16,67 % 
10–19 16,10 % 16,67 % 21,13 % 15,32 % 12,96 % 
20–29 21,36 % 19,23 % 21,13 % 22,52 % 24,07 % 
30–39 13,62 % 12,82 % 11,27 % 15,32 % 11,11 % 
40–49 4,64 % 3,85 % 4,23 % 7,21 % 0,00 % 
50–59 3,41 % 2,56 % 5,63 % 2,70 % 3,70 % 
60–69 5,57 % 3,85 % 8,45 % 6,31 % 3,70 % 
70–79 9,29 % 12,82 % 11,27 % 7,21 % 5,56 % 
80–89 4,33 % 5,13 % 1,41 % 4,50 % 5,56 % 
90–100 6,81 % 7,69 % 4,23 % 3,60 % 16,67 % 
Yhteensä 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 
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Kaavio 34. Liukukytkinvastausten luokittelu: Sekoittunut asuinalue suhteessa yksipuoleiseen asuinalueeseen 
 
Monipuoliset ja elävät asuinalueet suhteessa rauhallisiin ja asumispainotteisiin asuinalueisiin 
 
Kuudennessa liukukytkinväittämässä vastaajilta kysyttiin heidän mielipiteitään siitä pitävätkö he enem-
män monipuolisista ja elävistä asuinalueista vai rauhallisista asumispainotteisista alueista. Kysymyksen 
väittämät olivat 0 = ”Pidän elävistä, palveluita ja tapahtumia tarjoavista, monipuolisista asuinalueista” 
sekä 100 = ”Arvostan rauhallisia ja hiljaisia, pääsääntöisesti asumiseen keskittyviä alueita”. Tarkastelta-
essa kaikkien vastaajien vastauksia voidaan todeta, että vastaukset painottuvat selkeästi asteikon alkupää-
hän eli vastaajista enemmistö pitää elävistä, palveluita ja tapahtumia tarjoavista monipuolisista asuinalu-
eista verrattuna rauhallisiin ja hiljaisiin asunalueisiin (ks. taulukko 30 ja kaavio 35). Asteikolla 0–9 on 
vastannut 23 % ja asteikolla 0–29 yli puolet vastaajista. Vastaajista puolestaan vain noin 7 % on vastannut 
asteikolla 90–100 ja alle 20 % asteikolla 70–100. 
 
Kun tarkastellaan eri ikäryhmien vastauksia, havaitaan että alle 18-vuotiaat arvostavat muihin ikäryhmiin 
verrattuna eniten rauhallisia ja hiljaisia pääsääntöisesti asumiseen keskittyviä asuinalueita. Heistä täysin 
samaa mieltä väittämän kanssa on noin 15 %, kun muissa ikäryhmissä sama osuus vaihtelee välillä alle 3 
prosentista noin kahdeksaan prosenttiin.  Myös 46–65-vuotiaissa on sekä kaikkiin vastaajiin että alle 18-
vuotiaita lukuun ottamatta muihin ikäryhmiin verrattuna enemmän vastaajia, jotka arvostavat rauhallisia 
ja hiljaisia, pääsääntöisesti asumiseen keskittyviä asuinalueita. Ikäryhmän vastaajista noin 20 % on vas-
tannut asteikolla 80–100, kun 19–25-vuotiaiden ja 26–45-vuotiaiden ikäryhmissä sama osuus jää alle 10 
prosenttiin. 
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Taulukko 31. Liukukytkinvastausten luokittelu: monipuoliset ja elävät asuinalueet suhteessa rauhallisiin ja asumis-
painotteisiin asuinalueisiin. 

Luokittelu 
 

Vastanneita 
 yhteensä 

(n=319) 

Alle 18-
vuotiaat 

(n=75) 

19–25-
vuotiaat 

(n=70) 

26–45- 
vuotiaat 
(n=112) 

46–65- 
vuotiaat 

(n=53) 
0–9 23,20 % 14,67 % 20,00 % 27,68 % 32,08 % 
10–19 14,73 % 16,00 % 20,00 % 14,29 % 9,43 % 
20–29 16,61 % 10,67 % 12,86 % 23,21 % 15,09 % 
30–39 11,91 % 13,33 % 11,43 % 11,61 % 7,55 % 
40–49 4,70 % 6,67 % 5,71 % 2,68 % 1,89 % 
50–59 3,13 % 4,00 % 2,86 % 0,89 % 7,55 % 
60–69 6,90 % 8,00 % 10,00 % 6,25 % 3,77 % 
70–79 5,33 % 5,33 % 8,57 % 3,57 % 3,77 % 
80–89 6,58 % 6,67 % 2,86 % 7,14 % 11,32 % 
90–100 6,90 % 14,67 % 5,71 % 2,68 % 7,55 % 
Yhteensä 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 
 
 

 
Kaavio 35. Liukukytkinvastausten luokittelu: monipuoliset ja elävät asuinalueet suhteessa rauhallisiin ja asumis-
painotteisiin asuinalueisiin 
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46-65-vuotiaat (n=53)

Monipuoliset ja elävät asuinalueet  suhteessa rauhallisiin asumispainotteisiin 
asuinalueisiin 

 
0 = Pidän elävistä, palveluita ja tapahtumia tarjoavista, monipuolisista asuinalueista 

100 = Arvostan rauhallisia ja hiljaisia, pääsäänt. asumiseen keskittyviä asu 
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Keskusta-asuminen suhteessa omakotitaloasumiseen 
 
Seitsemännessä liukukytkinväittämässä vastaajilta kysyttiin heidän mielipiteitään siitä asuisivatko he mie-
lellään keskustassa vai onko unelmana asua omakotitalossa etäämmälläkin. Kysymyksen väittämät olivat 
0 = ”Asuisin mielelläni keskustassa, jos toivomiani asuntotyyppejä olisi tarjolla ja hinta olisi kohdallaan” 
sekä 100 = ”Omakotitalo etäämmälläkin on unelma, jonka haluan ehdottomasti toteuttaa”. Kysymykseen 
vastasi yhteensä 309 vastaajaa eli noin 74 % kyselyyn osallistuneista. Vastaukset painottuvat enemmän 
asteikon alkupäähän eli vastaajista suurempi osuus asuisi mielellään keskustassa, jos heidän toivomiaan 
asuntotyyppejä olisi tarjolla ja hinta olisi kohdillaan (ks. taulukko 32 ja kaavio 36). Vastaajista yli 30 % 
on vastannut asteikolla 0–9 ja yli 50 % asteikolla 0–29.  Vastaajista selvästi pienempi osuus on sitä miel-
tä, että omakotitalo etäämmälläkin on unelma, jonka he haluavat toteuttaa. Vain 11 % on vastannut as-
teikolla 90–100 ja alle 25 % asteikolla 70–100.  
 
Eri ikäryhmien vastausjakaumia tarkasteltaessa, havaitaan että vastaukset painottuvat kaikissa ikäryhmis-
sä asteikon alkupäähän eli suurempi osuus vastaajista asuisi mielellään keskustassa, jos sopivia asunto-
tyyppejä olisi tarjolla. Muihin ikäryhmiin verrattuna 46–65-vuotiaiden vastaukset painottuvat eniten as-
teikon alkupäähän eli erityisesti ko. ikäryhmän vastaajista suurin osa asuisi mielellään keskustassa, jos 
heidän toivomiaan asuntotyyppejä olisi tarjolla ja hinta olisi kohdallaan. Heistä 64 % on vastannut as-
teikolla 0–29, kun muissa ikäryhmissä vastaava osuus jää noin 50 prosenttiin.  
 
Tarkasteltaessa vastausasteikon toista ääripäätä, havaitaan että muihin ikäryhmiin verrattuna alle 18-
vuotiaista vastaajista suurempi osuus on sitä mieltä, että omakotitalo etäämmälläkin on unelma, jonka he 
haluavat ehdottomasti toteuttaa. Heistä lähes 20 % on vastannut asteikolla 0-9, kun vastaava osuus mui-
den ikäluokkien kohdalla on alle 10 %. Myös 19–25-vuotiaiden ikäryhmän vastaajista suhteellisesti suuri 
osuus kokee omakotitaloasumisen etäämmälläkin houkuttelevaksi. Lähes 20 % ikäryhmän vastaajista on 
vastannut asteikolla 70–79. Tulosta voidaan tulkita siten, että kyseiset vastaajat ovat jonkin verran saamaa 
mieltä väittämän ”Omakotitalo etäämmälläkin on unelma, jonka haluan ehdottomasti toteuttaa” kanssa. 
Vaikka edellä mainittujen ikäryhmien vastaajista suurin osa asuisi tulosten perusteella mielellään keskus-
tassa, kokee myös moni omakotitaloasumisen etäämmälläkin houkuttelevana. 
 
Taulukko 32. Liukukytkinvastausten luokittelu: keskusta-asuminen suhteessa omakotitaloasumiseen. 

Luokittelu 
 

Vastanneita  
yhteensä 

(n=309) 

Alle 18- 
vuotiaat 

(n=89) 

19–25-
vuotiaat 

(n=77) 

26–45- 
vuotiaat 
(n=119) 

46–65- 
vuotiaat 

(n=55) 
0–9 31,07 % 33,33 % 30,43 % 29,25 % 32,00 % 
10–19 9,71 % 6,67 % 10,14 % 6,60 % 20,00 % 
20–29 13,27 % 9,33 % 11,59 % 17,92 % 12,00 % 
30–39 7,12 % 6,67 % 7,25 % 9,43 % 4,00 % 
40–49 5,18 % 2,67 % 2,90 % 8,49 % 4,00 % 
50–59 3,56 % 4,00 % 1,45 % 2,83 % 6,00 % 
60–69 6,15 % 4,00 % 5,80 % 6,60 % 8,00 % 
70–79 9,71 % 10,67 % 18,84 % 6,60 % 2,00 % 
80–89 3,24 % 4,00 % 2,90 % 2,83 % 4,00 % 
90–100 11,00 % 18,67 % 8,70 % 9,43 % 8,00 % 
Yhteensä 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 
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Kaavio 36. Liukukytkinvastausten luokittelu: keskusta-asuminen suhteessa omakotitaloasumiseen. 

Yhteenveto 
 
Asumisen vetovoimatekijöitä selvitettiin kyselyssä erilaisten väittämien avulla. Vastaajan tuli vastata niin 
sanottuihin liukukytkinväittämiin, joissa vastaajan tuli liikuttaa 0–100-asteikolla ollutta liukukytkintä. 
Liukukytkimen molemmissa ääripäissä oli väittämät. Vastaajan tuli liikuttaa liukukytkin hänen mielipi-
dettään parhaiten kuvaavaan kohtaan. Mitä lähempänä vastaus on toista ääripäätä, sitä selkeämmin vas-
taaja on ko. väittämän kannalla. Arvo 0 tarkoittaa, että vastaaja on täysin samaa mieltä ensimmäisen väit-
tämän kanssa ja arvo 100 tarkoittaa, että vastaaja on täysin samaa mieltä toisen väittämän kanssa. Yhteen-
sä liukukytkinväittämäpareja oli seitsemän, ja ne koskivat korkeaa rakentamista, palveluiden läheisyyttä, 
joukkoliikenteen tärkeyttä, tiivistä rakentamista, asuinalueiden rakennetta ja laatua sekä keskusta-
asumista. 
 
Ensimmäisessä väittämäparissa vastaajilta tiedusteltiin sitä, ovatko he sitä mieltä että Turkuun ei tulisi 
rakentaa nykyistä korkeampia rakennuksia vai voisiko heidän mielestään rakentaa nykyistä korkeammin. 
Tulosten perusteella vastaajista suurin osa on sitä mieltä, että Turkuun voi rakentaa nykyistä korkeampia 
rakennuksia. Vastaajista yli puolet suhtautuu korkeampaan rakentamiseen selkeästi myönteisesti, kun taas 
noin kolmasosa vastustaa nykyistä korkeampaa rakentamista. Eri ikäryhmien vastaukset ovat keskenään 
pitkälti samansuuntaisia. Kaikista myönteisimmin korkeampaan rakentamiseen suhtautuvat 19–25-
vuotiaat vastaajat, kun taas 46–65-vuotiaista vastaajista muita pienempi osuus suhtautuu täysin myöntei-
sesti korkeampaan rakentamiseen. 
 
Toisessa väittämäparissa pyydettiin vastaajilta mielipidettä siitä, arvostavatko he asumista palveluiden 
läheisyydessä vai väljää pientaloasumista, vaikka etäisyydet voisivat olla pitkiäkin. Tulosten perusteella 
kyselyyn vastanneet arvostavat enemmän asumista palveluiden läheisyydessä. Vastaajista jopa 70 % ar-
vostaa palveluiden läheisyyttä, kun taas vain alle 20 % arvostaa väljää pientaloasumista. Vertailtaessa 
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vastauksia eri ikäryhmien kesken havaitaan, että alle 18-vuotiaista ja 46–65-vuotiaista vastaajista muita 
ikäryhmiä suurempi osuus arvostaa väljää pientaloasumista. 
 
Kolmas väittämäpari koski joukkoliikenteen kehittämisen tärkeyttä. Tulosten perusteella vastaajista selvä 
enemmistö kokee joukkoliikenteen kehittämisen tärkeäksi. Vain alle 10 % vastaajista kokee, ettei sen 
kehittäminen ole tärkeä. Eri ikäryhmien vastaukset ovat kaikkien ikäryhmien osalta vastaavia. Selkein ero 
on se, että alle 18-vuotiaissa ja 46–65-vuotiaissa vastaajissa on muihin verrattuna enemmän vastaajia, 
jotka eivät koe joukkoliikenteen kehittämistä tärkeänä. 
 
Neljännessä väittämäparissa vastaajilta tiedusteltiin heidän mielipidettään siitä, tulisiko rakentaa tiivisti, 
jolloin viher- ja virkistysalueet olisivat laajempia vai väljästi, jolloin viher- ja virkistysalueet olisivat pie-
nempiä. Tulosten perusteella vastaajat suosivat tiiviimpää rakentamista väljän rakentamisen sijaan. Kai-
kissa ikäryhmissä tiivis rakentaminen saa selvästi enemmän kannatusta vastaajien keskuudessa, sillä jopa 
lähes 30 % kaikista vastaajista on täysin samaa mieltä ensimmäisen väittämän kanssa. Vain noin 10 % on 
sitä mieltä, että tulisi rakentaa väljästi, vaikka viher- ja virkistysalueet olisivat pienempiä. Alle 18-
vuotiaissa ja 46–65-vuotiaissa on muihin ikäryhmiin verrattuna hieman enemmän vastaajia, jotka suosivat 
väljempää rakentamista.  
 
Kahden eri liukukytkinväittämäparin avulla selvitettiin vastaajien mielipiteitä koskien asuinalueiden ra-
kennetta ja laatua. Ensimmäisessä väittämäparissa vastaajilta kysyttiin heidän mielipiteitään siitä onko 
hyvä, että asuinalueilla on vaihtelevaa rakennuskantaa ja erilaisia toimintoja vai tulisiko asuinalueilla olla 
lähinnä samantyyppistä rakennuskantaa. Vastaajista enemmistö on sitä mieltä, että on hyvä jos asuinalu-
eilla on vaihtelevaa rakennuskantaa ja erilaisia toimintoja. Eri ikäryhmien vastauksia vertailtaessa havai-
taan, että muihin ikäryhmiin verrattuna 46–65-vuotiaista vastaajista suurempi osuus on täysin samaa miel-
tä väittämän kanssa, että asuinalueella tulisi olla samantyyppisiä rakennuksia.  
 
Toisessa, asuinalueiden rakenteeseen ja laatuun liittyvässä väittämäparissa vastaajilta kysyttiin heidän 
mielipiteitään siitä pitävätkö he enemmän monipuolisista, elävistä ja tapahtumia tarjoavista, monipuolisis-
ta asuinalueista vai rauhallisista ja hiljaisista, pääsääntöisesti asumiseen keskittyvistä asuinalueista. Tulos-
ten perusteella vastaajat pitävät enemmän monipuolisista ja elävistä asuinalueista, kun taas selvä vähem-
mistö pitää rauhallisista ja asumispainotteisista asuinalueista. Eri ikäryhmien vastauksia verrattaessa ha-
vaitaan jälleen, että alle 18-vuotiaissa ja 46–65-vuotiaissa on muihin verrattuna enemmän vastaajia, jotka 
pitävät rauhallisista asuinalueista. 
 
Viimeinen väittämäpari koski keskusta-asumista. Vastaajilta tiedusteltiin asuisivatko he mielellään kes-
kustassa, jos heidän toivomiaan asuntotyyppejä olisi tarjolla ja hinta olisi kohdillaan vai onko omakotitalo 
etäämmälläkin unelma, jonka he haluavat toteuttaa. Tulosten perusteella keskusta-asuminen houkuttaa 
vastaajia, sillä heistä yli puolet asuisi mielellään keskustassa. Omakotitaloasuminen houkuttaa selvästi 
pienempää osuutta, sillä vain noin 10 % vastaajista on täysin samaa mieltä väittämän ”omakotitalo 
etäämmälläkin on unelma, jonka haluan ehdottomasti toteuttaa”. Eri ikäryhmien vastauksia vertailtaessa 
havaitaan, että alle 18-vuotiaissa on muihin verrattuna enemmän vastaajia, jotka haluavat ehdottomasti 
asua omakotitalossa. Heistä lähes 20 % on täysin samaa mieltä ko. väittämän kanssa.  
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RAKENTAMISEN SIJOITTAMINEN 
 
Rakentamisen ensisijainen sijoittaminen 
 
Vastaajilta kysyttiin minne heidän mielestään pitäisi ensisijaisesti rakentaa. Kysymyksen alustuksena ker-
rottiin, että kaupunkisuunnittelijoiden tehtävänä on mahdollistaa uusien asuntojen rakentaminen Turkuun 
20 000 uudelle asukkaalle vuoteen 2029 mennessä. Vastaajien apuna oli kartta, joka kuvasi Turun kau-
punkirakennetta ja sen jakautumista ydinkeskustaan, keskustan reunavyöhykkeeseen, esikaupunki-
vyöhykkeeseen sekä laajenevan kaupunkirakenteen vyöhykkeeseen. Vastausvaihtoehtoina olivat keskus-
taan ja sen reunavyöhykkeelle, esikaupunkivyöhykkeelle enimmäkseen kerrostaloina, esikaupunki-
vyöhykkeelle enimmäkseen pientaloina, Hirvensaloon, Satavaan ja Kakskertaan sekä Pohjois-Turkuun 
Ohitustien pohjoispuolelle.  
 
Kysymykseen vastasi 355 vastaajaa eli noin 86 % kyselyyn osallistuneista. Vastaajista suurin osa eli 33,5 
% sijoittaisi uutta rakentamista ensisijaisesti keskustaan ja sen reunavyöhykkeelle (ks. taulukko 33 ja 
kaavio 37). Seuraavaksi eniten vastauksia keräsivät esikaupunkialueet. Enimmäkseen kerrostaloina esi-
kaupunkialueelle rakentaisi ensisijaisesti 25 % ja enimmäkseen pientaloina 25 % kysymykseen vastan-
neista. Pohjois-Turkuun Ohitustien pohjoispuolelle uutta rakentamista sijoittaisi 10 %. Pienimmät osuudet 
vaihtoehtoina olleista alueista saivat Hirvensalo sekä Satava ja Kakskerta. Hirvensaloon sijoittaisi ensisi-
jaisesti rakentamista vain noin 5 % ja Satavaan ja Kakskertaan alle 2 % kysymykseen vastanneista.  
 
Eri ikäryhmien vastaukset noudattavat suurelta osin kaikkien ikäryhmien keskiarvoa, vaikka suhteellisissa 
vastausosuuksissa onkin jonkin verran eroja. Kaikissa ikäryhmissä suosituin alue, jolle vastaajat sijoittai-
sivat ensisijaisesti rakentamista, on keskusta ja sen reunavyöhyke. Eri ikäryhmien vastaukset eroavat lä-
hinnä siinä, kuinka suuri osuus vastaajista sijoittaisi rakentamista ensisijaisesti esikaupunkialueelle 
enimmäkseen kerrostaloina ja kuinka suuri osuus enimmäkseen pientaloina. Muihin ikäryhmiin verrattuna 
pienempi osuus 19–25-vuotiaista sijoittaisi uutta rakentamista esikaupunkialueelle enimmäkseen pienta-
loina. Muissa ikäryhmissä osuus vaihtelee noin 24–30 %:n välillä, kun 19–25-vuotiaiden ikäryhmässä 
osuus jää 19 prosenttiin. 46–65-vuotiaiden vastaukset puolestaan eroavat muiden ikäryhmien vastauksista 
siten, että heistä muita ikäryhmiä selvästi pienempi osuus eli 18,5 % sijoittaisi ensisijaisesti rakentamista 
esikaupunkialueelle enimmäkseen kerrostaloina. Muissa ikäryhmissä sama osuus vaihtelee noin 23–30 
%:n välillä. Kaikissa ikäryhmissä vastaajista selvästi pienin osuus on valinnut Hirvensalon tai Satavan ja 
Kakskerran. 26–45-vuotiaista vain alle 1 % sijoittaisi ensisijaisesti rakentamista Hirvensaloon ja 0 % Sa-
tavaan ja Kakskertaan. Lisäksi verrattaessa alle 26-vuotiaita ja 26–65-vuotiaita havaitaan, että alle 26-
vuotiaista selvästi suurempi osuus sijoittaisi rakentamista Pohjois-Turkuun Ohitustien pohjoispuolelle. 
 
Taulukko 33. Rakentamisen ensisijainen sijoittaminen. 
Sijoittaisin  
ensisijaisesti  
rakentamista: 

Vastanneet 
yhteensä  

(n=355) 

Alle 18-
vuotiaat  

(n=93) 

19–25- 
vuotiaat  

(n=79) 

26–45- 
vuotiaat 
 (n=119) 

46–65- 
vuotiaat  

(n=54) 
Keskustaan ja sen  
reunavyöhykkeelle 
 

33,52 % 
 

29,03 % 
 

34,18 % 
 

34,45 % 
 

35,19 % 
 

Esikaupunkialueelle  
enim. kerrostaloina 
 

25,07 % 
 

22,58 % 
 

26,58 % 
 

30,25 % 
 

18,52 % 
 

Esikaupunkialueelle  
enim. pientaloina 
 

24,79 % 
 

23,66 % 
 

18,99 % 
 

27,73 % 
 

29,63 % 
 

Hirvensaloon 
 

4,79 % 
 

9,68 % 
 

2,53 % 
 

0,84 % 
 

7,41 % 
 

Satavaan ja Kaksker-
taan 
 

1,69 % 
 

2,15 % 
 

3,80 % 
 

0,00 % 
 

1,85 % 
 

Pohjois-Turkuun ohi-
tustien pohjoispuolelle 10,14 % 12,90 % 13,92 % 6,72 % 7,41 % 
Yhteensä 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 
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Kaavio 37. Rakentamisen ensisijainen sijoittaminen. 
 
Rakentamisen toissijainen sijoittaminen 
 
Kyselyyn osallistuneilta kysyttiin myös minne he lisäksi sijoittaisivat rakentamista. Vastausvaihtoehdot 
olivat samat eli keskustaan ja sen reunavyöhykkeelle, esikaupunkivyöhykkeelle enimmäkseen kerrosta-
loina, esikaupunkivyöhykkeelle enimmäkseen pientaloina, Hirvensaloon, Satavaan ja Kakskertaan sekä 
Pohjois-Turkuun Ohitustien pohjoispuolelle. Vastaajan oli mahdollista valita useita vaihtoehtoja. Kysy-
mykseen vastasi 348 vastaajaa eli noin 84 % kyselyyn osallistuneista. 
 
Vastaukset noudattavat melko samanlaista jakaumaa kuin ensisijaisen rakentamisen kohdalla, mutta eri 
vaihtoehtojen välillä ei ole yhtä suurta vaihtelua (ks. taulukko 34 ja kaavio 38). Suosituimpia vaihtoehtoja 
kaikkien vastaajien osalta olivat rakentaminen myös esikaupunkivyöhykkeelle enimmäkseen kerrostaloi-
na, esikaupunkivyöhykkeelle enimmäkseen pientaloina sekä keskustaan ja sen reunavyöhykkeelle. Ky-
symykseen vastanneista 39 % sijoittaisi rakentamista myös esikaupunkialueelle enimmäkseen kerrosta-
loina, noin 37 % esikaupunkialueelle enimmäkseen pientaloina ja 36,5 % keskustaan ja sen reunavyöhyk-
keelle. Pohjois-Turkuun Ohitustien pohjoispuolelle sijoittaisi rakentamista noin 29 % ja Hirvensaloon 22 
% vastaajista. Satavaan ja Kakskertaan sijoittaisi rakentamista vastaajista pienin osuus, vain 16 %.  
 
Taulukko 34. Rakentamisen toissijainen sijoittaminen. 

Sijoittaisin rakenta-
mista myös: 

Vastanneet 
yhteensä 

(n=348) 

Alle  
18-vuotiaat 

(n=92) 

19–25- 
vuotiaat  

(n=78) 

26–45- 
vuotiaat 
(n=114) 

46–65- 
vuotiaat  

(n=55) 
Keskustaan ja sen 
reunavyöhykkeelle 
 

36,49 % 
 

43,48 % 
 

33,33 % 
 

33,33 % 
 

34,55 % 
 

Esikaupunkialueelle  
enim. kerrostaloina 
 

38,79 % 
 

30,43 % 
 

46,15 % 
 

38,60 % 
 

40,00 % 
 

Esikaupunkialueelle  
enim. pientaloina 
 

37,36 % 
 

28,26 % 
 

39,74 % 
 

43,86 % 
 

32,73 % 
 

Hirvensaloon 
 

22,13 % 
 

27,17 % 
 

21,79 % 
 

22,81 % 
 

10,91 % 
 

Satavaan ja Kaksker-
taan 
 

15,80 % 
 

19,57 % 
 

20,51 % 
 

11,40 % 
 

10,91 % 
 

Pohjois-Turkuun ohi-
tustien pohjoispuolelle 28,74 % 27,17 % 37,18 % 24,56 % 27,27 % 
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Kaavio 38. Rakentamisen toissijainen sijoittaminen. 
 
Vastauksia tarkasteltiin myös suhteessa siihen, minne vastaajat sijoittaisivat ensisijaisesti rakentamista 
(ks. taulukko 35). Vastaajista moni sijoittaisi ns. toissijaista rakentamista samalle alueelle kuin ensisijai-
sestikin, mutta vastauksien tarkastelussa keskitytään muiden vastausvaihtoehtojen käsittelyyn. Rakenta-
mista ensisijaisesti keskustaan ja sen reuna-alueille sijoittavista vastaajista suuri osa eli jopa 59 % sijoit-
taisi rakentamista myös esikaupunkialueelle enimmäkseen kerrostaloina (ks. taulukko 35 ja kaavio 39). 
Toiseksi suurimman osuuden eli 39 % saa esikaupunkialueelle enimmäkseen pientaloina rakentaminen. 
Muut vaihtoehdot saavat huomattavasti pienemmät osuudet. Hirvensaloon rakentamista sijoittaisi 16 %, 
Pohjois-Turkuun Ohitustien pohjoispuolelle noin 13 % ja Satavaan ja Kakskertaan noin 8 %.  
 
Eri ikäryhmien vastaukset ovat pitkälti samansuuntaisia, mutta niiden välillä on myös jonkun verran ero-
ja. Kaikissa ikäryhmissä 46–65-vuotiaita lukuun ottamatta suurin osa rakentamista ensisijaisesi keskus-
taan sijoittavista vastaajista sijoittaisi rakentamista myös esikaupunkialueelle enimmäkseen kerrostaloina. 
Kaikkien vastaajien osalta osuus on jopa noin 60 %. Alle 18-vuotiaiden vastaajien kohdalla osuus on kui-
tenkin muihin ikäryhmiin verrattuna pienempi eli 37 %. Enimmäkseen kerrostaloina esikaupunkialueelle 
rakentaminen on kuitenkin muihin vaihtoehtoihin verrattuna selvästi suosituin, sillä muut alueet saavat 
ikäryhmässä vain alle 15 %:n osuudet. Myös 46–65-vuotiaiden vastaukset eroavat kaikkien vastausten 
keskiarvosta. Heistä enemmistö eli yli 60 % sijoittaisi rakentamista myös esikaupunkialueelle, mutta 
enimmäkseen pientaloina. Muuten ikäryhmän vastaukset ovat yhteneviä kaikkien vastaajien keskiarvosta. 
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Kaavio 39. Toissijainen rakentaminen suhteutettuna siihen, mihin vastaaja ensisijaisesti sijoittaisi rakentamista. 
 
Ensisijaisesti esikaupunkialueelle enimmäkseen kerrostaloina rakentamista sijoittavista vastaajista lähes 
puolet sijoittaisi rakentamista myös keskustaan ja sen reuna-alueille ja 38 % esikaupunkialueelle enim-
mäkseen pientaloina (ks. taulukko 35 ja kaavio 40). Noin 26 % sijoittaisi rakentamista myös Pohjois-
Turkuun Ohitustien pohjoispuolella ja 24 % Hirvensaloon. Satavaan ja Kakskertaan puolestaan sijoittaisi 
rakentamista 16 % vastaajista, jotka sijoittaisivat ensisijaisesti rakentamista esikaupunkialueelle enim-
mäkseen kerrostaloina.  
 
Eri ikäryhmien vastaukset ovat pitkälti samansuuntaisia kaikkien vastausten keskiarvon kanssa, mutta 
vastausosuuksissa on jonkin verran eroja. Muihin ikäryhmiin verrattuna 19–25-vuotiaista, ensisijaisesti 
esikaupunkialueelle kerrostaloina rakentamista sijoittavista vastaajista suurempi osuus sijoittaisi rakenta-
mista myös Pohjois-Turkuun Ohitustien pohjoispuolelle. Vaihtoehto on saanut toiseksi eniten vastauksia 
40 prosentin osuudella, kun taas esikaupunkialueelle pientaloina rakentamista sijoittaisi 33 % ikäryhmän 
vastaajista. Muihin verrattuna 26–45-vuotiaista suurempi osuus eli lähes puolet sijoittaisi rakentamista 
myös esikaupunkialueelle enimmäkseen pientaloina. Muissa ikäryhmissä vastaava osuus on 20–38 %. 
 

 
Kaavio 40. Toissijainen rakentaminen suhteutettuna siihen, mihin vastaaja ensisijaisesti sijoittaisi rakentamista. 
 
Rakentamista ensisijaisesti enimmäkseen pientaloina esikaupunkialueelle sijoittavat vastaajat sijoittaisivat 
rakentamista myös Pohjois-Turkuun Ohitustien pohjoispuolelle, keskustaan ja sen reunavyöhykkeelle 
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sekä esikaupunkialueelle enimmäkseen kerrostaloina (ks. taulukko 35 ja kaavio 41). Kaikki mainitut vaih-
toehdot saavat yli 35 %:n osuudet vastauksista. Sekä esikaupunkialueelle kerrostaloina että Hirvensaloon 
rakentamista sijoittaisi 25 % ja Satavaan ja Kakskertaan on noin 20 % vastaajista. 
 
Eri ikäryhmiin vastaajien vastaukset eroavat jonkin verran toisistaan. Alle 18-vuotiaiden, jotka sijoittaisi-
vat ensisijaisesti rakentamista pientaloina esikaupunkialueelle, vastaukset jakaantuvat melko tasaisesti eri 
vaihtoehtojen välille. Suosituimpia alueita, joille heidän mielestään voisi sijoittaa myös rakentamista, ovat 
keskusta ja sen reuna-alueet sekä esikaupunkialue, jos rakentaminen tapahtuisi enimmäkseen kerrostaloi-
na. Molemmat saavat 41 % vastauksista. Toiseksi suosituimpia alueita ovat sekä Pohjois-Turku Ohitusti-
en pohjoispuolella että Hirvensalo, jotka saavat molemmat noin 36 % vastauksista. Ensisijaisesti pienta-
loina esikaupunkialueelle rakentamista sijoittavat 19–25-vuotiaat vastaajat sijoittaisivat rakentamista 
myös Pohjois-Turkuun Ohitustien pohjoispuolelle, Hirvensaloon ja Satavaan ja Kakskertaan. Kaikki edel-
lä mainitut alueet saavat 40 % vastauksista. Sekä keskustaan ja sen reunavyöhykkeelle että esikaupunki-
alueelle enimmäkseen kerrostaloina rakentaminen saavat molemmat 33 prosentin osuudet. Pientaloina 
esikaupunkialueelle ensisijaisesti rakentamista sijoittavat 26–45-vuotiaat vastaajat puolestaan suosivat 
toissijaisen rakentamisen kohteena erityisesti Pohjois-Turkua. Heistä 36 % sijoittaisi rakentamista myös 
Pohjois-Turkuun Ohitustien pohjoispuolelle, 30 % esikaupunkialueelle enimmäkseen kerrostaloina ja 27 
% keskustaan ja sen reunavyöhykkeelle. Pientaloina esikaupunkialueelle ensisijaisesti rakentamista sijoit-
tavien 46–65-vuotiaiden vastaukset eroavat muista ikäryhmistä siten, että eri vaihtoehtojen saamat vasta-
usosuuksien väliset erot ovat hyvin selvät. Heistä jopa 50 % sijoittaisi rakentamista myös keskustaan ja 
sen reunavyöhykkeelle, noin 44 % esikaupunkialueelle enimmäkseen kerrostaloina ja 37,5 % Pohjois-
Turkuun Ohitustien pohjoispuolelle. Muut vaihtoehdot saavat selvästi pienemmät osuudet. 
 

 
Kaavio 41. Toissijainen rakentaminen suhteutettuna siihen, mihin vastaaja ensisijaisesti sijoittaisi rakentamista. 
 
Sekä Hirvensaloon että Satavaan ja Kakskertaan ensisijaisesti rakentamista sijoittavia vastaajia on melko 
vähän. Hirvensaloon rakentamista sijoittavia vastaajia on 17, ja Satavaan ja Kakskertaan rakentamista 
sijoittavia vastaajia on vain 6. Pienen vastaajamäärän vuoksi tuloksia käsitellään vain kaikkien vastauksi-
en osalta eikä eri ikäryhmiä käsitellä erikseen. Vastaajista, jotka sijoittaisivat rakentamista ensisijaisesti 
Hirvensaloon, suurin osuus eli noin 35 % sijoittaisi rakentamista myös Pohjois-Turkuun Ohitustien poh-
joispuolelle (ks. taulukko 35 sekä kaavio 41 ja 42).  Sekä Satavaan ja Kakskertaan, esikaupunkialueelle 
enimmäkseen kerrostaloina että keskustaan ja sen reunavyöhykkeelle sijoittaisi toissijaista rakentamista 
noin 30 %.  Pienimmän osuuden vaihtoehdoista, noin 18 %, saa esikaupunkialueelle enimmäkseen kerros-
taloina rakentaminen.. Satavaan ja Kakskertaan ensisijaisesti rakentamista sijoittavista vastaajista suurin 
osa eli noin 67 % sijoittaisi rakentamista myös Hirvensaloon sekä Pohjois-Turkuun Ohitustien pohjois-
puolelle. Esikaupunkialueelle kerrostaloina rakentamista sijoittaisi heistä 33 %.  
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Kaavio 42. Toissijainen rakentaminen suhteutettuna siihen, mihin vastaaja ensisijaisesti sijoittaisi rakentamista. 
 

 
Kaavio 43. Toissijainen rakentaminen suhteutettuna siihen, mihin vastaaja ensisijaisesti sijoittaisi rakentamista. 
 
Pohjois-Turkuun Ohitustien pohjoispuolelle rakentamista ensisijaisesti sijoittavista vastaajista noin 42 % 
sijoittaisi rakentamista myös esikaupunkialueelle enimmäkseen pientaloina (ks. taulukko 35 ja kaavio 44). 
Myös esikaupunkialueelle enimmäkseen kerrostaloina sekä keskustaan ja sen reunavyöhykkeelle raken-
taminen ovat suosittuja vaihtoehtoja. Esikaupunkialueelle enimmäkseen kerrostaloina rakentaisi 28 % ja 
keskustaan ja sen reunavyöhykkeelle 25 % ensisijaisesti Pohjois-Turkuun rakentamista sijoittavista vas-
taajista. Myös Satavaan ja Kakskertaan sijoittaisi rakentamista jopa 22 %. Vähiten vastauksia vaihtoeh-
doista on saanut puolestaan Hirvensaloon rakentaminen, sillä vain noin 14 % Pohjois-Turkuun rakenta-
mista sijoittavista rakentaisi alueelle. 
 
Eri ikäryhmien vastauksissa on jälleen jonkin verran eroja. Alle 18-vuotiaista vastaajista, jotka sijoittaisi-
vat ensisijaisesti rakentamista Pohjois-Turkuun, enemmistö sijoittaisi rakentamista myös esikaupunkialu-
eelle enimmäkseen pientaloina. Toiseksi suurimman osuuden eli 33 % saa keskusta ja sen reunavyöhyke, 
kun taas sekä esikaupunkialueelle enimmäkseen kerrostaloina että Satavaan ja Kakskertaan sijoittaisi ra-
kentamista 25 %.  19–25-vuotiaat ovat vastanneet eri vaihtoehtoihin melko tasaisesti. Heistä 36 % sijoit-
taisi rakentamista sekä esikaupunkialueelle enimmäkseen kerrostaloina että esikaupunkialueelle enim-
mäkseen pientaloina. Keskustaan ja sen reunavyöhykkeelle sekä Satavaan ja Kakskertaan rakentamista 
sijoittaisi vastaajista saman verran eli 27 %. Hirvensaloon rakentamista sijoittaisi selvä vähemmistö eli 9 
%. 26–45-vuotiaista vastaajista selvä enemmistö sijoittaisi rakentamista myös esikaupunkialueelle enim-
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mäkseen pientaloina. Sekä Hirvensalo että Satava ja Kakskerta saavat toiseksi suurimmat osuudet eli 25 
%. Rakentamista myös keskustaan ja sen reunavyöhykkeelle ja esikaupunkialueelle enimmäkseen kerros-
taloina sijoittaisi selvä vähemmistö eli 12,5 prosenttia 26–45-vuotiaista ensisijaisesti Pohjois-Turkuun 
rakentamista sijoittavista vastaajista. 
 

 
Kaavio 44. Toissijainen rakentaminen suhteutettuna siihen, mihin vastaaja ensisijaisesti sijoittaisi rakentamista. 
 
Taulukko 35. Toissijainen rakentaminen suhteutettuna siihen, mihin vastaaja ensisijaisesti sijoittaisi rakentamista. 
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Mihin rakentamista ei tulisi sijoittaa lainkaan 
 
Vastaajilta kysyttiin myös minne he eivät sijoittaisi lainkaan rakentamista. Vastausvaihtoehtoina olivat 
jälleen keskustaan ja sen reunavyöhykkeelle, esikaupunkivyöhykkeelle enimmäkseen kerrostaloina, esi-
kaupunkivyöhykkeelle enimmäkseen pientaloina, Hirvensaloon, Satavaan ja Kakskertaan sekä Pohjois-
Turkuun Ohitustien pohjoispuolelle. Kysymykseen vastasi 333 vastaajaa eli 80 % kyselyyn osallistuneis-
ta. Kaikista kysymykseen vastanneista suurin osa eli noin 36 % ei sijoittaisi lainkaan rakentamista Sata-
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vaan ja Kakskertaan (ks. taulukko 36 ja kaavio 45). Noin 20 % ei rakentaisi lainkaan joko Pohjois-
Turkuun Ohitustien pohjoispuolelle tai keskustaan ja sen reunavyöhykkeelle. Noin 13 % vastaajista ei 
rakentaisi puolestaan Hirvensaloon. Selvästi eniten Satavaan ja Kakskertaan rakentamista vastustavat 
sekä 26–45-vuotiaat että 46–65-vuotiaat. Keskustaan rakentamista vastustavat puolestaan eniten alle 18-
vuotiaat vastaajat, joista noin 30 % ei rakentaisi lainkaan keskustaan tai sen reunavyöhykkeelle. Vähiten 
vastustetaan esikaupunkialueella rakentamista. Vain noin 4 % kaikista kysymykseen vastanneista ei sijoit-
taisi lainkaan rakentamista pientaloina ja 8 % kerrostaloina esikaupunkialueelle.  
 
Taulukko 36. Mihin rakentamista ei tulisi sijoittaa lainkaan. 

En sijoittaisi raken-
tamista lainkaan 

Vastanneet 
yhteensä 

(n=333) 

Alle 18- 
vuotiaat  

(n=88) 

19–25- 
vuotiaat 

 (n=70) 

26–45- 
vuotiaat 
(n=112) 

46–65- 
vuotiaat  

(n=54) 
Keskustaan ja sen 
reunavyöhykkeelle 
 

19,22 % 
 

29,55 % 
 

22,86 % 
 

12,50 % 
 

14,81 % 
 

Esikaupunkialueelle 
enim. kerrostaloina 
 

8,41 % 
 

13,64 % 
 

8,57 % 
 

6,25 % 
 

3,70 % 
 

Esikaupunkialueelle 
enim. pientaloina 
 

3,60 % 
 

1,14 % 
 

2,86 % 
 

5,36 % 
 

5,56 % 
 

Hirvensaloon 
 

12,91 % 
 

14,77 % 
 

17,14 % 
 

10,71 % 
 

11,11 % 
 

Satavaan ja Kaksker-
taan 
 

35,74 % 
 

20,45 % 
 

25,71 % 
 

50,89 % 
 

40,74 % 
 

Pohjois-Turkuun ohi-
tustien pohjoispuolelle 20,12 % 20,45 % 22,86 % 14,29 % 24,07 % 
Yhteensä: 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 
 
 

 
Kaavio 45. Mihin rakentamista ei tulisi sijoittaa lainkaan. 
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Yhteenveto 
 
Rakentamisen ensisijainen sijoittaminen 
 
Vastaajat sijoittaisivat ensisijaisesti rakentamista erityisesti keskustaan ja sen reunavyöhykkeelle sekä 
esikaupunkialueelle. Keskustaan ja sen reunavyöhykkeelle sijoittaisi ensisijaisesti rakentamista suurin osa 
eli 33,5 % vastaajista. Esikaupunkialueelle enimmäkseen kerrostaloina rakentamista sijoittaisi 25 % ja 
enimmäkseen pientaloina myös 25 %. Selvästi pienempi osuus eli vain 10 % vastaajista sijoittaisi ensisi-
jaisesti rakentamista Pohjois-Turkuun Ohitustien pohjoispuolelle. Vähiten suosittuja alueita rakentamisel-
le ovat Hirvensalo ja Satava ja Kakskerta. Hirvensaloon sijoittaisi ensisijaisesti rakentamista alle 5 % ja 
Satavaan ja Kakskertaan alle 2 %.  
 
Eri ikäryhmien vastaukset noudattavat suurelta osin kaikkien ikäryhmien keskiarvoa, vaikka suhteellisissa 
vastausosuuksissa onkin jonkin verran eroja. Kaikissa ikäryhmissä suosituin alue rakentamisen sijoittami-
selle on keskusta ja se reuna-alueet, kun taas vähiten suosittuja alueita ovat Hirvensalo ja Kakskerta. Eri 
ikäryhmien vastaukset eroavat lähinnä siinä, kuinka suuri osuus vastaajista sijoittaisi rakentamista ensisi-
jaisesti esikaupunkialueelle enimmäkseen kerrostaloina ja kuinka suuri osuus enimmäkseen pientaloina. 
Muihin ikäryhmiin verrattuna pienempi osuus 19–25-vuotiaista sijoittaisi rakentamista esikaupunkialueel-
le enimmäkseen pientaloina. Osuus on ikäryhmässä vain 19 %, kun muissa ikäryhmissä osuus vaihtelee 
24–30 %:n välillä. 46–65-vuotiaista vastaajista puolestaan muihin ikäryhmiin verrattuna pienempi osuus 
eli 18,5 % sijoittaisi rakentamista esikaupunkialueelle enimmäkseen kerrostaloina. Vastaavasti suurempi 
osuus heistä, noin 30 %, sijoittaisi rakentamista ensisijaisesti esikaupunkialueelle enimmäkseen pientaloi-
na. 
 
Rakentamisen toissijainen sijoittaminen 
 
Ensisijaisen rakentamisen lisäksi vastaajilta kysyttiin mihin he myös sijoittaisivat rakentamista. Tulosten 
perusteella suosituimmat alueet niin sanotusti toissijaiselle rakentamiselle ovat esikaupunkialueet ja kes-
kusta. Enimmäkseen kerrostaloina esikaupunkialueelle sijoittaisi rakentamista 39 %, esikaupunkialueelle 
enimmäkseen pientaloina 37 % ja keskustaan ja sen reunavyöhykkeelle 36,5 %. Pohjois-Turkuun Ohitus-
tien pohjoispuolelle sijoittaisi rakentamista noin 29 % ja Hirvensaloon 22 % vastaajista. Satavaan ja 
Kakskertaan sijoittaisi rakentamista vastaajista pienin osuus, vain 16 %.  
 
Vastauksia tarkasteltiin myös suhteessa siihen, minne vastaajat sijoittaisivat ensisijaisesti rakentamista. 
Rakentamista ensisijaisesti keskustaan ja sen reuna-alueille sijoittavat vastaajat suosivat erityisesti esi-
kaupunkialueille rakentamista. Vastaajista jopa 59 % sijoittaisi rakentamista myös esikaupunkialueelle 
enimmäkseen kerrostaloina ja 39 % esikaupunkialueelle enimmäkseen pientaloina. Muut vaihtoehdot 
saavat huomattavasti pienemmät osuudet. Eri ikäryhmien vastaukset ovat pitkälti samansuuntaisia kaikki-
en vastausten keskiarvon kanssa. Suurimmat erot ovat alle 18-vuotiaiden ja 46–65-vuotiaiden vastauksis-
sa. Alle 18-vuotiaista muita pienempi osuus, eli 37 %, sijoittaisi rakentamista myös esikaupunkialueelle 
enimmäkseen kerrostaloina. Lisäksi vain pieni osuus heistä, 11 %, sijoittaisi rakentamista myös esikau-
punkialueelle enimmäkseen pientaloina. Muissa ikäryhmissä vastaava osuus vaihtelee 37–63 %:n välillä. 
Puolestaan 46–65-vuotiaista vastaajista enemmistö eli yli 60 % sijoittaisi rakentamista myös esikaupunki-
alueelle, mutta enimmäkseen pientaloina. Muuten ikäryhmän vastaukset ovat yhteneviä kaikkien vastaaji-
en keskiarvosta. 
 
Rakentamista ensisijaisesti esikaupunkialueelle kerrostaloina sijoittavista vastaajista lähes puolet sijoittai-
si rakentamista myös keskustaan ja sen reunavyöhykkeelle. Toiseksi suosituin vaihtoehto on esikaupunki-
alueelle enimmäkseen pientaloina rakentaminen 38 %:n osuudella. Noin 26 % sijoittaisi rakentamista 
myös Pohjois-Turkuun Ohitustien pohjoispuolelle, 24 % Hirvensaloon ja 16 % Satavaan ja Kakskertaan.  
Kaikissa ikäryhmissä suurin osa sijoittaisi rakentamista myös keskustaan ja sen reuna-alueille. Toiseksi 
suosituin vaihtoehto on toissijaisen rakentamisen sijoittaminen joko esikaupunkialueelle enimmäkseen 
pientaloina tai Pohjois-Turkuun Ohitustien pohjoispuolelle. Muihin ikäryhmiin verrattuna 19–25-
vuotiaista suurempi osuus sijoittaisi rakentamista myös Pohjois-Turkuun Ohitustien pohjoispuolelle, kun 
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taas 26–45-vuotiaista muita suurempi osuus eli lähes puolet sijoittaisi rakentamista myös esikaupunkialu-
eelle enimmäkseen pientaloina.  
 
Ensisijaisesti esikaupunkialueelle enimmäkseen pientaloina rakentamista sijoittavat vastaajat sijoittaisivat 
rakentamista erityisesti myös Pohjois-Turkuun, keskustaan ja sen reuna-alueelle sekä esikaupunkialueelle 
enimmäkseen kerrostaloina. Vaihtoehdot saavat reilun 35 %:n osuudet, kun taas muut vaihtoehdot saavat 
reilun 20 %:n osuudet. Eri ikäryhmien vastauksissa on jonkin verran eroja. Alle-18-vuotiaista ja 19–25-
vuotiaista vastaajista muita suurempi osuus sijoittaisi rakentamista myös Hirvensaloon sekä Satavaan ja 
Kakskertaan. 26–45-vuotiaat painottavat muita selkeämmin Pohjois-Turkuun Ohitustien pohjoispuolelle 
rakentamista, kun taas 46–65-vuotiaista painottavat erityisesti keskustaan ja sen reuna-alueille ja esikau-
punkialueelle enimmäkseen kerrostaloina rakentamista. 
 
Hirvensaloon ensisijaisesti rakentamista sijoittavat vastaajat sijoittaisivat rakentamista myös Pohjois-
Turkuun Ohitustien pohjoispuolelle, jonne rakentaisi 35 % vastaajista. Satavaan ja Kakskertaan, keskus-
taan ja sen reunavyöhykkeelle sekä esikaupunkialueelle enimmäkseen pientaloina sijoittaisi Hirvensalon 
lisäksi rakentamista 30 %. Satavaan ja Kakskertaan sijoittaisi ensisijaisesti rakentamista vain 6 vastaaja, 
joista noin 67 % sijoittaisi rakentamista myös Pohjois-Turkuun sekä Hirvensaloon. 
 
Rakentamista ensisijaisesti Pohjois-Turkuun sijoittavat vastaajat suosivat erityisesti myös esikaupunki-
alueelle enimmäkseen pientaloina rakentamista. Heistä yli 40 % sijoittaisi rakentamista Pohjois-Turun 
lisäksi esikaupunkialueelle pientaloina, kun taas esikaupunkialueelle enimmäkseen kerrostaloina raken-
tamista sijoittaisi noin 30 % ja keskustaan ja sen reunavyöhykkeelle 25 %. Eri ikäryhmien vastauksissa on 
jälleen jonkin verran eroja. Alle 18-vuotiaista, ensisijaisesti Pohjois-Turkuun rakentamista sijoittavista 
vastaajista muita suurempi osuus sijoittaisi rakentamista myös keskustaan ja sen reuna-alueille. Pohjois-
Turkuun ensisijaisesti rakentamista sijoittavat 19–25-vuotiaat suosivat yhtä paljon rakentamisen sijoitta-
mista esikaupunkialueelle sekä enimmäkseen kerrostaloina että pientaloina. Molemmat vaihtoehdot saa-
vat 36 %:n osuudet.  26–45-vuotiaista vastaajat puolestaan painottavat muihin ikäryhmiin verrattuna eni-
ten rakentamisen sijoittamista esikaupunkialueelle enimmäkseen pientaloina.  
 
Minne rakentamista ei tulisi sijoittaa lainkaan 
 
Vastaajista enemmistö eli 36 % ei sijoittaisi lainkaan rakentamista Satavaan ja Kakskertaan.  Ikäryhmistä 
erityisesti 26–45-vuotiaat ja 46–65-vuotiaat vastustavat alueelle rakentamista. Myös keskustaan ja sen 
reunavyöhykkeelle sekä Pohjois-Turkuun Ohitustien pohjoispuolelle rakentamista vastustetaan jonkin 
verran. Kaikista vastaajista noin 20 % ei sijoittaisi lainkaan rakentamista edellä mainituille alueille. Eri-
tyisesti alle 18-vuotiaista ja 19–25-vuotiaista vastaajista muita suurempi osuus vastustaa keskustaan ja sen 
reunavyöhykkeelle rakentamista. Tulos on yllättävä suhteessa siihen, että suuri osa sekä edellä mainitui-
den ikäryhmien vastaajista että kaikista vastaajista sijoittaisi rakentamista ensisijaisesti juuri keskustaan ja 
sen reunavyöhykkeelle. Vastaajissa on siis havaittavissa kaksi selkeää joukkoa. Ne, jotka suosivat keskus-
taan ja sen reuna-alueille rakentamista ja ne, jotka puolestaan vastustavat sitä. Hirvensaloon rakentamista 
vastustetaan huomattavasti vähemmän kuin Satavaan ja Kakskertaan rakentamista. Hirvensaloon ei sijoit-
taisi lainkaan rakentamista 13 % vastaajista. Vähiten vastustetaan esikaupunkialueelle rakentamista. Vain 
noin 4 % kaikista kysymykseen vastanneista ei sijoittaisi lainkaan rakentamista pientalopainotteisena ja 8 
% kerrostalopainotteisena esikaupunkialueelle. 
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TAVOITTEET JA KEHITYSKUVAT 
 
Keskustan kehittäminen 
 
Vastaajia pyydettiin vastaamaan neljään eri kysymykseen, jotka kytkeytyvät tulevan yleiskaavan tavoit-
teisiin ja kehityskuviin. Yleiskaava 2029 pohjautuu kolmeen kehityskuvaan, jotka ovat yksinkertaistettuja 
hahmotelmia kaupungin maankäytön vaihtoehtoisista kehityslinjauksista. Ensimmäisessä kehityskuvassa 
kaupunkia täydennettäisiin pääosin keskustaan ja lähikeskusten ympärille. Toinen suuntaisi kasvun te-
hokkaasti toimivien joukkoliikennekäytävien varsille. Kolmas malli ohjaisi kasvua kaupunkirakenteen 
reuna-alueille, keskittyen pientalotarjonnan turvaamiseen.  Kysymysten avulla haluttiin selvittää vastaaji-
en käsityksiä siitä, miten keskustaa tulisi kehittää, miten myönteistä väestönkasvua tuetaan, miten kestä-
viä liikenneratkaisuja tulisi toteuttaa sekä sitä, miten elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä voidaan vah-
vistaa. Kysymys oli lauseen muodossa, johon vastaajan tuli valita mielipidettään lähinnä oleva vastaus-
vaihtoehto.  
 
Ensimmäisenä vastaajia pyydettiin täydentämään lause ”Keskustaa tulisi kehittää ensisijaisesti”. Vastaus-
vaihtoehtoina olivat täydentämällä vain vähän, täydentämällä jonkin verran tai täydentämällä voimak-
kaasti. Kysymykseen vastasi 353 vastaajaa eli noin 85 % kyselyyn osallistuneista.  Kaikista vastanneista 
yli puolet on sitä mieltä, että keskustaa tulisi kehittää täydentämällä sitä jonkin verran (ks. taulukko 37 ja 
kaavio 46). Noin 25 % vastanneista kehittäisi keskustaa täydentämällä sitä vain vähän ja 22 % täydentä-
mällä sitä voimakkaasti. Eri ikäryhmien vastauksia verrattaessa vastausjakauma noudattaa suurelta osin 
kaikkien vastanneiden keskiarvoa, mutta joitakin eroja on havaittavissa. Muihin ikäryhmiin verrattuna 
alle 18-vuotiaat vastaajat painottavat eniten keskustan vähäistä täydentämistä. Heistä 30 % täydentäisi 
keskustaa vain vähän, kun muissa ikäryhmissä osuus jää alle 25 prosenttiin. Muihin ikäryhmiin verrattu-
na19–25-vuotiaista vastaajista pienin osuus eli vain noin 14 % täydentäisi keskustaa voimakkaasti, kun 
taas 26–45-vuotiaat vastaajat painottavat muihin ikäryhmiin verrattuna eniten keskustan voimakasta täy-
dentämistä. Heistä jopa 32 % täydentäisi keskustaa voimakkaasti. 46–65-vuotiaiden vastaajien vastaukset 
noudattavat eniten kaikkien vastaajien keskiarvoa. 
 
Taulukko 37. Keskustan kehittäminen. 

Keskustaa tulisi  
ensisijaisesti kehittää: 

Vastanneet 
yhteensä 

(n=353) 

Alle 18-
vuotiaat 

(n=90) 

19–25-
vuotiaat 

(n=77) 

26–45-
vuotiaat 
(n=119) 

46–65-
vuotiaat 

(n=57) 
Täydentämällä vain vähän 24,65 % 30,00 % 24,68 % 21,85 % 24,56 % 
Täydentämällä jonkin verran 53,26 % 52,22 % 61,04 % 46,22 % 56,14 % 
Täydentämällä voimakkaasti 22,10 % 17,78 % 14,29 % 31,93 % 19,30 % 
Yhteensä: 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 
 
 

 
Kaavio 46. Keskustan kehittäminen. 

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00%

Vastanneet yhteensä (n=353)

Alle 18-vuotiaat (n=90)

19-25-vuotiaat (n=77)

26-45-vuotiaat (n=119)

46-65-vuotiaat (n=57)

Keskustaa tulisi ensisijaisesti kehittää: 
 

Täydentämällä vain vähän

Täydentämällä jonkin verran

Täydentämällä voimakkaasti
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Myönteisen väestönkehityksen tukeminen 
 
Toinen yleiskaavan tavoitteisiin ja kehityskuviin liittynyt kysymys koski väestönkasvun tukemista. Vas-
taajien tuli täydentää lause ”Myönteistä väestönkehitystä tuetaan ensisijaisesti”. Vastausvaihtoehtoina 
olivat tiivistämällä ja tehostamalla maankäyttöä erityisesti palveluiden läheisyydessä, tiivistämällä ja te-
hostamalla maankäyttöä erityisesti työpaikkojen ja joukkoliikenteen läheisyydessä tai tarjoamalla moni-
puolisesti pientalotontteja houkuttelevilta alueilta. Kysymykseen vastasi 342 vastaajaa eli 82,4 % kyse-
lyyn osallistuneista. 
 
Kysymykseen vastanneista suurimman osan eli noin 46 %:n mielestä myönteistä väestönkehitystä tuetaan 
ensisijaisesti tiivistämällä ja tehostamalla maankäyttöä erityisesti työpaikkojen ja joukkoliikenteen lähei-
syydessä (ks. taulukko 38 ja kaavio 47). Vastaajista 31 %:n mielestä maankäytön tiivistäminen ja tehos-
taminen erityisesti palveluiden läheisyydessä tukee ensisijaisesti myönteistä väestönkehitystä, kun taas 23 
%:n mielestä tämä toteutuu tarjoamalla monipuolisesti pientalotontteja houkuttelevilta alueilta. Eri ikä-
ryhmien vastauksissa on melko vähän eroja, ja ne noudattavat pitkälti kaikkien vastauksien keskiarvoa. 
Selkein ero eri ikäryhmien vastauksien välillä on, että 46–65-vuotiaista vastaajista suurin osa eli 40 % on 
sitä mieltä, että myönteistä väestönkasvua tuetaan ensisijaisesti tiivistämällä ja tehostamalla maankäyttöä 
erityisesti palveluiden läheisyydessä. 
 
Taulukko 38. Myönteisen väestönkehityksen tukeminen. 
Myönteistä  
väestönkehitystä tuetaan 
ensisijaisesti:  

Vastaajat  
yhteensä  

(n=342) 

Alle 18-
vuotiaat 

(n=84) 

19–25- 
vuotiaat  

(n=75) 

26–45- 
vuotiaat  
(n=118) 

46–65- 
vuotiaat  

(n=55) 
 
Tiivistämällä ja tehostamalla 
maankäyttöä erityisesti  
palveluiden läheisyydessä 
 

31,29 % 
 
 

30,95 % 
 
 

25,33 % 
 
 

29,66 % 
 
 

40,00 % 
 
 

Tiivistämällä ja tehostamalla 
maankäyttöä erityisesti  
työpaikkojen ja joukkoliiken-
teen läheisyydessä 
 

45,61 % 
 
 

45,24 % 
 
 

53,33 % 
 
 

46,61 % 
 
 

34,55 % 
 
 

Tarjoamalla monipuolisesti 
pientalotontteja houkuttele-
vilta alueilta 
 

23,10 % 
 
 

23,81 % 
 
 

21,33 % 
 
 

23,73 % 
 
 

25,45 % 
 
 

Yhteensä: 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 
 

 
Kaavio 47. Myönteisen väestönkehityksen tukeminen. 

0,00% 20,00% 40,00% 60,00%

Vastanneet yhteensä (n=342)

alle 18-vuotiaat (n=84)

19-25-vuotiaat (n=75)

26-45-vuotiaat (n=118)

46-65-vuotiaat (n=55)

Myönteistä väestönkehitystä tuetaan ensisijaisesti: 
 

Tiivistämällä ja tehostamalla
maankäyttöä erityisesti palveluiden
läheisyydessä

Tiivistämällä ja tehostamalla
maankäyttöä erityisesti työpaikkojen
ja joukkoliikeneen läheisyydessä

Tarjoamalla monipuolisesti
pientalotontteja houkuttelevilta
alueilta
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Kestävien liikenneratkaisujen toteutuminen 
 
Vastaajilta kysyttiin kuinka kestävät liikenneratkaisut toteutuvat parhaiten. Heidän tuli täydentää lause 
”Kestävät liikenneratkaisut toteutuvat parhaiten”. Vastausvaihtoehtoina olivat parantamalla jalankulun ja 
pyöräilyn mahdollisuuksia erityisesti keskustassa ja muissa keskustamaisissa ympäristöissä, kehittämällä 
maankäyttöä joukkoliikennereittien varsilla sekä laajentamalla yhdyskuntarakennetta nykyisten kyläkes-
kusten ja tieverkoston läheisyydessä. Kysymykseen vastasi 344 vastaajaa eli noin 83 % kyselyyn osallis-
tuneista. 
 
Vastanneista 60 % oli sitä mieltä, että kestävät liikenneratkaisut toteutuvat parhaiten parantamalla jalan-
kulun ja pyöräilyn mahdollisuuksia erityisesti keskustassa ja muissa keskustamaisissa ympäristöissä (ks. 
taulukko 39 ja kaavio 48). Toiseksi eniten vastauksia sai maankäytön kehittäminen joukkoliikennereittien 
varsilla, jonka valitsi 33 % kysymykseen vastanneista. Yhdyskuntarakenteen laajentaminen nykyisten 
kyläkeskusten ja tieverkon läheisyydessä valitsi vain noin 8 %. Eri ikäryhmien vastaukset noudattavat 
jälleen pitkälti kaikkien vastauksien keskiarvoa. Selkein ero eri ikäryhmien välillä on, että 46–65-
vuotiaiden vastaukset jakautuvat lähes tasan kahden ensimmäisen vaihtoehdon välille kun muissa ikä-
ryhmissä näiden välillä on huomattava ero. Ikäryhmän vastaajista 46 % on sitä mieltä, että kestävät jouk-
koliikenneratkaisut toetutuvat parhaiten parantamalla jalankulun ja pyöräilyn mahdollisuuksia erityisesti 
keskustassa ja muissa keskustamaisissa ympäristöissä ja 43 % sitä mieltä, että ne toteutuvat parhaiten 
kehittämällä maankäyttöä joukkoliikennereittien varsilla. 
 
Taulukko 39. Kestävien liikenneratkaisujen toteutuminen. 

Kestävät liikenneratkaisut toteutu-
vat parhaiten  

Vastanneet 
yhteensä 

(n=344) 

Alle 18-
vuotiaat 

(n=83) 

19–25-
vuotiaat 

(n=75) 

26–45- 
vuotiaat  
(n=120) 

46–65- 
vuotiaat  

(n=56) 
 
Parantamalla jalankulun ja pyöräilyn 
mahdollisuuksia erityisesti keskustas-
sa ja muissa keskustamaisissa ympä-
ristöissä 
 

59,01 % 
 

 
 

65,06 % 
 
 
 

68,00 % 
 
 
 

58,33 % 
 
 
 

46,43 % 
 
 
 

Kehittämällä maankäyttöä joukkolii-
kennereittien varsilla 
 

33,14 % 
 

24,10 % 
 

26,67 % 
 

35,83 % 
 

42,86 % 
 

Laajentamalla yhdyskuntarakennetta 
nykyisten kyläkeskusten ja tieverkos-
ton läheisyydessä 
 

7,85 % 
 
 

10,84 % 
 
 

5,33 % 
 
 

5,83 % 
 
 

10,71 % 
 
 

Yhteensä: 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 
 

 
Kaavio 48. Kestävien liikenneratkaisujen toteutuminen. 

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Vastaajat yhteensä (n=344)

alle 18-vuotiaat (n=83)

19-25-vuotiaat (n=75)

26-45-vuotiaat (n=120)

46-65-vuotiaat (n=56)

Kestävät liikenneratkaisut toteutuvat parhaiten: 
 

Parantamalla jalankulun ja pyöräilyn
mahdollisuuksia erityisesti
keskustassa ja muissa
keskustamaisissa ympäristöissä
Kehittämällä maankäyttöä
joukkoliikennereittien varsilla

Laajentamalla
yhdyskuntarakennetta nykyisten
kyläkeskusten ja tieverkoston
läheisyydessä
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Elinkeinoelämän toimintaedellytyksien vahvistaminen 
 
Neljäs ja viimeinen kysymys koski elinkeinoelämän toimintaedellytyksien vahvistamista. Vastaajien tuli 
täydentää lause ”Elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä vahvistetaan”. Vastausvaihtoehdot olivat kehittä-
mällä keskustaa kaupunkiseudun merkittävimpänä työpaikka-alueena, lisäämällä työpaikka-alueita erityi-
sesti joukkoliikennereittien varsilla tai toteuttamalla uusia työpaikkatoimintoja erityisesti Ohitustien var-
relle. Kysymykseen vastasi 340 vastaajaa eli noin 82 % kyselyyn vastanneista.  
 
Vastaajien mielestä selkeästi suosituin vaihtoehto elinkeinoelämän toimintaedellytyksien vahvistamiseksi 
on työpaikka-alueiden lisääminen erityisesti joukkoliikennereittien varsilla, jonka on valinnut yli 60 % 
kysymykseen vastanneista (ks. taulukko 40 ja kaavio 49) . Noin 28 % on sitä mieltä, että kehittämällä 
keskustaa kaupunkiseudun merkittävimpänä työpaikka-alueena vahvistetaan elinkeinoelämän toiminta-
mahdollisuuksia. Vain 10 % on sitä mieltä, että tämä toteutuu toteuttamalla uusia työpaikkatoimintoja 
erityisesti Ohitustien varrelle. 
 
Eri ikäryhmien vastauksia tarkasteltaessa havaitaan, että ne vastaukset noudattavat pitkälti kaikkien vas-
taajien keskiarvoa, sillä kaikissa ikäryhmissä eniten vastauksia on saanut työpaikka-alueiden lisääminen 
erityisesti joukkoliikennereittien varsilla. Toiseksi eniten vastauksia on kaikkien vastauksien keskiarvon 
mukaisesti saanut keskustan kehittäminen kaupunkiseudun merkittävimpänä työpaikka-alueena, kun taas 
selvästi vähiten vastauksia on saanut uusien työpaikkatoimintojen toteuttaminen erityisesti Ohitustien 
varrelle.  
 
Eri ikäryhmistä 19–25-vuotiaat vastaajat painottavat selvästi eniten työpaikka-alueiden lisäämistä joukko-
liikennereittien varsilla elinkeinoelämän toimintaedellytysten vahvistamiseksi. Heistä jopa noin 83 % on 
valinnut kyseisen vaihtoehdon. Vastaajista 26–45-vuotiaiden vastaukset jakautuvat muihin ikäryhmiin 
verrattuna tasaisemmin kahden ensimmäisen vaihtoehdon välille. Heistä noin 51 % kokee, että elinkei-
noelämän toimintaedellytyksiä vahvistetaan lisäämällä joukkoliikennereittien varsilla. Noin 40 %:n mie-
lestä tämä toteutuu kehittämällä keskustaa kaupunkiseudun merkittävimpänä työpaikka-alueena. 
 
 
Taulukko 40. Elinkeinoelämän toimintaedellytyksien vahvistaminen. 

Elinkeinoelämän toiminta-
edellytyksiä vahvistetaan 

Vastanneet 
yhteensä 

(n=344) 

Alle 18-
vuotiaat 

(n=79) 

19–25- 
vuotiaat  

(n=75) 

26–45-
vuotiaat 
(n=120) 

46–65-
vuotiaat 

(n=56) 
 
Kehittämällä keskustaa kau-
punkiseudun merkittävimpänä 
työpaikka-alueena 
 

27,94 % 
 
 

27,85 % 
 
 

14,67 % 
 
 

39,17 % 
 
 

19,64 % 
 
 

Lisäämällä työpaikka-alueita 
erityisesti joukkoliikennereittien 
varsilla 
 

62,06 % 
 
 

56,96 % 
 
 

82,67 % 
 
 

50,83 % 
 
 

66,07 % 
 
 

Toteuttamalla uusia työpaikka-
toimintoja erityisesti Ohitustien 
varrelle 
 

10,00 % 
 
 

15,19 % 
 
 

2,67 % 
 
 

10,00 % 
 
 

14,29 % 
 
 

Yhteensä: 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 
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Kaavio 49. Elinkeinoelämän toimintaedellytyksien vahvistaminen. 

Yhteenveto 
 
Yleiskaavan 2029 tavoitteisiin ja sen pohjana oleviin kehityskuviin liittyen vastaajilta kysyttiin heidän 
mielipiteitään keskustan kehittämisestä, väestönkehityksen tukemisesta, kestävien joukkoliikenneratkai-
sujen toteutumisesta sekä elinkeinoelämän toimintaedellytysten vahvistamisesta. Tulosten perusteella 
vastaajat täydentäisivät keskustaa melko maltillisesti. Heistä enemmistö eli yli 50 % on sitä, että mielestä 
keskustaa tulisi ensisijaisesti kehittää täydentämällä sitä jonkin verran. Vastaajista 25 % kehittäisi keskus-
taa täydentämällä vain vähän, kun taas 22 % täydentämällä sitä voimakkaasti. Eri ikäryhmien vastaukset 
noudattavat pitkälti kaikkien vastausten keskiarvoa. Ainoastaan 26–45-vuotiaiden vastaukset eroavat si-
ten, että heistä jopa 30 %:n mielestä keskustaa tulisi ensisijaisesti täydentämää voimakkaasti. 
 
Myönteistä väestönkehitystä tuetaan vastaajien mielestä ensisijaisesti tiivistämällä ja tehostamalla maan-
käyttöä erityisesti työpaikkojen ja joukkoliikenteen läheisyydessä. Vastaajista lähes puolet on valinnut 
kyseisen vaihtoehdon. Toiseksi suosituin vaihtoehto noin 30 % osuudella on maankäytön tiivistäminen ja 
tehostaminen erityisesti palveluiden läheisyydessä. Vastaajista noin 23 % on sitä mieltä, että myönteistä 
väestönkehitystä tuetaan ensisijaisesti tarjoamalla monipuolisesti pientalotontteja houkuttelevilta alueilta. 
Eri ikäryhmien vastaukset noudattavat pitkälti kaikkien vastausten keskiarvoa. Selkein ero on 46–65-
vuotiaiden vastaajien vastauksissa. Heistä enemmistö eli 49 % on sitä mieltä, että myönteistä väestönkehi-
tystä tuetaan ensisijaisesti tiivistämällä ja tehostamalla maankäyttöä erityisesti palveluiden läheisyydessä. 
 
Kestävät liikenneratkaisut toteutuvat vastaajien mielestä parhaiten parantamalla jalankulun ja pyöräilyn 
mahdollisuuksia erityisesti keskustassa ja muissa keskustamaisissa ympäristöissä. Vastanneista jopa 60 % 
oli tätä mieltä, kun taas heistä kolmasosan mielestä kestävät liikenneratkaisut toteutuvat parhaiten kehit-
tämällä maankäyttöä joukkoliikennereittien varsilla.  Pienen vähemmistön mielestä yhdyskuntarakenteen 
laajentaminen nykyisten kyläkeskusten ja tieverkon läheisyydessä on paras tapa toteuttaa kestäviä liiken-
neratkaisuja.  
 
Vastaajista suurin osa on sitä mieltä, että elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä vahvistetaan lisäämällä 
työpaikka-alueita erityisesti joukkoliikennereittien varsilla. Heistä alle 30 % on sitä mieltä, että elinkei-
noelämän toimintaedellytyksiä vahvistetaan kehittämällä keskustaa kaupunkiseudun merkittävimpänä 
työpaikka-alueena. Vain 10 % näkee, että uusien työpaikkatoimintojen toteuttamisen erityisesti Ohitustien 
varrelle vahvistaa elinkeinonelämän toimintaedellytyksiä. 
 
Kun tuloksia verrataan Yleiskaavan 2029 pohjana oleviin kehityskuviin, voidaan todeta että tulokset tu-
kevat sekä Kasvukäytävät -mallia että Kasvu keskuksiin -mallia. Kasvukäytävät -mallissa kasvu suunna-
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taan tehokkaasti toimivien joukkoliikennekäytävien varsille.  Kasvu keskuksiin -mallissa kasvu keskite-
tään keskustaan ja aluekeskuksiin. Malli tukee erityisesti jalankulun ja pyöräilyn kehittämistä. Molemmat 
mallit tukeutuvat olemassa oleviin palveluihin ja infrastruktuuriin ja niissä painotetaan täydennysraken-
tamista ja kerrostalotuotantoa. Hajautettu kasvu -malli, jossa kasvu toteutuu kaupunkirakennetta laajenta-
en, on tulosten perusteella vähiten suosittu kehityskuvamalli.  
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JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Tulosten perusteella suuri osa vastaajista sijoittaisi rakentamista esikaupunkialueille kerrostaloina, mutta vastaavas-
ti harva vastaaja kokee asumisen kerrostalossa keskustan ulkopuolella houkuttelevaksi. Rakentamista oltaisiin siis 
valmiita sijoittamaan kerrostalopainotteisena keskustan ulkopuolella sijaitseville alueille, mutta vastaajat itse eivät 
tulosten perusteella haluaisi asua tulevaisuudessa kyseisillä alueilla. 

• Taustalla voi vaikuttaa se, että kerrostalo keskustan ulkopuolella mielletään samaksi kuin lähiö (huonot 
mielikuvat ja imagot). 

• Tulevaisuuden asumistoiveet eivät välttämättä vastaa olemassa olevia realiteetteja vaan ovat enemmän ns. 
haavekuvia. 

Tulosten perusteella voidaan tulkita, että suuri osa vastaajista suosii ns. kaupunkimaista rakentamista ja kaupunki-
rakennetta erityisesti keskustassa ja siihen kytkeytyvillä reuna-alueilla sekä esikaupunkialueilla: 

• suositaan rakentamisen sijoittamista keskustaan ja sen reunavyöhykkeelle sekä esikaupunkialueelle joko 
kerrostalo- tai pientalopainotteisena  

o erityisesti 19–25-vuotiaat ja 26–45-vuotiaat  
• sallitaan nykyistä korkeampi rakentaminen 
• arvostetaan palveluiden läheisyyttä, asuinalueiden monipuolista rakennetta 
• suositaan tiivistä rakentamista ja laajoja virkistysalueita väljän rakentamisen ja pienien virkistysalueiden si-

jaan 
• keskusta-asuminen koetaan houkuttelevaksi 
• joukkoliikenteen kehittäminen koetaan tärkeäksi 

Pieni ryhmä vastaajista sen sijaan suosi rakentamista esikaupunkialueelle ja laajenevalle kaupunkivyöhykkeelle 
Turun pohjoisiin osiin sekä Hirvensalon ja Satava–Kakskerran alueelle. 

Tuloksissa erottuu myös selkeästi se, että alle 18-vuotiaissa sekä 46–65-vuotiaissa vastaajissa on muihin ikäryhmiin 
verrattuna enemmän heitä, jotka arvostavat väljää rakentamista, rauhallisia asumispainotteisia asuinalueita, eivät 
koe joukkoliikenteen kehittämistä tärkeäksi ja joille omakotitalo etäämmälläkin on unelma. Erityisesti alle 18-
vuotiaissa on muita suurempi osuus heitä, jotka eivät sijoittaisi rakentamista lainkaan keskustaan. 
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LIITE 1: Rakenna Turkua -kyselyn rakenne 
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LIITE 2 Avoimet vastaukset 
 
 

Joukkoliikenteen käytön lisäämisen syyt: 
• jos matka olisi pidempi määränpäähän  
• Lyhyt matka kaikkialle, koska asun keskustassa   
• Asun ja käyn töissä keskustassa, en yksinkertaisesti tarvitse julkista liikennettä kovin 

usein. 
• jos työpaikka sijaitsisi muualla kuin keskustassa  
• minulla olisi sille tarvetta (asun keskustassa ja kaikki on lähellä)  
• jos olisi tarvetta  
• jos ei muuten voisi    
• oma auto on kätevä   
• oma- auto  
• jos en tarvitsisi työssäni autoa liikkumiseen   
• ei olisi autoa käytettävissä   
• pyöräilen paljon ja minulla on auto 
• jos kulkisin pidemmälle mihin pyörällä olisi mieluisaa polkea  
• en pyöräilisi 
• Olisi helpompaa kulkea joukkoliikenteellä, kuin esimerkiksi mopolla. 
• Käytän päivittäin pyörää, joka monin verroin nopeampi ja joustavampi lyhyehköillä mat-

koilla. 
• Jos esim. työmatka olisi niin pitkä, että sen kulkeminen lihasvoimin olisi liian raskasta. 
• Autolla 15min, julkisilla 1h ja kävellen 20min perille, mieti itse 
• jos olisi raitiotie   
• raitiovaunu kulkisi reitilläni  
• jos voisi käyttää raitiovaunua    
• Raitiotie puuttuu.   
• ratikka/bussi (ei kohdistettu, mutta luultavasti tähän…)  
• Vaihdot olisivat synkronoituja 
• Selkeämpi aikataulu- ja linjaINFO vaihtoineen   
• Paremmat linjat Kaarinasta Turkuun! Bussireitti Kaarina-Varissuo kiitos!  
• suotuisat keliolosuhteet 
• Työmatkat, muu tarve 
• jos se ei saastuttaisi   
• En pysty koska en pysty kävelemään  

 
 

Yksityisauton käytön lisäämisen syyt: 
• It wouldn't harm the environment so much 
• ne olisivat päästöttömiä 
• Ei mitään saakelin autoveroa, miksi ei pitäisi enää ollakkaan 
• jag hade krkort 
• minulla ei ole ajokorttia 
• jos se ei olisi niin epäekologista 
• olisi ajokortti 
• ympäristösyyt 
• jos minulla olisi kortti 
• jos se olisi ympäristöystävällisempää 
• en käytä OLLENKAAN (hlm ettei sellaista vaihtoehtoa edes anneta) 
• mieluummin vähemmän 
• En omista! 
• Se olisi ympäristöystävällisempää 
• jos bussit kulkisivat entistä huonommin Littoisten alueella 
• saisin ajaa autoa 
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• I don't need a car 
• Jos olisin täysi-ikäinen 
• Päästöjä vähemmän 
• i would not 
• I don't have a car. 
• jos osaisin ajaa autoa 
• if it were more ecological 
• Jos olisi ajokortti, auto ja vakaa talous 
• jos julkisen liikenteen taso laskisi 
• jos olisi yhteiskäyttöautoja 
• jos Turussa olisi CityCar -tyyppinen palvelu tai vuokraus olisi halvempaa 
• Pyöräilen joka tapauksessa 

 
 

Pyöräilyn lisäämisen syyt: 
• parempi pyörä ja erilaiset hiukset  
• Enemmän pyöräteitä, autotiellä pyöräily pelottavaa (Ei merkitty jokin syy)  
• työ  
• Talvikunnossapito  
• The weather was better  
• saisin pyöräni korjattua  
• if kids had no hobbies  
• Jos en olisi niin laiska.   
• Pyöräni olisi kunnossa  
• reitit olisivat turvallisempia  
• hade ordentlig cykel  
• parempi sää  
• jos pyöräteitä olisi enemmän, ei tarvitsisi ajaa jalkakäytävillä, kuten nuoremmat aikuiset 

tekevät 
• Keskusta olisi pyöräystävällisempi  
• Jos ei tarvitsisi kuljettaa lapsia harrastuksiin töistä suoraan tai käydä kaupassa työpäivän 

jälkeen. 
• ei tarvetta  
• ei olisi autoa käytettävissä  
• jos olis pyörä  
• olisi aina kesä  
• omistaisin pyörän  
• pyörän kumi olisi ehjä  
• pyörätiet parempia eikä tarvitsisi pyöräillä autojen joukossa, jossa todella suuri vaara!  
• Om det fanns sker cykelparkering  
• Suomen talvi ei olisi kylmä.  
• parempi asfaltti (käytän longboardia liikkumiseen)  
• Pyöräteitä olisi enemmän  
• I walk often  
• pyörä olisi kunnossa  
• pyörä olisi kunnossa ja sen korjauttaminen edullisempaa  
• If there was more roads for cyclers and walkers!!!!!!!  
• it would be warmer outside  
• joku ei olisi varastanut sitä  
• pyöräily-ympäristö olisi miellyttävämpi ja väylät leveämpiä ja mukavampia kulkea.  
• viitsisin  
• omistaisin polkupyörän  
• Minulla ei olisi autoa  
• autoilijat ottaisivat kevyen liikenteen paremmin huomioon.  
• jos omistaisin talvikäyttöön paremmin soveltuvan pyörän  
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• Ei aikaa  
• Se olisi turvallisempaa. Tähän vaikuttaa lähinnä liikennesuunnittelulliset seikat  
• en saa pyöräillä yksin  
• en pyöräile talvella  
• Odotan Etelärannasta Uittamon rannalle pyörätiet.  
• ei ole pyörää!  
• sopiva sää  
• ilmanlaatu olisi parempi   
• Jos keskustan saavutettavuus olisi parempi  
• Turun pyöräreitit ovat ala-arvoisia  
• Olisi järkevämpiä pyörätiereittejä.  
• Parempi pyörä  
• Jos omistaisin polkupyörän  
• jos jaksaisi  
• pyöräilyreittien maisemia ei pilattaisi uusilla rakennushankkeilla.  
• aika  
• varastelukulttuuri vähenisi  
• tiet olisivat paremmassa kunnossa  
• Perheeni pyöriä ei varastettaisi koko ajan.  
• Keskustapyöräilyn vaikeus on imagohaitta Turulle  
• ilmasto olisi suotuisa  
• jos olisi lämmintä  
• Ilmasto olisi parempi  
• Työ ja lasten harrastukset sen mahdollistaisivat  
• suotuisat keliolosuhteet  
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