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Lähtökohta
- Oulun seudulla on merkittävästi hajarakentamista ja siihen liittyvät lyhyen ja pitkän
aikavälin tavoitteisiin tähtäävät ratkaisut vaihtelevat alueen kuntien välillä.
- Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista edellyttää, että
poliittisen päätöksenteon on pitkän aikavälin tavoitteissaan löydettävä hyväksyttävä
malli rajoittaa haja-asutusalueelle muuttamista.
Mitä raportissa on selvitetty
- Millaisia omaan asumiseensa liittyviä tavoitteita ja kokemuksia on Oulun seudun hajaasutusalueella asuvilla tai sinne rakennusluvan saaneilla kotitalouksilla.
- Mitä palveluja koskevia toiveita haja-asutusalueille muuttaneilla on ollut
muuttopäätöstä tehdessään ja ovatko näkemykset asumisen aikaisten kokemusten myötä
muuttuneet.
- Kartoitettu keinoja siihen, miten kaupunkiseutua ja sen erilaisia asuinalueita
tulevaisuudessa voitaisiin kehittää kestävästi ja oikeudenmukaisesti
- Tutkimusjoukko on Oulun seudulla ja Yli-Iissä vuosina 2000, 2005, 2010
ympärivuotiselle asuinrakennukselle myönteisen suunnittelutarveratkaisun saaneet
kotitaloudet.

1

JOHDANTO
Oulun seudulla on runsaasti hajarakentamista ja rakentamisesta vallitsee varsin
ristiriitaisia näkemyksiä eri kuntien viranomaisten ja poliittisten päättäjien välillä. Tässä
raportissa on selvitetty haja-asutusalueella asuvien tai sinne rakennusluvan saaneiden
kotitalouksien asumiseen liittyviä toiveita ja kokemuksia. Haja-asutusalueella asuvien
esittämiä näkemyksiä on verrattu asemakaava-alueella asuvien Oulun seudun ja uuden
Oulun Asukasbarometri 2011 – kyselyssä ilmaisemiin näkemyksiin. Lisäksi
tutkimuksessa on järjestetty työpaja, jonka työskentelyn avulla kyselyn tuloksia
peilattiin asiantuntijatahojen, asuntopolitiikan toteuttamisesta vastaavien virkamiesten ja
luottamushenkilöiden näkemyksiin. Selvityksen tavoitteena on kaikkineen ollut
kartoittaa keinoja siihen, miten Oulun kaupunkiseutua ja sen kaikkia asuinalueita
voitaisiin kehittää kestävästi ja oikeudenmukaisesti. Tämän tavoitteen toteuttaminen
edellyttää suunnitelmallisuutta, yhteisiä periaatteita ja niiden mukaisia ratkaisuja, jotta
Oulun seutu olisi taloudellisesti toimiva ja viihtyisä asuinympäristö myös tuleville
sukupolville.

2

SELVITYKSEN KOHDERYHMÄ JA TUTKIMUSMENETELMÄT
Selvityksen kohdejoukko on Oulun seudun ja Yli-Iin haja-asutusalueille vuosina 2000,
2005 ja 2010 ympärivuotiselle asuinrakennukselle rakennusluvan saaneet kotitaloudet.
Tiedonhankkimisen keskeisinä työvälineinä on käytetty kahta eri menetelmää,
lomakekyselyä ja työpajaa. Lomakekyselyssä keskityttiin kotitalouksien asumiseen
liittyviin toiveisiin ja kokemuksiin sekä niissä asumiskokemusten myötä mahdollisesti
tapahtuneisiin muutoksiin. Lisäksi on selvitetty, mitä haja-asutusalueille tarjottavien
palveluiden laatua ja kustannuksia koskevia toiveita muuttajalla on ollut muuttopäätöstä
tehdessään. Analyysissä on myös joidenkin asumiseen liittyvien näkemysten osalta
verrattu kohderyhmän näkemyksiä asemakaava-alueella asuvien näkemyksiin.
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Asukaskyselyn pohjalta laadittiin politiikkamalli, johon oli kiteytetty kolme
vaihtoehtoista tavoitetta. Työpajassa, johon osallistui asuntopolitiikan toteuttamisesta
vastaavien virkamiehiä ja luottamushenkilöitä toteutettiin 17.1.2012. Asiantuntijat
kommentoivat kyselyn tuloksia ja malliin sisältöä. Keskusteluissa esitettyjä näkemyksiä
peilattiin lisäksi erillisissä tarkentavissa haastatteluissa. Työpajan tavoitteena oli
kaikkineen syventää ja tarkentaa lomakekyselyllä saatua tietoa sekä antaa mahdollisuus
asiantuntijanäkökulmasta esiin tulleille priorisoinneille ja tarkennuksille.
Asukaskyselyn tulosten tulkinta tehtiin multikriteerianalyysin (MCA) avulla.
Multikriteerianalyysi on toimiva menetelmä erityyppisten tavoitteiden, arvostusten ja
tiedon järjestelmälliseen jäsentämiseen näkemysten selkiinnyttämiseksi ja
päätöksenteon helpottamiseksi. MCA jäsentää suunnittelutilannetta systemaattisesti
sekä erittelee ja yhdistää siihen liittyviä erilaisia näkemyksiä ja tietoa. Asumiseen
liittyvien arvojen hyvin erilaisten ulottuvuuksien (taloudelliset, ekologiset ja
viihtyisyystekijät) yhdistäminen tai yhtäaikainen arviointi on usein vaikeaa, joissakin
tapauksissa jopa mahdotonta.
MCA:n avulla kyselyaineistoon tukeutuen määriteltiin asumismieltymyksiä kuvaavat
kriteerit ja niiden mukainen asumisen vaikutusulottuvuuksista kuvaavaa politiikkamalli.
Työpajassa politiikkamallia tarkennettiin eri asiantuntijaryhmien kanssa keskustellen,
kriteerit priorisoitiin ja niille määriteltiin painoarvot.
Prosessin tavoitteena oli kaikkineen tuottaa pohjatietoa erilaisten asumispoliittisten
toimenpiteiden hyväksyttävyydestä ja vaikutuksista kaikkien eri kohderyhmien
asumiseen, ja sitä kautta saada aineistoa Oulun seudun hajarakentamisen
jatkosuunnittelua varten. Raporttiin on myös kiteytetty toimenpidesuosituksia, joiden
tavoitteena on täsmentää Oulun seudun haja-asutuksen vaihtelevia olosuhteita ja
kehittämisen vaatimuksia samalla huomioiden eri väestöryhmien asumistoiveiden
mahdollisimman tasapuolisen kohtelun.
3

LOMAKEKYSELY
Kohdennettu lomakekysely toteutettiin marraskuussa 2011. Kyselylomake lähetettiin
yhteensä 448 myönteisen suunnittelutarvetarkaisun vuosina 2000, 2005 tai 2010
saaneelle kotitaloudelle Oulun seudulla ja Yli-Iissä. Kyselyyn vastausaika oli noin 2
viikkoa. Kyselylomakkeiden sisältö oli kaikille vastaajille yhtenevä riippumatta
suunnittelutarvetarkaisun saantivuodesta Tutkimuksesta ja siihen liittyvästä
lomakekyselystä uutisoitiin varsin laajasti sanomalehdissä ja internetissä, kuten. Oulun
seudun paikallislehdissä sekä YLE:n ja Kalevan verkkosivuilla.
Kyselyn ensimmäisessä osassa tiedusteltiin vastaajatalouksien taustatietoja, kuten
sukupuolta, ikiä, talouden kokoa, asuinkuntaa, ammatillista koulutustasoa,
ammattiasemaa ja talouden tulotasoa.
Asumisen osalta pyydettiin mm. kuvaamaan lapsuuden kasvuympäristöä, millaisesta
asunnosta nykyiseen asuntoon on muutettu, nykyisen asumisen osalta asuntotyyppiä,
asunnon kokoa, omistusmuotoa ja sijaintia. Lisäksi kysyttiin asunnon kuntoon ja
varustetasoon liittyviä kysymyksiä, sekä nykyiseen asuinalueen julkisten ja yksityisten
palveluiden käyttöön (kuten joukkoliikenteen käyttöön jaa saavutettavuuteen) liittyviä
kysymyksiä.
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Erikseen pyydettiin myös kuvaamaan asuinalueeseen liittyneitä odotuksia ja
kokemuksia mm. palvelutason, liikenneyhteyksien ja asuinympäristön luonnon suhteen.
Kyselyissä pyrittiin myös saamaan kuvauksia mahdollisista muutoksista
suhtautumisessa haja-asutusalueella (asemakaava-alueen ulkopuolella) asumiseen.
Vastaajia pyydettiin arvioimaan omien aseteiden kehittymistä aikanaan tehdyn
muuttopäätöksen jälkeen.
Lopuksi vastaajia pyydettiin ottamaan kantaa Oulun seudun asuntoalueiden kehittämistä
kuvaaviin vaihtoehtoisiin väitteisiin.
Kyselylomakkeita palautui 128 kpl ja vastausprosentiksi muodostui siten 29 %, mikä on
vastaaville kyselyille varsin normaali. Vastausprosentin määrä on yleisten kriteerien
mukaan riittävä ja otos on siten kyllin edustava kyselyssä saatujen tulosten
yleistämiseen.
Kyselylomake on tämän raportin liitteenä. Liite 1.
4

TYÖPAJA
Oulun seudun haja-asutusalueen asukastutkimuksen osana järjestettiin työpaja
17.1.2012 klo 12-16 Oulunsalon kirjaston auditoriossa kauppa- ja palvelukeskus
Kapteenissa.
Työpajaa varten hahmoteltiin asukaskyselyn tulosten perusteella kolme erilaista
tavoitemallia (ns. MCA:n tavoitemalli esitellään tarkemmin luvussa 4.1), jotka toimivat
työpajatyöskentelyn lähtökohtana. Työpajassa käsiteltiin lisäksi samoja teemoja kuin
lomakekyselyissä.
Työpajassa tavoitemallia tarkennettiin ja kehitettiin kuntien asuntopolitiikan
toteuttamisesta vastaavien virkamiesten ja luottamushenkilöiden näkemysten avulla. Eri
asiantuntijatahojen näkemyksiä vaihtoehtoisiin sisältöihin verrattiin työpajan kuluessa
suullisen ja kirjallisen vuoropuhelun avulla.
Tavoitteena työpajalla oli syventää ja tarkentaa lomakekyselyllä saatua tietoa sekä antaa
mahdollisuus vielä uusille teemoille tai aiheille tulla esiin asiantuntijanäkökulmasta,
sekä osaltaan tuottaa keinoja ja välineitä Oulun kaupunkiseudun ja sen eri asuinalueiden
kestävää ja oikeudenmukaista kehittämistä varten.

4.1

Multikriteerianalyysi työkaluna ja tutkimusmetodina
Lomakekyselyn ja työpajan tulosten analysoinnissa käytettiin multikriteerianalyysia
MCA. Multikriteerianalyysi on keino jäsentää suunnittelutilanteen mahdollisimman
järjestelmällisesti sekä ryhmitellä ja yhdistää systemaattisesti arviointikysymykseen
liittyvät erilaiset näkemykset ja eri osallistahoilta ja näkökulmasta saatava tieto.
Asumismieltymyksiä kuvaavien kriteerien määritys tehtiin kyselyjenaineiston
perustella. Työpajatilanteessa käytiin eri ryhmien kanssa keskustelua asumisen
vaikutusulottuvuuksista ja määriteltiin niitä kuvaaville kriteereille painoarvot
(painoarvojen skaala oli välillä 1-5).
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Prosessi täsmensi hajarakentamisen jatkosuunnittelun tarpeita varten kolme vaihtoehtoa
sisältävän tavoitemallin, jonka avulla saatiin tietoa erilaisten asumispoliittisten
toimenpiteiden hyväksyttävyydestä ja arvioi niiden vaikutuksista eri kohderyhmien
asumiseen. Malli loi puitteet laatia asiantuntija-arviona asuntopolitiikan tavoitteiden
mukaisia johtopäätöksiä ja toimenpidesuosituksia.
Seuraavassa kuviossa on esitetty tulkintakehikko, mikä on rakennettu
vuorovaikutteisesti kyselyaineiston ja työpajasta saatujen painotusten mukaan

Kuvio 1. MCA:n mukainen aineiston tulkintakehikko

5

TULOKSET

5.1

Lomakekyselyt

5.1.1

Taustamuuttujat
Kuntakohtaiset vastausprosentit vaihtelivat suuresti (Taulukko 1) johtuen osittain
kuntakohtaisten otosten pienestä määrästä. Näin ollen kuntakohtaisten tulosten
vertaileva tarkastelu ei tässä tutkimuksessa ole järkevää vaan analyysin pääpaino
kohdistuu seutunäkökulmaan. Suurimmassa osassa kuntia vastausprosentti oli 25 ja 35
prosentin välillä.
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Taulukko 1. Lähetetyt ja palautuneet kyselylomakkeet kunnittain

Kunta

Lähetetty (kpl)

Palautettu (kpl) Vastaus %

Hailuoto

17

6

35

Haukipudas

82

22

27

Kempele

41

11

27

Kiiminki

119

35

29

Liminka

40

6

15

Lumijoki

8

2

25

Muhos

43

10

23

Oulu

28

9

32

Oulunsalo

44

14

32

Tyrnävä

23

11

48

Yli-Ii

3

2

67

YHTEENSÄ

448

128

29

Vastaajista yli puolet oli (58 prosenttia) miehiä. Vastaajien ikäjakauman (Taulukko 2)
perusteella haja-asutusalueelle tarkasteluaikana muuttaneet ovat pääasiassa alle 45vuotiaita. Kun vielä huomioidaan, että ensimmäiset suunnittelutarveratkaisut on
myönnetty 12 vuotta sitten, voidaan yleistäen todeta haja-asutusalueelle muuttavien
olevan pääosin nuoria aikuisia, joilla on pieniä lapsia.

Taulukko 2. Vastaajien ikäjakauma
Kpl

Prosenttia

18-25 –vuotta

2

2

26-35 –vuotta

30

23

36-45 –vuotta

45

35

46-65 –vuotta

42

33

Yli 65 –vuotta

9

7

128

100

YHTEENSÄ

Vastanneiden koulutustaso vaihteli voimakkaasti (Taulukko 3). Kuitenkin 92 prosentilla
vastaajista oli vähintään ammatillinen tutkinto suoritettuna. Vastanneiden koulutustaso
on koko Suomeen tai Oulun seutukuntaan nähden huomattavasti korkeampi
(Tilastokeskus 2012). Esimerkiksi korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus
vastanneista oli kolme kertaa suurempi kuin Suomen väestössä keskimäärin.
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Taulukko 3. Vastaajien ammatillinen koulutus
Kpl

Prosenttia

Ei ammatillista tutkintoa

10

8

Keskiaste

38

30

Alin korkea-aste

21

16

Alempi korkeakouluaste

33

26

Ylempi korkeakouluaste

23

18

Tutkijakoulutus

1

1

126

100

YHTEENSÄ

Kotitalouksien kaikki tulot huomioiden, suurin osa vastanneista arvioi saavansa
menonsa katetuksi vähintään melko helposti (Taulukko 4). Menojensa kattamisessa koki
kuitenkin noin neljännes olevan pieniä vaikeuksia. Suuria vaikeuksiin oli joutunut
ainoastaan 3 prosenttia vastenneista.

Taulukko 4. Kun kotitaloutenne kaikki tulot otetaan huomioon, saatteko menonne niillä
katetuiksi?
Kpl

Prosenttia

Suurin vaikeuksin

3

3

Vaikeuksin

3

3

Pienin vaikeuksin

30

26

Melko helposti

44

38

Helposti

22

19

Hyvin helposti

13

11

YHTEENSÄ

115

100

Haj-asutusalueelle on muutettu pääosin muista kuin ammatinharjoittamisen vuoksi, sillä
vain harvan (16 prosenttia) vastanneen ammatti tai elinkeino edellyttäisi hajaasutusalueella asumista (Taulukko 5).
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Taulukko 5. Edellyttääkö ammattinne/elinkeinonne harjoittaminen nykyisellä tai nykyisen
tyyppisellä alueella asumista?

5.1.2

Kpl

Prosenttia

Ei

89

84

Kyllä

17

16

YHTEENSÄ

106

100

Nykyinen asuminen
Lähes kaikki vastanneista, eli peräti 94 prosenttia asui vastaushetkellä omakotitalossa
(Taulukko 6). Rivi- tai paritalossa tai muun tyyppisessä rakennuksessa asujista suuri osa
oli niitä, jotka eivät olleet vielä rakentaneet omakotitaloa saamansa myönteisen
suunnittelutarveratkaisun pohjalta. Tämän mukaisesti uusi asuntokanta hajaasutusalueella muodostuu lähes täysin omakotitaloista.

Taulukko 6. Asutteko tällä hetkellä?
Kpl

Prosenttia

119

94

Rivi- tai paritalossa

6

5

Muussa rakennuksessa

2

2

127

100

Omakotitalossa

YHTEENSÄ

Yksi haja-asutusalueelle muuttamisen perusteista oli perhekoon kasvamisen myötä
lisääntynyt tai lähitulevaisuudessa lisääntyvä tilantarve. Tästä huolimatta merkittävä osa
(37 prosenttia) vastanneiden kotitalouksista koostui vielä yksinasuvista tai kahdestaan
asuvista pariskunnista (Taulukko 7). Yleisin kotitalous koostui kahdesta vanhemmasta
ja yhdestä tai kahdesta lapsesta. Vastanneiden joukossa oli myös merkittävä osa
suurperheitä, joissa asui yli 8 henkilöä.
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Taulukko 7. Montako henkilöä asunnossanne yhteensä asuu?
Kpl

Prosenttia

1-2 henkilöä

47

37

3-4 henkilöä

44

35

5-7 henkilöä

24

19

Yli 8 henkilöä

11

9

YHTEENSÄ

126

100

Yleisin asuntojen rakennusvuosi ajoittui vuosille 2005-2009 (Taulukko 8). Tuolloin
rakennettiin lähes joka toisen vastaajan asunto.

Taulukko 8. Asunnon rakennusvuosi

5.1.3

Kpl

Prosenttia

-1989

9

7

1990-1999

4

3

2000-2004

33

27

2005-2009

54

45

2010-

21

18

YHTEENSÄ

121

100

Asuntoon ja asuinalueeseen liittyvät tarpeet ja odotukset
Valtaosa kyselyn vastaajista oli asunut lapsena joko maaseutumaisella alueella (62
prosenttia) tai pientalovaltaisella alueella omakotitaloalueella (23 prosenttia).
Kun kysyttiin muuton ensisijainen syy, ilmaisivat vastaajat syitä, joissa ilmeni
pääasiassa
tilantarve
tai
kaipuu
rauhalliseen
elinympäristöön.
Oulun
Asukasbarometrissa 2011 tuotiin esiin samoja muuton syitä ja korostettiin etenkin
”asunnon pientä kokoa”.
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Muuton ensisijainen syy

Kpl

Isompi asunto tai tontti, väljempi alue

33 mainintaa

”Oma koti”

16 mainintaa

Maaseudun rauha

18 mainintaa

Vastaajilta kysyttiin asuinalueensa oman asumisensa kannalta tärkeimpiä tekijöitä
(Kuvio 2). Vastauksista erottui selkeästi kolme tärkeintä ominaisuutta: iso ja väljä tontti,
alueen miellyttävä ympäristö sekä alueen viihtyisyys. Myös kyselyn muissa osissa
korostui vastaajien toiveet isosta ja väljästä tontista, mitkä ovat olleet useimpien
vastaajien kohdalla tärkein haja-asutusalueelle muuton syy. Hieman yllättävää
tuloksissa oli alueen imagon ja arvostuksen vähäinen merkitys muihin hyvää
asuinympäristöä määrittäviin tekijöiden nähden.

Kuvio 2. Miten tärkeänä pidätte seuraavia asuinalueeseenne liittyviä tekijöitä oman asumisenne
kannalta? (n=121-128)

Ainoastaan 17 prosenttia vastanneista ilmoitti käyttävänsä joukkoliikennettä
kuukausittain tai useammin (Taulukko 9). Suurin osa vastaajista käytti joukkoliikennettä
joko muutaman kerran vuodessa tai vielä harvemmin. Vastauksissa kritisoitiin hajaasutusalueen joukkoliikenteen heikkoa toimivuutta, mutta samalla korostettiin
henkilöauton ylläpidon korkeita kustannuksia. Vastaajat uskoivat käyttävänsä
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joukkoliikennepalveluita selkeästi useammin, mikäli joukkoliikennepalvelut toimisivat
paremmin ja olisivat paremmin saavutettavissa
Oulun Asukasbarometrin 2011 eräs keskeisimpiä tuloksia oli viiden vuoden aikana
suuresti kasvanut tyytymättömyys joukkoliikennepalveluiden tilaan (aikataulut, hinnat,
reitistö jne.). Tyytymättömiä oltiin paitsi keskusta-alueilla, myös yleisesti lähes
vastaajan asuinalueesta riippumatta. Kuitenkin haja-asutusalueella hyväksytään
yksityisautoilu helpommin.

Taulukko 9. Miten usein taloutenne aikuiset keskimäärin käyttävät joukkoliikennettä?
Kpl

Prosenttia

Päivittäin

6

5

Viikoittain

7

6

Kuukausittain

7

6

Muutaman kerran vuodessa tai harvemmin

104

84

YHTEENSÄ

124

100

(Kuva: Anne Leskinen)
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Asuinalueen ja lähiympäristön palvelujen laatua arvioitiin kysymällä vastaajilta
tyytyväisyyttä käyttämiinsä palveluihin (Kuvio 4). Kaikkein tyytyväisimpiä oltiin
kirjastoon, peruskouluun sekä terveydenhuoltopalveluihin. Tyytymättömimpiä oltiin
puolestaan tarjolla oleviin kulttuuripalveluihin sekä kaupallisiin liikuntapalveluihin.
Yleisesti ottaen vastaajat olivat kaikkiin palveluihin varsin tyytyväisiä ja kaikkien
käyttämiensä palveluiden osalta erittäin tyytymättömien vastaajien osuus oli pieni.

Kuvio 3. Miten tyytyväinen olette seuraaviin Teidän tai perheenne viime aikoina käyttämiin
asuinalueenne tai lähiympäristön palveluihin?

(Kuva: Anne Leskinen)

Copyright © Pöyry Finland Oy

13

Kuten jo aiemmin esitettyjen kysymysten valossa tuli esiin, mahdollisuus isoon ja
väljään tonttiin arvioitiin tärkeimmäksi seikaksi vastanneiden valitessa nykyistä
asuinaluettaan. Myös alueen rauhallisuus ja turvallisuus sekä hiljaisen metsäalueen
läheisyys nähtiin keskeiseksi valintakriteeriksi (Kuvio 6). Vähemmän tärkeinä pidettiin
luonteeltaan urbaanimpaan asumiseen liittyviä viihtyisyystekijöitä, kuten puistoalueita,
arkkitehtuuria tai pysäköintipaikkojen riittävyyttä (Kuvio 7).

Kuvio 4. Miten merkittäviä seuraavat seikat olivat nykyistä asuinaluetta valitessanne?

Kyselyyn vastanneiden näkemykset voidaan tiivistää siten, että asuinaluetta valittaessa
etsitään pientalovaltaista, rauhallista aluetta, jossa on iso ja väljä tontti, viheralueita sekä
mahdollisuuksia luonnonläheisyyteen perustuviin harrastuksiin, kuten marjastukseen tai
sienestykseen. Myös työpaikan ja palveluiden, kuten ala-asteen tai päiväkodin läheisyys
koetaan tärkeäksi.

Copyright © Pöyry Finland Oy
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Kuvio 5. Miten merkittäviä seuraavat seikat olivat nykyistä asuinaluetta valitessanne?

5.1.4

Suhtautuminen haja-asutusalueella asumiseen
Vastaajia pyydettiin myös kuvaamaan haja-asutusalueella asumisen hyvät puolet.
Positiivisia ovat väljyys ja luonnonrauha, eli ne syyt, jotka olivat olleet perusteita
päätökselle hakeutua asumaan haja-asutusalueelle. Asumisen kääntöpuoli ovat korkeat
kustannukset, pitkät etäisyydet ja heikko palveluiden tarjonta.

Hyvät puolet
Rauhallinen asuinympäristö

Iso tontti ja alueen väljyys

Yleinen turvallisuus
Luonnonläheisyys
Mahdollisuus viljelyyn ja kotieläinten
pitoon
Riittävästi tilaa omille harrastuksille
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Huonot puolet
Palvelujen heikko saatavuus
(etäisyys ja palvelujen
lakkauttaminen)
Korkeat kustannukset (liikkuminen,
tie, kunnallistekniikka,
kiinteistömaksut)
Heikot kevyenliikenteenyhteydet ja
julkinen liikenne
Tiestön huono kunto ja heikko
ylläpito (
Etäisyydet työpaikkaan, palveluihin
ja harrastuksiin
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Asukasbarometrin 2011 vastaajille rauhallisuus, luonto ja ulkoilumahdollisuudet olivat
asuinalueen yleisesti tärkeimpiä viihtyisyystekijöitä. Palvelujen puute ja etäisyys
nousivat esiin negatiivisina asioina paitsi maaseutumaisilla alueilla, myös keskustasta
etäällä sijaitsevilla pientaloalueilla.
Vastaajat ovat varsin valmiita osallistumaan asuinalueensa palveluiden tuottamisen
kustannuksiin. Eniten on valmiutta osallistua teiden tai kevyenliikenteenväylien
parempaan ylläpitoon ja toimivien julkisen liikenteen yhteyksien kustannuksiin. Myös
perheen harrastuksia mahdollistavien liikuntapalveluiden (kuten hiihtoladut tai
uimahalli) omavastuuosuus sai mainintoja. Lisäksi tuotiin esiin lähikauppa, toimivat
terveyspalvelut ja päivähoito
Vastaajat pitivät mahdollisena myös asumisen asemakaava-alueella, mutta vaatimukset
asumiselle säilyisivät samoina kun nyt haja-asutusalueella. Iso tonttikoko ja asumisen
väljyys ovat ratkaisevia tekijöitä, joten useiden asukkaiden kohdalla esteeksi
asemakaava-alueella asumiselle muodostuu tontin kallis hinta.

Vaatimukset asemakaava-alueella asumiselle
Väljästi kaavoitettu alue
2

2

Tonttikoko on vähintään 3 000 m tai 5 000 m
Viherkäytäviä ja puustoa tonttien välissä
Pientalovaltainen, rauhallinen, pienehkö alue, jossa tarjolla hyvin palveluita
Toimiva joukkoliikenne
Yhteys luontoon

Vastanneiden ajatukset haja-asutusalueella on pysyneet suurimmalla osalla (87
prosenttia) samana muuttopäätöksen jälkeen (Taulukko 10). Vastaajat, jotka arvioivat
ajatuksensa muuttuneen totesivat positiivisen mielikuvan haja-asutusalueella asumisesta
ainoastaan vahvistuneen. Ajatuksia kriittisempään suuntaan on muuttanut esimerkiksi
palveluiden, kuten koulujen ja päiväkotien lakkauttaminen. Lisäksi haja-asutusalueen
asumiskustannukset koettiin yllättävän suurina ja liikenteen melu odotettua suurempana
haittana. Myös asukasbarometrin (Oulun kaupunki 2012) tuloksissa nousi esiin
liikenteen melu haja-asutusalueilla.

Taulukko 10. Onko ajatuksenne haja-asutusalueella (asemakaava-alueen ulkopuolella
asumisesta muuttunut muuttopäätöksen jälkeen?

Ei ole muuttunut

Kpl
111

Prosenttia
87

Kyllä on muuttunut
YHTEENSÄ

16
127

13
100

Asukasbarometrissa 2011 korostettiin paljon liikenteeseen liittyviä haittoja. Melun
lisäksi mainittiin korkeat ajonopeudet sekä liikenneturvallisuus erityisesti
maaseutumaisilla alueilla. Muina mainintoina tuotiin esiin liikenteenvalvonnan ja
katuvalaistuksen puutteet.
Copyright © Pöyry Finland Oy
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5.1.5

Yleinen suhtautuminen Oulun seudun asuinalueiden kehittämiseen
Vastaajien kannanotot Oulun seudun asuinalueiden kehittämiseen olivat varsin
kaksijakoisia. Eniten yksimielisiä oltiin siinä, ettei Oulun seudun nykyisiä asuinalueita
tulisi muuttaa kaupunkimaisemmiksi, vaan tärkeämpää on huolehtia siitä, että eri
alueiden paikalliset ominaispiirteet näkyvät myös tulevaisuudessa.

Kuvio 6. Oletteko väittämän kanssa samaa vai eri mieltä?

5.2

Työpajan tavoitteet ja toteutus
Oulun seudun haja-asutusalueiden asukastutkimukseen liittyen järjestettiin työpaja
17.1.2012. Työpajaan oli kutsuttu asiantuntijatahoja, eli asuntopolitiikan toteuttamisesta
vastaavia viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä. Työpajan tavoitteena oli verrata ja
tarkentaa eri tahojen näkemyksiä haja-asutusta suuntaaviin tavoitteisiin.
Tilaisuuteen kutsuttiin osallistujia seuraavilta taholta: seuturakennetiimi (20 kutsuttua,
joista paikalla 6), suunnittelutarveratkaisuista vastaavat viranhaltijat (3 kutsuttua, joista
paikalla 2), palveluista vastaavat viranhaltijat (2 kutsuttua), sekä luottamushenkilöt (12
kutsuttua, joista paikalla 4).
Työpajaa varten oli haja-asutusalueella ja asemakaava-alueilla asuvien kotitalouksien
näkemyksiä (asukaskysely ja Asukasbarometri 2011) yhdistäen laadittu työskentelyn
kuluessa vuorovaikutteisesti täsmentyvät haja-asutuksen kehittämisen vaihtoehtomallit,
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joita työpajassa jalostettiin. Työpaja toteutettiin monikriteerianalyysin (MCA)
toimintaperiaatteiden mukaisesti.
Multikriteerianalyysissa käytettävän mallin alustava rakenne muodostetaan
oletushypoteesien avulla. Asumiseen liittyvät arvot jaetaan eri ulottuvuuksiin:
taloudelliset tekijät ja ekologiset tekijät ja viihtyisyystekijät. Analysoinnissa pyritään
näiden arvojen yhteismitallistamiseen ja painotusten vertailuun. Lisäksi hahmoteltua
kolmea kokonaisuutta tarkennetaan kriteerien välisen vertailun avulla.

Kuvio 7. Asukaskyselyn perusteella hahmotellut tavoitemallit

MCA;n mukaisesti mallin alustavat kriteerit ovat määrittäneet jo lomakekyselyyn
valittavia kysymyksiä, niin että mallin myöhemmin edellyttämä tiedontarve saadaan
täytettyä. Lomakekyselystä saatujen tulosten perusteella mallia on sitten tarkennettu ja
muokattu uudelleen vastaajien antamien painotusten ja mieltymysten mukaisesti. Malli
on näin rakennettu valmiiksi poimimalla työpajan tuloksista korkeimmat painoarvot
saaneet näkemykset ja mielipiteet. Lopuksi työpaja-aineistoista on poimittu mallin
kriteereihin mahdollisesti löytyvät tarkennukset ja täsmennykset.
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Kuvio 8. Työpajassa käsitelty MCA-tulkintakehikko

Työpajassa esiin nousseet teemat

Työpajassa osallistujia pyydettiin tuomaan esiin haja-asutusalueille rakentamisen suunnitteluun
liittyviä kokemuksia ja tavoitteita. Seuraavassa suoriin sitaatteihin perustuva kooste osallistujien
antamista ja haja-asutusaluekysymykseen liittyviä hyvinkin ristiriitaisia näkemyksiä ilmentävistä
kommenteista:

o

Asumisen ohjauksessa on keskeistä miten yhdistää erilaiset asumistoiveet. Tulisi kuitenkin edistää kestävää
yhdyskuntarakennetta. Ihmiset haluavat asua väljiä, edullisia tontteja läheltä keskustaa

o

On ollut havaittavissa, että vanhemmat ihmiset haluavat asua tiiviisti lähellä keskustaa, ja nuoret haluavat muuttaa
kauemmas keskustasta väljemmille tonteille. Nuoret tahtovat asua omalla maalla ja tarjota jälkikasvulle tilaa asua.

o

Yhdyskuntarakennetta tulisi miettiä pitkällä tähtäimellä.
tulevaisuudessa. Myös yksinasujien määrä kasvaa.

o

Ennen asuttiin yhteisessä pihapiirissä ja pellot olivat talon ympärillä, mutta se malli ei päde enää. Nykyään melua on
myös syrjäisillä alueilla.

o

Malli on toiminut 11 vuotta: kunta tarjoaa ostamaan maan, kunta ostaa raakamaata, Oulun seudun halvin
raakamaan ostohinta, asukkaille tarjotaan mahdollisuutta vaihtaa maata tonttiin. Tällä toimintamallilla ei ole
muodostunut konflikteja.
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Maaseudulla

asuvien

määrä tulee laskemaan

19
o

Kansallinen trendi on, että Itä- ja Pohjois-Suomi tyhjenevät asukkaista. Oulun seudun kunnat voivat välttyä väestön
vähenemiseltä. Suomessa on valtavasti kansallisvarallisuutta infrastruktuurissa. Asukkaita on houkuteltu mm.
kauniilla jokivarsimaisemilla.

o

Suunnittelutarveratkaisut ovat vähentyneet ja rakentaminen kohdistuu alueille, jotka on määritelty Oulun seudun
yleiskaavassa.

o

Tonteille, jotka sijaitsevat lähellä kaupunkia, on kysyntää. Oulun seudulla etäisyydet ovat Lappiin verrattuna pieniä.
Jos autoilu kallistuu, niin haja-asutusalueiden houkuttelevuus saattaa vähentyä.

o

On voitu osoittaa asumisvaihtoehtoja myös asemakaavoitetulta alueelta. Se on rajoittanut haja-asutusasumista n. 15
%. On tärkeää, että kunnalla on tontteja lähellä palveluja.
On kehitetty elämänkaarimalliin pohjautuva asumistapa. Omakotitalon yläkerta toimii ”varatilana”. Portaat
yläkertaan kulkevat lämmitetyn tilan kautta. Se mahdollistaa omakotitalon käyttämisen kahtena erillisenä asuntona.
Esimerkiksi nuorempi sukupolvi voi asua yläkerrassa

o

5.3

o

Kunnalla täytyy olla raakamaata. On huonoa asumispolitiikkaa, jos kunnalle ei jää aikaa kaavoitukselle, vaan tulee
ainoastaan suunnittelutarveratkaisuja. Oulussa asuminen on halpaa, koska kaupunki on ostanut maata kymmeniä
vuosia.

o

Yksilön kannalta tarkastellessa 80 m2 rivitaloasunnossa on samansuuruiset kustannukset kuin omakotitalossa.
Asujille tulee tarjota erilaisia asumisvaihtoehtoja.

o

Maapolitiikka onnistuu isoissa kunnissa. Kun maata ei ollut saatavilla, alue toteutettiin maankäyttösopimuksilla.
Asukkaat maksavat osan infrastruktuurista.

o

Uudet kyläalueet tuovat haasteita: miten kyliä voi täydennysrakentaa kun ne koostuvat pääosin yksityisten maaalueista. So. ei voi kaavoittaa.

MCA-analyysin tulokset

Multikriteerianalyysin mukaan tyypillisen ideaali fyysinen ja sosiaalinen ympäristö, sekä keskeiset
yksilöllisesti vaihtelevat viihtyisyystekijät ovat saaneet seuraavia haja-asutusalueella asumiseen
liitettävistä tavoitteita ja arvoja. Merkittävyyttä kuvaava tekijä ja sen keskiarvo kuvaavat
tärkeimmäksi koettuja tekijöitä.
Taloudellisista tekijöistä merkittävin on infrastruktuurin tuottamisen kustannukset, mikä pääosin
tarkoittaa tie- ja vesihuoltoverkon rakentamista ja kunnossapitoa.

Tavoitetekijä ja sen
merkittävyyden keskiarvo
TALOUDELLISET Infrastruktuurin tuottamisen
kustannukset, ka 88 pistettä
TEKIJÄT
Palveluiden tuottamisen
kustannukset, ka 78 pistettä
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Perusteluja
Kustannukset kunnalle muodostuvat
pääosin tie- ja vesihuoltoverkon
rakentamisesta ja kunnossapidosta
Kaikki taloudelliset tekijät tärkeitä, vain
vähän eroja niiden välillä.
Ratkaisevaa verorahojen riittävyys
peruspalvelujen tuottamiseen
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Yhdyskuntarakenteen eheys, ka
50 pistettä

Eheys ei ole itseisarvo tai päämäärä.
eheys riippuu näkökulmasta, so. mistä
kunnasta tilannetta katsotaan.
kuntakeskus, Oulu, Helsinki, Brysseli…

Ekologisista tekijöistä kaikki kolme tärkeintä yksityisautoilun merkitys,
joukkoliikenteen toimivuus ja yhdyskuntarakenteen eheys osoittautuivat painoarvoltaan
yhtä tärkeiksi.

EKOLOGISET
TEKIJÄT

Tavoitetekijä ja sen
merkittävyyden keskiarvo
Yksityisautoilun merkitys,
ka 65 pistettä
Joukkoliikenteen toimivuus,
ka 65 pistettä

Yhdyskuntarakenteen eheys,
ka 65 pistettä

Perusteluja
Tulevaisuuden yhdyskuntarakenne ei
perustu yksityisautoilulle siinä määrin
kuin nykyään.
On panostettava joukkoliikenteeseen ja
kevytliikenteeseen, ja tehokas
joukkoliikenne edellyttää tiivistä
yhdyskuntarakennetta.
Yhdyskuntarakenteen eheys ei ole
itseisarvo. Ekologisia seikkoja ovat
fyysiset rakenteet, ekologinen
monimuotoisuus ja hiilijalanjälki.

Viihtyisyystekijöistä selkeästi tärkein on asuinalueen viihtyisyys.

VIIHTYISYYSTEKIJÄT

Tavoitetekijä ja sen
merkittävyyttä kuvaava
keskiarvo
Asuinalueen viihtyisyys,
ka 83 pistettä

Palveluiden saavutettavuus,
ka 67 pistettä
Luonnonläheisyys,
ka 64 pistettä
Yksilöllinen valinnanvapaus,
ka 60 pistettä
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Perusteluja

Alueen viihtyisyys on a ja o, jos viihdyt,
siedät epäkohtia palveluissa,
liikkumisessa, jne. Viihtyvyys
vähämerkityksinen, koska rahojen on
riitettävä elämiseen.
Viihtyvyys houkuttelee asuinalueelle ja
sitä kautta myös palvelut tulevat
lähemmäs.
Haja-asutusalueella luontoa voi katsoa,
muttei jokamiehenoikeudella kulkea
maanomistajien mailla.
Viihtyisyys ja luonnonläheisyys ovat
kokonaiskannattavia, so.
kokonaiskannattavia.. Kun ihminen saa
valita, luonto voittaa marketin.

21

Työpajaan osallistuneet arvioivat lopuksi eri tavoitemallien paremmuutta MCAkriteerien toteutumisen näkökulmasta. Eri tavoitemallit edistävät tärkeimmiksi koettuja
kriteerejä vaihtelevasti. Yksittäisten kriteerien toteutuminen eri malleissa ja kunkin
tavoitemallin keskiarvon mukainen paremmuus on kuvattu Taulukossa 11. Parhaiten
haja-asutukselle asetettuja kriteerejä toteuttaa tavoitemalli 2. Vyöhykemalli, jossa
sijoittumista ohjataan asemakaavalla ja vyöhykkeillä, joilla on erilaiset palvelut. Asukas
hyväksyy sen, että palvelujen määrä on erilainen kuin asemakaava-alueella tai toisilla
vyöhykkeillä. Huonoimmaksi koetaan tavoitemalli 3. Vapaa malli, jossa sijoittumista
ohjataan asema- ja yleiskaavalla. Kaikkeen kaavojen ulkopuolella tapahtuvaan
rakentamiseen suhtaudutaan myönteisesti. Turvataan kaikille, myös kaava-alueen
ulkopuolella asuville samat palvelut asuinpaikasta riippumatta.
Taulukko 11. MCA-kriteerien totautuminen eri tavoitemalleissa.

TAVOITEMALLIT

MCA-KRITEERIT

1

2

3

keskiarvo
6,25

keskiarvo
7,00

keskiarvo
5,30

Asuinalueen viihtyisyys

7,8

7,6

6,0

Palveluiden saavutettavuus

6,4

7,4

5,4

Infrastruktuurin taso

6,6

7,4

5,4

Yhdyskuntarakenteen eheys

6,8

6,6

4,2

Palveluiden tuottamisen kustannukset

7,0

7,0

4,2

Luonnonläheisyys

7,4

7,0

7,0

Infrastruktuurin rakentamisen kustannukset

7,0

6,8

4,2

Yksityisautoilun merkitys ja joukkoliikenteen toimivuus

6,0

6,2

4,2

Yksilöllinen valinnanvapaus

7,6

7,6

8,2

Yhdyskuntarakenteen tiiviys

6,6

6,4

4,2
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6

YHTEENVETO JA TOIMENPIDESUOSITUKSET

1. Valinnan vapauden säilyttämisen mahdollisuudet ekologisten vaikutusten ja
kustannusten kasvaessa.
Näkökulmia: Haja-asutusalueelle asumaan haluavat ovat tällä hetkellä pääosin
marginaaliryhmä, jolla kuitenkin on selkeä olemassaolon hyväksyntä. Keskeinen
peruste hyväksynnälle pohjautuu ajatukseen suomalaisten oikeudesta valita vapaasti
oma asuinpaikkansa. Asuinpaikka voi siten olla myös haja-asutusalueella.
Haja-asutusalueelle hakeudutaan asumaan samaan ympäristöön kuin lapsena on asuttu.
Asukaskyselyn vastausten mukaan nykyiseen asumiseen ollaan pääosin tyytyväisiä.
Vanhusten osuus Suomessa oletetaan kasvavan, ja tavoitteena on, että asutaan kotona,
so. palvelut on tuotava kauempaa, jos haja-asutusalueella asuu vanhuksia.
Yleisen kustannusten nousun oletetaan kohdistuvan merkittävimmin henkilöautoiluun ja
kyselyn vastausten mukaan useimmat haja-asutusalueiden kotitaloudet käyvät töissä
kotinsa ulkopuolella. Kasvavien kustannusten vaikutus tulee lähitulevaisuudessa
muovaamaan asenteita suhteessa haja-asutusalueella asumiseen.
Kunta ei sijoita omaa asuntotuotantoaan haja-asutusalueille, joten niiden sosiaalinen
rakenne ei ole niin monipuolinen kun asemakaava-alueilla.
Myös vuoden 2011 asukasbarometrin tulosten mukaan asukkaat ovat asumistoiveidensa
(asunnon koko, tonttikoko, asunnon hinta) suhteen hivenen maltillisempia kuin vuonna
2006, mikä osittain johtunee muuttuneesta globaalin talouden tilasta.
Suositus: Haja-asutuksesta kunnille koituvaa ja kasvavaa taloudellista rasitusta ei tähän
mennessä ole koettu kestämättömänä ongelmana. Kustannusten kasvun ennakointi on
kuitenkin perusteltua, koska poliittinen ohjaus säästötoimiin on vahvistunut ja sen
mukaisesti
mm.
polttoaineen
hinta
tulisi
jatkossakin
nousemaan
ja
työmatkavähennykset saatetaan poistaa.

2. Miten paljon haja-asutusalueelle asuminen on lopulta marginaaliryhmän oma
asia?
Näkökulmia: Haja-asutusalueille muuttaa pääasiassa lapsiperheitä, joten palveluja
tarvitseva ja käyttävä väkimääränä on kokonaisuudessaan varsin merkittävä. Muuttajat
tuntevat hyvin kunnan velvollisuudet tarjota palvelut, esim. yli 5 km koulukyydit.
Koululain mukaisesti koululaiset on kuljetettava kouluun, so. tarvitaan
lainsäädännöllisiä muutoksia. Päivähoidon osalta tilanne on hieman tästä poikkeava, so.
” päivähoito on järjestettävä jossain ”
Suositus: Valmius osallistua teiden kunnossapitoon on kaksijakoista, halutaan kyllä
osallistua, mutta millä summalla osallistuminen on kaikkien kuntalaisten kannalta
kohtuullista? Olisi siten syytä harkita perustellun omavastuuosuuden määrittelyä
palveluiden tuottamisessa?
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3. Millaisia eroja on kuntien ja eri hallinnonalojen välillä haja-asutusalueelle
rakentamisessa?
Näkökulmia: Hallinnonalojen näkemyksissä määritellä haja-asutus korostuu asian
tekninen puoli. Siten päätökset tuottavat ristiriitojen eri hallinnonalojen tavoitteiden
välille.
Viemäröinti on toisaalta ympäristön kehittämisen kannalta tärkeä tavoite, mutta
samanaikaisesti ei kuitenkaan haluta asuttaa esim. koko Kiiminki-joen aluetta. On
kuitenkin vaikea vastustaa haja-asutusta, koska alueella on jo tie, viemäri ja koulu.
joukkoliikenteen järkevä kehittäminen on myös ongelmallista, muun muassa koska sen
tavoitteet ovat ristiriidassa yksityisteiden tukien ja yksityisen työmatkaliikkumisen
tukeminen kanssa. Monialainen yhteistyö on vähäistä ja sektorisuus leimallista.
Suositus: Jotta päätösten kokonaisuus voisi hahmottua, tulisi suunnittelutarveratkaisuja
tekemässä olla useiden hallinnonalojen edustus, so. myös sosiaali- ja terveystoimi
(etenkin ikääntymisnäkökulma), koulutoimi ja päivähoito olisivat mukana.

4. Julkisen liikenteen verkostojen kehittäminen
Näkökulmia: Kyselyn vastauksista ilmeni, että vaikka vastaajat eivät tällä hetkellä
juurikaan joukkoliikennettä hyödynnä, he olisivat valmiita käyttämään
joukkoliikennepalveluja, mikäli ne toimisivat haja-asutusalueella paremmin. Kunnissa
on tehty kokeiluja, mm. polkupyörä – bussi yhdistelmän soveltamisessa on saavutettu
rohkaisevia tuloksia. Kuntien tuki joukkoliikenteelle on vakiintunut ja käytössä on mm.
seutulippu.
Suositus: Poliittinen paine joukkoliikenteen käytön edistämiseen työmatkoilla on
kasvanut merkittävästi. Julkisen liikenteen uusimuotoisten verkostojen (erilaiset
hybridimallit) kehittäminen on ratkaisevassa asemassa haja-asutusalueille tarjottavien
kunnallisten palveluiden pitkäjänteisyyden saavuttamiseksi. Kehittämistyötä tulee
voimakkaasti jatkaa.
5. Karttapohjaiset mallit
Näkökulmia: Mahdollisuus karttapohjaisen taulukon soveltamiseen, jossa selviää
kunnan ja asujan oman osuuden jako, kilpailutus palveluiden hinnoista.
Karttapohjaisuuden ajatusta on lähestytty jo seutulipun kehittämisessä.
Suositus: Karttapohjaisen mallin kehittämistä tulee jatkaa ja kehittää. Tulee etsiä malli,
joka kykenee oikeudenmukaisesti eriyttämään haja-asutuslauseella jo olevan asutuksen
ja sinne hakeutuvan uudisrakentamisen.

6. Suunnittelutarveratkaisujen harkinta
Näkökulmia: Kunnat eivät käytä keinojaan, so. suunnittelutarvealue on alue, jossa
erikseen ratkaistaan, miksi se ei toimi? Vastustaminen on vaikeaa, vaikka
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suunnittelutarvepäätös on ratkaisu ja perustuu tapauskohtaiseen harkintaan. Viekö hajaasutus kuntaa, vai kunta haja-asutusta? (Kuntaliitto)
Suositus: Kuntien tulee selvittää jokainen suunnittelutarvepäätös perusteellisesti ja
käyttää
nykyisen
lain
edellyttämää
tapauskohtaista
harkintavaltaansa.
Viranomaisesittelyn ja poliittisen päätöksenteon roolijakoa suunnittelutarvepäätöksissä
on perusteltua edelleen selkeyttää.
7. Kuntalaisten tasa-arvoinen kohtelu.
Näkökulmia: ”Joku maksaa toisten kulut” -malli ei ole oikein, eikä se saanut
kannatusta myöskään tämä selvityksen kyselyssä. Poliittisen päätöksenteon on
ratkaistava, mikä on hyväksyttävä malli ja kuinka paljon sen avulla tulee rajoittaa hajaasutusalueelle muuttamista.
Suositus: Ei ole hyväksyttävää siirtää nykyisenkaltaisen haja-asutusalueille
rakentamisen jatkumisen kasvavaa ongelmaa tuleville sukupolville ratkaistavaksi.
Kunnallisen päätöksenteon on tuotettava mallit siihen, miten kaikki asianosaiset voivat
osallistua ja vaikuttaa omaa asemaansa koskeviin päätöksiin.

Raportti osoittaa, ettei viimeisten vuosien kuluessa ole tapahtunut kovin merkittäviä
muutoksia suhtautumisessa haja-asutusalueille rakentamiseen. Näkemykset jakavat
mielipiteitä, kuten tapahtui jo 2006 vuoden Oulun seudun hajarakentamisselvitys. raportin yhteydessä, ongelmaan ei ole kiistattomia ratkaisumalleja. Kyseessä on
edelleen selkeä ristiriitakysymys. Asiaan on kuitenkin saatava ratkaisu, ettei ongelmaa
jätetä sellaisenaan tuleville sukupolville, eikä tulevia sukupolvia pulaan nykyisten
ratkaisujen vuoksi. Ongelma ei ole siinä, että mennään asumaan haja-asutusalueelle,
vaan mitä sen kaltaisesta asumisesta kaikkien kuntalaisten kannalta seuraa. Suomassa
varsin laajaa yksilön oikeutta valita vapaasti asuinpaikkansa on siksi tarkennettava ja
luotava puitteet kaikkien kuntalaisten näkökulmasta tasa-arvoiselle toiminnalle.
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LIITE 1

HAJA-ASUTUSALUEIDEN ASUKASTUTKIMUS

Arvoisa vastaanottaja,
Tällä kyselyllä selvitetään Oulun seudun haja-asutusalueella asuvien tai
sinne rakennusluvan saaneiden kotitalouksien asumiseen liittyviä toiveita ja
kokemuksia. Lisäksi selvitetään, mitä palveluja koskevia toiveita muuttajalla
on ollut muuttopäätöstä tehdessään ja ovatko asumiseen liittyvät toiveet
muuttuneet asumisen aikana.
Oulun seudulla on runsaasti hajarakentamista ja rakentamisesta on ristiriitaisia
näkemyksiä. Tavoitteena työssä on asumistoiveiden selvittämisen lisäksi löytää
keinoja siihen, miten kaupunkiseutua ja sen asuinalueita voitaisiin kehittää
kestävästi ja oikeudenmukaisesti. Tämän tavoitteen toteuttaminen edellyttää
suunnitelmallisuutta, yhteisiä periaatteita ja ratkaisuja, jotta Oulun seutu olisi
taloudellisesti toimiva ja viihtyisä asuinympäristö myös tuleville sukupolville.
Kysely on lähetetty vuosina 2000, 2005 tai 2010 ympärivuotiselle
asuinrakennukselle
Oulun
seudulla
tai
Yli-Iissä
myönteisen
suunnittelutarveratkaisun saaneille. Tutkimuksen toteuttaa Pöyry Finland Oy.
Vastaukset tullaan käsittelemään luottamuksellisesti. Yksittäisiä vastauksia
lukevat ja käsittelevät ainoastaan Pöyryn asiantuntijat. Vastaajan nimi tai muu
henkilöitävissä oleva tieto ei tule tuloksia raportoitaessa esille. Osoitetiedot on
saatu kunnilta suunnittelutarveratkaisujen perusteella.
Pyydämme palauttamaan kyselylomakkeen viimeistään 16.11.2011 oheisessa
palautuskuoressa, jonka postimaksu on valmiiksi maksettu. Lisätietoja kyselystä
antavat Kalle Reinikainen, kalle.reinikainen@poyry.com, puh. 010 33 28372 sekä
Ville Koskimäki, ville.koskimaki@poyry.com, puh. 010 33 28438.

Ystävällisin terveisin,
Anne Leskinen
Seutusuunnittelija, yleiskaavoitus
Oulun seutu
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Pyydämme Teitä ympyröimään tilannettanne tai mielipidettänne vastaavan vaihtoehdon
numero tai kirjoittamaan vastauksen sille varatulle riville. Vastauksia voitte jatkaa
tarvittaessa lomakkeen kääntöpuolelle. Kaikki vastauksissa antamanne tiedot ovat
tutkimuksen kannalta tärkeitä!

TAUSTATIEDOT
1. Oletteko
1 nainen

2. Ikänne

2 mies

1

18–25 vuotta

2

26–35 vuotta

3

36–45 vuotta

4

46–65 vuotta

5

yli 65 vuotta

3. Kotikuntanne
1

Hailuoto

7

Muhos

2

Haukipudas

8

Oulu

3

Kempele

9

Oulunsalo

4

Kiiminki

10

Tyrnävä

5

Liminka

11

Yli-Ii

6

Lumijoki

4. Entä millainen ammatillinen koulutus Teillä on? (merkitkää korkein koulutuksenne)
1 Ei ammatillista tutkintoa
2 Keskiaste
- ammatillinen peruskoulutus, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto (esim. merkantti, sähköasentaja)
3 Alin korkea-aste
- alimman korkea-asteen tutkinnoiksi luetaan mm. seuraavat tutkinnot, jotka eivät ole
ammattikorkeakoulu-tutkintoja: mm. teknikko, agrologi, hortonomi, artenomi, sairaanhoitaja, yo-merkonomi,
merkonomi
4 Alempi korkeakouluaste
- alempaan korkeakouluasteeseen luetaan mm. ammattikorkeakoulututkinnot, alemmat
korkeakoulututkinnot, sekä mm. insinööri, metsätalousinsinööri ja merikapteeni
5 Ylempi korkeakouluaste
- ylemmät korkeakoulututkinnot, ns. maisteritutkinnot sekä myös lääkäreiden erikoistumistutkinnot
6 Tutkijakoulutus
- tieteelliset lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot
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5. Mikä on ammattiasemanne?
1 Työnantaja
2 Yksityisyrittäjä
3 Ylempi toimihenkilö (esim. johtajat, insinöörit, ATK-suunnittelijat, lehtorit, luokanopettajat, ylihoitajat)
4 Alempi toimihenkilö (esim. rakennusteknikot, hovimestarit, ohjelmoijat, sihteerit, myymälähenkilöstö,
pankkitoimihenkilöt, hoitajat, lastenpäivähoitotyöntekijät)
5 Työntekijä (esim. kellosepät, hammasteknikot, elektroniikka- ja teleasentajat, leipurit, huoltomiehet,
trukinkuljettajat, kokit, lääkintävahtimestarit, kampaajat, purserit jne)
6 Eläkeläinen
7 Opiskelija tai koululainen (ei peruskoulu)
8 Kotiäiti / koti-isä
9 Työtön
10 Muu _______________________________________
6. Paljonko ovat asuntokuntanne (perheenne) bruttotulot yhteensä vuodessa?
1 alle 15.000 euroa
2 15.000 – 30.000 euroa
3 30.001 – 60.000 euroa
4 60.001 – 100.000 euroa
5 yli 100.000 euroa

7. Kun kotitaloutenne kaikki tulot otetaan huomioon, saatteko menonne niillä katetuiksi ?
1 suurin vaikeuksin

4 melko helposti

2 vaikeuksin

5 helposti

3 pienin vaikeuksin

6 hyvin helposti

ASUMINEN
8. Millaisessa asuinympäristössä pääasiassa asuitte lapsena?
1 kaupunkimaisella alueella

3 pientalovaltaisella alueella, pääosaltaan rivitaloja

2 kerrostalovaltaisella alueella

4 pientalovaltaisella alueella, pääosaltaan omakotitaloja

keskustan ulkopuolella

5 maaseutumaisella alueella

9. Oletteko jo rakentaneet haja-asutusalueelle? Mikäli ette ole vielä rakentaneet haja-asutusalueelle,
voitte vastata kysymyksiin 10-30 ajatellen, että olisitte jo rakentaneet ja muuttaneet.

1 kyllä
2 en, milloin suunnittelette rakentavanne? ______________________
10. Ennen muuttoanne nykyiseen asuntoon, sijaitsiko asuntonne?
1 kaupunkimaisella alueella

3 pientalovaltaisella alueella, pääosaltaan rivitaloja

2 kerrostalovaltaisella alueella

4 pientalovaltaisella alueella, pääosaltaan omakotitaloja

keskustan ulkopuolella
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11. Millaisessa rakennuksessa asuitte viimeksi ennen nykyiseen asuntoonne muuttamista?
1 omakotitalossa

4 kerrostalossa, jossa 5 tai useampia kerroksia

2 rivi- tai paritalossa

5 muussa rakennuksessa

3 kerrostalossa, jossa 2–4 kerrosta
12. Asutteko tällä hetkellä?
1 omakotitalossa
2 rivi- tai paritalossa
3 muussa rakennuksessa

13. Millaisella alueella asuntonne sijaitsee?
1 pientalovaltaisella alueella, pääosaltaan rivitaloja
2 pientaloalueella, pääosaltaan omakotitaloja
3 maaseutumaisella alueella
14. Kuinka kaukana asuntonne sijaitsee asuinkuntanne keskustasta?

_____ km

15. Minä vuonna nykyinen asuntonne on rakennettu?

________

16. Onko nykyinen asuntonne?
1 omistusasunto

2 vuokra-asunto

3 muu, mikä ________________________________

17. Oletteko asunnon ensimmäinen omistaja?
1 ei
2 kyllä

18. Montako henkilöä asunnossanne yhteensä asuu?

________ henkilöä

19. Kuinka monta neliötä asuntonne asuintiloissa suunnilleen on?

________ m

2

20. Asutteko tällä hetkellä?
1 vanhempienne kanssa

4 avio- / avopuolisonne ja lasten kanssa

2 yksin

5 lasten kanssa

3 avio- / avopuolisonne kanssa

6 muussa asuinyhteisössä

21. Asunnossanne asuvien lasten lukumäärä?
0–6 -vuotiaita

_____ lasta

7–17 -vuotiaita

_____ lasta

18-vuotiaita tai vanhempia

_____ lasta
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22. Kun muutitte nykyiseen asuntoonne, mikä oli muuton ensisijainen syy?
______________________________________________________________________________________
23. Taloudessanne olevien ajoneuvojen lukumäärä?
autoja

_____ kappaletta

mopoja tai moottoripyöriä

_____ kappaletta

polkupyöriä

_____ kappaletta

muita kulkuneuvoja (esim. mönkijät, moottorikelkat, työkoneet jne) _____ kappaletta
24. Onko taloudellanne kotitalouseläimiä, koiria tai kissoja? Jos on, niin mitä?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
25. Miten usein taloutenne aikuiset keskimäärin käyttävät joukkoliikennettä?
1 päivittäin
2 viikoittain
3 kuukausittain
4 muutaman kerran vuodessa tai harvemmin

26. Mikäli taloudessanne asuu kouluikäisiä lapsia, käyttävätkö lapsenne koulukyyditystä? Mikäli
taloudessanne ei asu kouluikäisiä lapsia, voitte jättää vastaamatta tähän kysymykseen.
1 ei

2 kyllä

27. Miten paljon aikaa olette valmis käyttämään työmatkaan (yhteen suuntaan)?
___________________________________________________________________________________

28. Edellyttääkö ammattinne/elinkeinonne harjoittaminen nykyisellä tai nykyisen tyyppisellä alueella
asumista?
1 ei

2 kyllä

29. Oletteko aikeissa muuttaa nykyisestä asunnostanne seuraavan kymmenen vuoden sisällä?
1 en ole suunnitellut
2 kyllä, miksi? _____________________________________________________________

30. Mikäli olette aikeissa muuttaa seuraavan kymmenen vuoden sisällä, niin millaiselle alueelle
suunnittelette muuttavanne?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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ASUINALUEESEEN LIITTYVÄT ODOTUKSET
31. Miten tärkeänä pidätte seuraavia asuinalueeseenne liittyviä tekijöitä oman asumisenne kannalta?
Merkitkää YKSI vaihtoehto kultakin riviltä.
Tärkeä
Melko
Vain vähän
Ei
En osaa
tärkeä
merkitystä
merkitystä
sanoa
Alueella on hyvät julkiset palvelut

4

3

2

1

0

Alueella on hyvät kaupalliset palvelut

4

3

2

1

0

Kohtuullinen etäisyys työpaikoista

4

3

2

1

0

Kohtuullinen etäisyys kouluista / päiväkodista

4

3

2

1

0

Kohtuullinen etäisyys keskustasta

4

3

2

1

0

Alueella on toimivat julkiset liikenneyhteydet

4

3

2

1

0

Alueella on hyvä imago ja arvostus

4

3

2

1

0

Alue on viihtyisä

4

3

2

1

0

Alueella asuu sukulaisia / tuttavia

4

3

2

1

0

Alueen miellyttävä ympäristö

4

3

2

1

0

Katualueet aurataan säännöllisesti

4

3

2

1

0

Alueelle on järjestetty koulukuljetus

4

3

2

1

0

Alueen tieverkosto on hyvässä kunnossa

4

3

2

1

0

Alueella on katuvalaistus

4

3

2

1

0

Alueella on riittävästi kevyenliikenteenväyliä

4

3

2

1

0

Alueella on ulkoilureitistöjä

4

3

2

1

0

Alueella on urheilukenttä

4

3

2

1

0

Alueella on kylätalo/nuorisoseurantalo

4

3

2

1

0

Iso ja väljä tontti

4

3

2

1

0

Muu, mikä?___________________________

4

3

2

1

0

32. Miten tyytyväinen olette seuraaviin Teidän tai perheenne viime aikoina käyttämiin asuinalueenne tai
lähiympäristön palveluihin? Merkitkää YKSI vaihtoehto kultakin riviltä.
Alueella tai lähiympäristössä
ei ole ko.
palvelua

Erittäin
tyytyväinen

Melko
tyytyväinen

Melko
tyytymätön

Erittäin
tyytymätön

En käytä/
en osaa
sanoa

Peruskoulu

0

5

4

3

2

1

Päivähoito

0

5

4

3

2

1

Lähikauppa

0

5

4

3

2

1

tavarakauppa

0

5

4

3

2

1

Automarket

0

5

4

3

2

1

Muut kaupalliset palvelut

0

5

4

3

2

1

Ravintola/pubi

0

5

4

3

2

1

Kahvila

0

5

4

3

2

1

Terveydenhuoltopalvelut

0

5

4

3

2

1

Kirjasto

0

5

4

3

2

1

Kulttuuripalvelut

0

5

4

3

2

1

Lähileikkipuisto

0

5

4

3

2

1

Lähiliikuntapaikka

0

5

4

3

2

1

Laajan valikoiman päivittäis-
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Kaupalliset liikuntapalvelut

0

5

4

3

2

1

Uimahallit

0

5

4

3

2

1

0

5

4

3

2

1

aikuisille

0

5

4

3

2

1

Virkistysreitit/-ladut

0

5

4

3

2

1

Harrastusmahdollisuudet
lapsille
Harrastusmahdollisuudet

33. Miten merkittäviä seuraavat seikat olivat nykyistä asuinaluetta valitessanne? Merkitkää YKSI
vaihtoehto kultakin riviltä.
Tärkeä
Melko
Vain vähän
Ei
En osaa
tärkeä
merkitystä
merkitystä
sanoa
Alue on ennestään tuttu

4

3

2

1

0

Alueella asuu sukulaisia

4

3

2

1

0

Kattavat ja nopeat julkisen liikenteen yhteydet

4

3

2

1

0

Lyhyt etäisyys kunnan keskustaan

4

3

2

1

0

Sujuvat liikenneyhteydet kunnan keskustaan

4

3

2

1

0

paikalliskeskukseen

4

3

2

1

0

Sujuvat yhteydet perheen työpaikkoihin

4

3

2

1

0

Alueella on ala-aste

4

3

2

1

0

Alueella on päiväkoti

4

3

2

1

0

harrastusmahdollisuuksia

4

3

2

1

0

Päivittäisen liikkumisen nopeus

4

3

2

1

0

Päivittäisen liikkumisen helppous

4

3

2

1

0

Mahdollisuus työmatkojen verovähennykseen

4

3

2

1

0

Päivittäisen liikkumisen edullisuus

4

3

2

1

0

Pysäköintipaikkojen riittävyys

4

3

2

1

0

Alueen yleinen maine

4

3

2

1

0

Alueen arvostus

4

3

2

1

0

Alueen rauhallisuus ja turvallisuus

4

3

2

1

0

Alueen asukasyhteistyö ja yhteisöllisyys

4

3

2

1

0

Luonnontilaisen virkistysalueen läheisyys

4

3

2

1

0

Hiljaisen metsäalueen läheisyys

4

3

2

1

0

Hoidettujen puistojen läheisyys

4

3

2

1

0

Vehreät näkymät ja reitit arkiympäristössä

4

3

2

1

0

alueen asukkaiden kohtauspaikkoina

4

3

2

1

0

Mahdollisuus viljelyyn rakennuspaikalla

4

3

2

1

0

Alue on lähellä vesistöä/jokea/merta

4

3

2

1

0

Alueella on miellyttävä arkkitehtuuri

4

3

2

1

0

Alueella historiallista kerrostuneisuutta

4

3

2

1

0

Alueen omaleimaisuus

4

3

2

1

0

Alueen pientalovaltaisuus

4

3

2

1

0

Sujuvat liikenneyhteydet lähimpään

Alueella on lasten ja nuorten

Puistoalueiden ja aukioiden käytettävyys

Copyright © Pöyry Finland Oy

33
Asuinalueen asumismuotojen
monipuolisuus ja vaihtelu

4

3

2

1

0

Asuinalueen monipuolinen ikärakenne

4

3

2

1

0

Asuinalueella asuu taustoiltaan erilaisia ihmisiä 4

3

2

1

0

Mahdollisuus isoon ja väljään tonttiin

4

3

2

1

0

Alueella sienestys-/marjastusmahdollisuus

4

3

2

1

0

Alueella metsästys-/kalastusmahdollisuus

4

3

2

1

0

34. Onko ajatuksenne haja-asutusalueella (asemakaava-alueen ulkopuolella) asumisesta muuttunut
muuttopäätöksen jälkeen?
1 ei
2 kyllä, miten? _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

35. Mitkä ovat mielestänne haja-asutusalueella asumisen hyvät puolet?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
36. Entä haja-asutusalueella asumisen huonot puolet?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
37. Vastatkaa seuraaviin Oulun seutua koskeviin väittämiin sen mukaan oletteko väittämän kanssa
samaa mieltä vai eri mieltä
Samaa
Eri
mieltä
mieltä
”Uusien asukkaiden houkuttelemiseksi vanhoille asuinalueille täytyy niitä
täydennysrakentaa, koska samalla voidaan ylläpitää tai parantaa palveluita.”

1

2

”On tärkeää pyrkiä lisäämään asuinalueiden asunto- ja talotyyppejä vaihtelevammiksi.”

1

2

”Asuinalueista tulisi kehittää voimakkaasti joukkoliikenteeseen tukeutuvia.”

1

2

”Asuinalueita tulisi kehittää entistä enemmän paikallisia ominaispiirteitä voimistaen.”

1

2

”On tärkeää pyrkiä muuttamaan olemassa olevien asuinalueiden
ikärakennetta monipuolisemmaksi.”

1

2

”On tärkeää pyrkiä muuttamaan olemassa olevien asuinalueiden
luonnetta kaupunkimaisemmiksi.”

1

2

1

2

”On hyväksyttävää, että haja-asutusalueella on vain joitakin palveluita eikä niiden
määrää lisätä tulevaisuudessa”

1

2

”Käyttäisin joukkoliikennettä, mikäli sitä olisi tarjolla ja palvelutaso olisi riittävä”

1

2

”Kunnan tulee verovaroin vastata palveluiden järjestämisestä
taajama- ja haja-asutusalueille.”
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38. Mistä palveluista olisitte valmis maksamaan, jotta palvelu saataisiin asuinalueellenne?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

39. Kuvailkaa omin sanoin millaiselle asema-kaava-alueelle olisitte valmis muuttamaan?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
40. Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

~ KIITOS VASTAUKSISTANNE ~
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LIITE 2

Pöyry Finland Oy
Tutkijantie 2 A
FI-90590 OULU
Finland
www.poyry.fi

Kutsu

Päivä 11.1.2012

Oulun seudun haja-asutusalueen asukastutkimuksen työpaja
Kutsumme Teidät asiantuntijaksi Oulun seudun haja-asutusalueen asukastutkimukseen
liittyvään työpajaan.
Arviointityön tavoitteena on kartoittaa haja-asutusalueella asuvien asumistoiveita, sekä
tuottaa keinoja ja välineitä Oulun kaupunkiseudun ja sen eri asuinalueiden kestävää ja
oikeudenmukaista kehittämistä varten. Oulun seudulla toteutettiin marraskuussa 2011
asukaskysely, josta on saatu alustavat tulokset. Kyselyn tulosten perusteella on hahmoteltu
kolme erilaista tavoitemallia, jotka toimivat työpajatyöskentelyn lähtökohtana. Työpajassa
tavoitemallia kehitetään ja tarkennetaan asiantuntijatahojen, asuntopolitiikan toteuttamisesta
vastaavien virkamiesten ja luottamushenkilöiden näkemysten avulla.

Päivä

Tiistai 17.1.2012

Aika

Klo 12.00-16.00

Paikka

Oulunsalon kunnankirjasto
Karhuojantie 2
90460 Oulunsalo
(Kirjasto sijaitsee kauppa- ja palvelukeskus Kapteenissa)

Tavoitemallit:
1.

Nykyinen malli, jossa sijoittumista ohjataan asema- ja yleiskaavalla. Kaavan ulkopuolelle
rakentamiseen tarvitaan suunnittelutarveratkaisu ja/tai rakennuslupa. Rajoitetusti palveluja, joita vielä
supistetaan. Vain lakisääteisiä palveluja tarjotaan.

2.

Vyöhykemalli, jossa sijoittumista ohjataan asemakaavalla ja vyöhykkeillä, joilla on erilaiset palvelut.
Asukas hyväksyy sen, että palvelujen määrä on erilainen kuin asemakaava-alueella tai toisilla vyöhykkeillä.
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Vapaa malli, jossa sijoittumista ohjataan asema- ja yleiskaavalla. Kaikkeen kaavojen ulkopuolella
tapahtuvaan rakentamiseen suhtaudutaan myönteisesti. Turvataan kaikille, myös kaava-alueen ulkopuolella
asuville samat palvelut asuinpaikasta riippumatta.

Ystävällisin terveisin
Kalle Reinikainen
Pöyry Finland Oy
Puh: 010-33 28 372
kalle.reinikainen@poyry.com
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Ville Koskimäki
Pöyry Finland Oy
010-33 28 438
ville.koskimaki@poyry.com
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LIITE 3

Työpajan palautelomake

17.1.2012

Monitavoitearviointi
Näkökulmani on:
( ) Seuturakennetiimi
( ) Viranhaltija, joka vastaavat suunnittelutarveratkaisuista
( ) Palveluista vastaava viranhaltija
( ) Luottamushenkilö

Vaikutustekijöiden painotus

TALOUDELLISET TEKIJÄT

Palveluiden tuottamisen kustannukset
Infrastruktuurin tuottamisen kustannukset
Yhdyskuntarakenteen eheys

Arvioi osatekijöiden merkittävyydestä alla olevaan taulukkoon.

Tekijä

Ei
merkitys
tä

Palveluiden tuottamisen
kustannukset
Infrastruktuurin
tuottamisen kustannukset
Yhdyskuntarakenteen
eheys
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Vähän
merkitys
tä

Melko
merkittävä

Merkittävä

Erittäin
merkittävä
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Aseta a ) osatekijät vaikutuserojen merkittävyyden mukaiseen tärkeysjärjestykseen antamalla niille
järjestysluku ja b ) Anna osatekijöille niiden merkittävyyttä kuvaavat pistearvot.

Laita ensin tekijät järjestykseen merkittävyyden suhteen. Anna sen jälkeen kullekin tekijälle arvo
väliltä 0-100. Anna ensiksi arvo 100 merkittävimmälle tekijälle jne. Huom! Käytä rohkeasti koko
asteikkoa (0-100).
Järjestysnumero
1 = merkittävin tekijä,
2 = vähiten merkittävä tekijä

Tekijä

Tekijän merkittävyyttä
kuvaava pistearvo (0-100)
100 on merkittävin tekijä

Palveluiden tuottamisen
kustannukset
Infrastruktuurin tuottamisen
kustannukset
Yhdyskuntarakenteen eheys

Arvioi vielä osatekijää kokonaisuudessaan. Kuinka merkittävänä pidät osatekijöiden välillä olevaa
vaikutuseroa?

Merkityksetön

Vähämerkityksellinen

Melko merkittävä

Merkittävä

Erittäin
merkittävä

Perustelut:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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6.1.1

EKOLOGISET TEKIJÄT
Yksityisautoilun merkitys
Joukkoliikenteen toimivuus
Yhdyskuntarakenteen eheys

Arviosi osatekijöiden merkittävyydestä alla olevaan taulukkoon.

Tekijä

Ei
merkitystä

Vähän
merkitystä

Melko
merkittävä

Merkittävä

Erittäin
merkittävä

Yksityisautoilun
merkitys
Joukkoliikenteen
toimivuus
Yhdyskuntarakenteen
eheys
Aseta a) osatekijät vaikutuserojen merkittävyyden mukaiseen tärkeysjärjestykseen antamalla niille
järjestysluku ja b ) Anna osatekijöille niiden merkittävyyttä kuvaavat pistearvot.

Laita ensin tekijät järjestykseen merkittävyyden suhteen. Anna sen jälkeen kullekin tekijälle arvo
väliltä 0-100. Anna ensiksi arvo 100 merkittävimmälle tekijälle jne. Huom! Käytä rohkeasti koko
asteikkoa (0-100).
Järjestysnumero
1 = merkittävin tekijä,
2 = vähiten merkittävä tekijä

Tekijä

Tekijän merkittävyyttä
kuvaava pistearvo (0-100)
100 on merkittävin tekijä

Yksityisautoilun merkitys
Joukkoliikenteen toimivuus
Yhdyskuntarakenteen eheys
Arvioi vielä osatekijää kokonaisuudessaan. Kuinka merkittävänä pidät osatekijöiden välillä olevaa
vaikutuseroa?

Merkityksetön

Vähämerkityksellinen

Perustelut:
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Melko
merkittävä

Merkittävä

Erittäin
merkittävä
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

VIIHTYISYYSTEKIJÄT
Asuinalueen viihtyisyys
Yksilöllinen valinnanvapaus
Palveluiden saavutettavuus
Luonnonläheisyys

Arviosi osatekijöiden merkittävyydestä alla olevaan taulukkoon.

Tekijä

Ei
merkitystä

Vähän
merkitystä

Melko
merkittävä

Merkittävä

Erittäin
merkittävä

Asuinalueen
viihtyisyys
Yksilöllinen
valinnanvapaus
Palveluiden
saavutettavuus
Luonnonläheisyys
Aseta a )osatekijät vaikutuserojen merkittävyyden mukaiseen tärkeysjärjestykseen antamalla niille
järjestysluku ja b) Anna osatekijöille niiden merkittävyyttä kuvaavat pistearvot.

Laita ensin tekijät järjestykseen merkittävyyden suhteen. Anna sen jälkeen kullekin tekijälle arvo
väliltä 0-100. Anna ensiksi arvo 100 merkittävimmälle tekijälle jne. Huom! Käytä rohkeasti koko
asteikkoa (0-100).

Tekijä

Järjestysnumero
1 = merkittävin tekijä,
2 = vähiten merkittävä tekijä

Tekijän merkittävyyttä
kuvaava pistearvo (0-100)
100 on merkittävin tekijä

Asuinalueen viihtyisyys
Yksilöllinen valinnanvapaus
Palveluiden saavutettavuus
Luonnonläheisyys

Arvioi vielä osatekijää kokonaisuudessaan. Kuinka merkittävänä pidät osatekijöiden välillä olevaa
vaikutuseroa?
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Merkityksetön

Vähämerkityksellinen

Melko
merkittävä

Merkittävä

Erittäin
merkittävä

Perustelut:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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