
Ikä
659 responses

Sukupuoli
660 responses

Asuinpaikkasi
659 responses

Alle 18-vuotta
18-24
25-34
35-44
45-54
55-65
65-

12.3%

36.1%

32.2%

Mies
Nainen

73.2%

26.8%

Vanhakaupunki
Arabianrannan eteläosa (
Muotoilijankadun eteläpuolella Arab…
Arabianrannan pohjoisosa (
Muotoilijankadun pohjoispuolella Va…
Toukolan eteläosa (Intiankadun etel…
Toukolan pohjoisosa (Intiankadun p…
En asu Arabianrannan, Toukolan tai…

9.1%

11.2%

29.3%

35.5%

ARABIA-TOUKOLA-VANHAKAUPUNKI ALUEEN LIN- 
JASTOMUUTOKSET 14.8.2017 Kysely   Artova ry

Kysely avoinna  25.5 – 
11.6.2017 * Yhteensä 661 
vastausta
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Onko kotitaloudessasi päiväkoti-ikäisiä tai sitä nuorempia lapsia?
657 responses

Onko kotitaloudessasi kouluikäisiä tai sitä vanhempia lapsia?
651 responses

Kuinka usein käytät Hämeentien kautta Arabianrannan ja Toukolan kautta tai 
sinne kulkevaa julkista liikennettä?
660 responses

Mihin käytät julkista liikennettä pääasiassa?
660 responses

Kyllä
Ei

65.3%

34.7%

Kyllä
Ei

72.8%

27.2%

Päivittäin
Muutamia kertoja viikossa
Kerran viikossa tai harvemmin
En käytä lainkaan

22%

71.1%
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660 responses

Halutessasi täsmennä ja täydennä edellisen kysymyksen vastaustasi tähän
213 responses

Myös vapaa-ajan matkoihin (2)

Asiointi, työ, huvi. Matkoja vaikea määritellä mikä on tärkein.

vien lasta Kallioon päiväkotiin

Käytän julkista liikennettä aina kun on asiaa kaupunkiin päin.

Palaverit ydinkeskustan alueella.

Työ ja vapaa-aika, emme omista autoa

Työmatkat keskustaan pääosin julkisilla, välillä polkupyörällä.

Kuljen usein lasten kanssa bussilla tai raitiovaunulla Hakaniemeen, Sörnäisiin ja keskustaan esim. ostoksille tai
leikkipuistoon. Mukana on silloin aina rattaat. Talvisin käytän julkista liikennettä myös työmatkoihin. Tällä hetkellä
kuljen työmatkat pyörällä.

Pääasiassa keskustassa asiointiin, mutta myös Metropolian toimipisteiden välillä kulkemiseen

Kaupassa käynti

Käytän erityisesti raitiovaunuja 6 ja 8, mutta myös Hämeentien bussit ovat minulle tärkeitä.

Kuljen kaikkialle Arabiasta julkisilla

Pyöräilen ympäri vuoden työmatkat

Seminaarit, keskustelutilaisuudet, tori

Työ.opinto ja asiointimatkat.

Työmatkojen aluksi ja lopuksi vien ja haen lapsen päiväkoti Aallosta Kaanaankujalta

Nopein yhteys keskustaan ja vaihto muihin linjoihin.

Kuljen tällähetkellä reitillä rattaiden kanssa ja bussit ovat usein täynnä rattaita jo viikinmäen kohdalla. Vuoroja olisi
tihennettävä jos vuoroa ajetaan entistä kauempaa.

yhtä paljon myös asiointi- ja vapaa-ajan matkoihin

Työ- tai opiskelumatkoihin
Asiointimatkohin
Vapaa-ajan matkoihin
Johonkin muuhun11.5%

15.5%

72%
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Myös asiointi, vapaa-ajan matkat, harrastusmatkat ym

kaikkiin edellisistä

Työmatkat, kauppamatkat, virkistys, ainoana kulkuvälineenä, molempiin suuntiin

olen arabian kotihoidossa töissä, joskua matka on parempi tehdä bussilla

Kaikkeen liikkumiseen. Ei ole omaa autoa.

Myös asiointi- ja vapaa-ajan matkoihin paljon

kaikkinaiset matkat, myös vapaa-aika

Olen äitiyslomalla tällä hetkellä, joten kuljemme bussilla esim keskustaan.

Neuvola- ja lääkärikäynnit, Prismassa ruokaostoksilla käynti

Linja 74 vie minut tällä hetkellä suoraan Arabianrannasta Helsingin medialukion eteen Tapulikaupunkiin
(Moisiontielle). Useat (sadat) opiskelijani käyttävät samaa linjaa.

Kyselystä puuttuu vaihtoehto Vanhankaupunginkoski/Viikinranta, johon nämä linjamuutokset vaikuttavat erittäin
paljon!

Käytön julkista liikennettää pääasiallisesti kaikkeen liikkumiseen

Erittäin paljon myös vapaa-ajan matkoihin.

Käyn Arabiassa (pohjoispuolella) n.4-5 kertaa viikossa harrastuksen puolesta

Käytän kaikkiin mainittuihin. Minulla ei ole autoa.

Kaikki edelliset vaihtoehdot

Koulumatka keskustaan

Oikeastaan kolmeen ensimmäiseen tarkoitukseen.

Käytän julkista liikennettä kaikkiin matkoihini.

Käytän linjaa 74 päivittäin työmatkoihin, muita linjoja asiointiin

Sekä työ- että asiointi- ja vapaa-ajan matkoihin.

Vien päiväkotiin

Käytän kaikkiin matkoihin julkista liikennettä

Kuljen julkisilla työ-, harrastus- ja asiointimatkoja.

Myös kaupassa käyntiin Arabiakeskuksessa pari kertaa viikossa, isojen kantamuksen kanssa liian pitkä matka
käveltäväksi. Myös ratikka näissä tapauksissa melko kaukana.

Käytän julkista liikennettä lähes kaikkeen liikkumiseen sekä työmatkoilla että vapaa-aikana usein monta kertaa
päivässä.

Lähes kaikkeen liikkumiseen, sekä työmatkat että vapaa-aika. Sivu 4



Harrastusmatkoihin sekä talvikaudella päivittäin työmatkoihin

Käytän julkisia kaikkeen keskustaan suuntautuvaa liikennettä varten.

Vien lapsen Kallioon tarhaan. Matkustan 68 linjalla Viikkiin töihin.

Viikinmäestä töihin Sörnäisiin päivittäin

Käytän itse Arabianrataan kulkevia julkisia joka päivä sekä tyttöni käyttää myös omiin harrastuksiin kulkemiseen

Kaikkeen kulkemiseen

Käymme lapsen kanssa paljon keskustan suunnalla asioilla. Heinäkuussa perheeseemme syntyy toinen lapsi, jonka
jälkeen hyvien kulkuyhteyksien tärkeys korostuu. Nykyiselläänkin vaunujen kanssa on hankala mahtua bussiin,
kuinka sitten tuplavaunujen kanssa, vielä jos linjoja vähennetään..?

Koko perheemme käyttää joukkoliikennettä kaikkeen liikkumiseen, koska emme omista autoa. Ainut toinen
vaihtoehto lyhyillä matkoilla on polkupyörä.

Työ- ja lapsen päiväkotimatkat Kalliossa sijaitsevaan päiväkotiin.

Lapsen harrastus matkat viikottainx5, työmatkoihin satunnaisesti

Eläkeläinen

Työmatkat Arabia-Pasila, kauppamatkat Arabian ostoskeskukseen tai Viikin Prismaan, matkat keskustaan, matkat
Töölöön, Meilahteen, Kumpulaan ja Käpylään lasten jalkapalloharrastukseen.

Käytännössä kaikki työ- ja vapaa-ajan liikkuminen sekä asiointi tapahtuu julkisilla!

Työ ja vapaa aikana

Käytän päivittäin töihin ja vapaa-ajan matkustamiseen. Ratikkapysäkeille on pitkä matka, joten bussi on ollut
ehdottomasti paras vaihtoehto.

Työ ja asiointimatkat (kauppa, posti, harrastukset).

Asun Viikinmäessä ja kaikki liikennöintini keskustan tai Kallion suuntaan kulkee Arabian läpi.

Viel lapsen päiväkotiin bussilla, vanhempi lapsi käyttää koulumatkaan sekä itse kuljen töihin bussilla.

Bussilla Kokkosaarenkatu- Annalantie pysäkille ja Annalantie-Viikin tiedepuisto reitti arkisin, molempiin suuntiin.

Työpaikkani sijainti vaihtelee toisinaan, ja nopea yhteys sekä keskustaan että Sörnäisiin on tärkeä.

Kallioon, Sörnäisiin. Vapaa-aika ja vaihto metroon.

Työpaikka Malmilla

Työ- ja opiskelumetkojen lisäksi käytän bussireittejä asiointiin ja vapaa-ajan menoihin.

Käytän julkista liikennettä päivittäin sekä työmatkoihin, lasten päiväkotimatkoihin että asiointiin kauppakeskus
Arabiassa/ Kallion palveluissa/ keskustassa.

Lasten päiväkoti Arabianrannassa
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Meillä ei ole omaa autoa, käytämme julkista liikennettä kaikkeen matkustamiseen

Kuljen töihin Viikkiin päivittäin, lisäksi harrastuksiin ja asioille keskustaan ja esim. Itikseen suunnilleen viikottain.

Joskus keskustaan, erityisesti kauppa-asiointiin Viikkiin

Kuljen lähes kaikki matkani julkisella liikenteellä.

Käytän julkisia päivittäis työ, vapaa-aika ja harrastusmatkoihin

Kaikkeen matkustamiseen

Keskustaan/kallioon vapaa ajalla Viikinmäestä. Työmatka Vantaalle

Tietenkin myös harrastus ja vapaa-ajanmatkoihin. Parikin kertaa päivässä

Opiskelumatkat

Terveyskeskus Vallila

Käytän julkisia monta kertaa päivässä sekä työmatkoihin että vapaa-ajan matkoihin

Opiskelen Viikissä, jolloin bussiyhteys Arabianrannasta Hämeentieltä Viikin suuntaan on minulle erittäin tärkeä.
Samoin käyn töissä Sörnäisissä, jolloin yhteydet siihen suuntaan ovat myös tärkeät.

Kuljen Hämeentien varresta bussilla päivittäin töihin Teollisuuskadun varteen Sörnäisiin. Lisäksi käytän viikoittain
bussia keskustaan kulkemiseen vapaa-ajan asioissa lastenvaunujen kanssa.

Työ meilahteen ma-su

Linjoja käytetään niin työ- kuin koulumatkoihin sekä harrastuksiin menoihin, myös kaupassa käydään julkisilla.

Ensisijaisesti työmatkoihin mutta myös vapaa-ajan ja asiointimatkoihin

Työpaikka kaupungin keskustassa rautatieaseman vieressä.

Käytän julkista liikennettä työmatkoihin sekä lasten päivähoitoon kuljettamisessa. Myös vapaa-ajan asioitani hoidan
tämän reitin varrella.

Aikaiset aamut varsinkin ovat minulle tärkeitä. Keskustaan päin nimenomaan.

Tarvitsen joukkoliikennettä päivittäin työmatkoihin.

Vastaan tyttären puolesta. Itse kuljen pyörällä, mutta yläkouluikäinen tytär menee päivittäin treeneihin
Latokartanoon suoraan koulusta, ja palaa sieltä klo 18 tai 19 kotiin Arabiaan.

3-vuorotyö, aamuin ennen kuutta joka viikonpv.

Puolet vuodesta tosin liikun pääasiassa pyörällä.

ajokortiton ja autoton talous, joten käytämme kaikkeen liikennöintiin julkisia

Käyn päivätöissä 5 päivänä viikossa.

Koko perhe käyttää julkisia koulu- ja työmatkojen lisäksi harrastuskuljetuksiin

Päivittäin joko töihin ja yliopistolle tai iltaisin tai öisin keskustaan ja takaisin Sivu 6



Myös vapaa-ajan sekä lasten harrastuksissa käymiseen työkulkemisen lisäksi.

Other (112)

Käytätkö yöbusseja?
660 responses

Vuonna 2018 alueen terveyspalvelut siirtyvät Kalasatamaan ja REDI 
kauppakeskus avaa ovensa syksyllä 2018. Jos saisit valita ainoan suoraan 
Arabiasta keskustaan ajavan bussilinjan ajavan joko Sörnäisten tai 
Kalasataman kautta, kumman valitsisit? (HSL on varautunut muuttamaan 
vuonna 2018 linjan 71 ja 71B kulkemaan Kalasataman kautta Rautatientorille, 
jonka lisäksi linja 71B voidaan lyhentää ajettavaksi vain Kalasatamaan.)
646 responses

Usein
Vähintään kerran kuussa
Muutaman kerran vuodessa
En lainkaan

9.4%

17.9%46.1%

26.7%

Haluan, että linja 71 kulkee
Kalasataman keskuksen valmistuttua
Sörnäisten kautta Rautatientorille.
Haluan, että linja 71 kulkee
Kalasataman keskuksen valmistuttua
Kalasataman kautta Rautatientorille.

34.7%

65.2%
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Bussilinjat Sörnäisiin
Bussilinjat keskustaan
Bussinlinjat Viikkiin
Pasilan suunta
Raitiovaunulinja Sörnäisiin

16.2%
9.1%
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Suorayhteys kalasataman metroasemalle on tärkeä. Vaihtoehtoisesti suorayhteys kamppiin.

Liikumme paljon arabianrannassa vanhakaupunginkoskelta/viikinrannasta, bussiyhteys oltava!! Lapsiperheet
käyttävät arabian palveluita, leikkipuistoa, osa käy koulua siellä. Myös viikinmäessä koulua käyvillä lapsilla voi olla
kielitunteja arabianrannassa (esim.englanti sitä äidinkielenään puhuville) ja bussiyhteyden lopettaminen arabian
läpi olisi iso harmi. Bussiyhteys Rediin tarvitaan, mutta voi bussi mennä arabianrannan kauttakin, ehkä yksi linja
suoraan kustaa vaasan katua.

Edelliseen vaikea antaa vain yhtä vaihtoehtoa. Bussilinjat keskustaan ja raitiovaunu 6 yhtä tärkeitä

Bussiyhteys keskustaan on paljon nopeampi kuin 6 ratikka keskustaan. Lisäksi bussipysäkki on lähempänä, joten
näistä syistä bussi keskustaan.

Yhteys keskustaan yhtä tärkeä. Minulle tärkeintä olisi säilyttää 68 Hämeentietä kulkevana.

Kalasatama - arabianranta yhteys tulisi hoitaa junayhteydellä, joka kulkisi Vallilan laakson läpi myös Pasilaan. Tällä
hetkellä Pasilan suunta on ruuhka-aikaan lähes mahdoton. Linjaa varten olisi infra jo valmiina.

Tärkeimmät linjat ovat nopeat bussit keskustaan sekä molemmat raitiovaunulinjat 6 ja 8

Työpaikka Pasilassa. Alkumatka raitiovaunulla ja vaihdan Sörnäisten kulmilla Pasilaan menevään kulkuvälineeseen.

Nykyiset linjat (bussit ja molemmat ratikat) ovat tärkeitä ja ahkerassa käytössä.

Bussilinjat keskustan suuntaan Sörnäisten kautta. Siellä on tarvittaessa hyvät vaihtomahdollisuudet.

Käytän kaikkia, sekä linja 56.

Suorat ja nopeat bussilinjat Sörnäisiin.

Raitiolinjat keskustaan yhtätärkeät!!

Haluan, että Arabiasta pääsee yhdellä bussiöö sörnäisten kautta keskustaan ja toisella kalasatamaan. Toivottavasti
vaihtoehdot eivät poissulje toisiaan.

Lapseni on Kallion ala-asteella, joten kulkuyhteys bussilla Sörnäisten kautta on meille tärkeää.

Kuljen bussilla 74 töihin Malmille.

Käytän päivittäin sekä raitiovaunulinjaa 6 että 8. Myös bussilinja 52 palvelee erittäin hyvin Arabiassa asujaa.
Olennaisin on kuitenkin suunta keskustaan. Osa tulevasta asioinnistani siirtyy varmasti Kalasatamaan, mutta vain
pieni osa. Käyn harvoin terveysasemalla tai ostoskeskuksissa. Varsinkin jälkimmäisestä syystä kierrän mieluummin
Sörnäisten kautta kuin menetän yhteyksiä keskustaan.

Nykyinen työmatka keskustaan, mutta jatkossa työpaikka Kalasataman hyvinvointikeskuksessa ja siksi suora linja
sinne tärkeä

Molemmat raitiovaunulinjat ovat erittäin tärkeitä

Sörnäisten kautta keskustaan.

Työpaikka arabianranta-sörnäinen matkan varrella. Sörnäisissä helppo vaihtaa liikennevälinettä myös muihin
suuntiin.

Käytän lähes tasapuolisesti kakkia ylläolevia reittejä, myös ratikoita, mutta yleisimmin matkustan suoraan bussilla
keskustaan, paitsi Pasilaan jonne ei ole nopeaa yhteyttä.

Yhtä tärkeä on raitiovaunulinja 6 keskustaan ja Hietalahteen
Sivu 9



Työmatkani kuljen Meilahteen niin pakko valita se suunta tärkeimmäksi. Muuten tärkeä matka on myös kaikki linjat
keskustaan

Bussilinjat keskustaan, Hakaniemeen,

Olisin toivonut tähän useampia vastausvaihtoehtoja. Tarve päästä Sörnäisiin korostuu, koska poikittaisliikenne
Pasilaan on niin huono. Usein nopein & luotettavin reitti on bussilla Sörnäisiin, josta metro keskustaan, josta pääsee
junaan. Raitiovaunuja käyttäisin mielelläni, jos niiden vauhti olisi edes jollain tavalla vaihtoehtoinen bussille.

Käytän päivittäin myös rautiovaunua 6 ja bussia 68

Bussilinja hakaniemeen

Sporat ovat aivan liian hitaita ja tarvitsevat suuremmat etuajo-oikeudet muuhun liikenteeseen nähden. Nyt bussi on
paljon hitaampi keskustaan.

Meidän perheelle on erittäin tärkeitä myös yhteydet bussiyhteydet Käpylään ja Kalasatamaan sekä ratikkayhteys
Sörnäisiin.

Bussilla 74 Tapanilaan harrastukseen 5xviikossa

Hämeentietä Hakaniemeen ja siitä keskustan kautta Eteläsatamaan. Yhteys Töölöön sairaala-alueelle pitäisi saada
yhden kulkuneuvon reitiksi.

Paras olisi, jos Arabiasta olisi suora bussiyhteys sekä Sörnäisiin että Kalasatamaan. Tällä hetkellä iso puute, että ei
ole yhteyttä Kalasatamaan. Mutta Arabia pohjoisosa jää todella paitsioon, jos tulevaisuudessa ainoa suora yhteys
keskustaan on raitiovaunulla. Lasten kanssa liikkuessa tai muuten huonosti liikkuvien kannalta raitiovaunupysäkki
on kaukana. Arabia on rakennnettu pääosin autottomaksi kaupunginosaksi, täältä pitäisi olla hyvät liikenneyhteydet
jatkossakin. Esimerkiksi jalkapallojunioreita on todella paljon, ja koska Arabiassa ei ole tekonurmea, lapsia
kuskataan päivittäin Kumpulaan, Käpylään, Töölöön ja Meilahteen pelaamaan. Myös 506 on tärkeä linja Arabialle.

Kuljen keskustaan ja Kallioon- ilman Sörnäisten linjaa keskustareitti hidastuu huomattavasti ja Kallio suorastaan
estyy!

Raitiovaunu on liian kaukana, bussit pitäisi kulkea Arabianrannasta keskustaan sörnäisten ja kalasataman kautta!!!
Ennen 68 meni kalasatamaan ja 71 sörnäisiin ja sieltä suuntasivat rautatieasemalle, ennen vuoden 2012 muutosta!!!

Lisäksi myös bussilinjat keskustaan ja viikkiin

Bussilla 74 olen päässyt töihin.

Bussilinjat Hakaniemen torille

Myös bussilinja Viikin Prismalle on tärkeä, samoin Pasilan suunta.

Työmatka Sörnäisiin päivittäin!!

Bussilinjat Viikinmäkeen

Ainoa julkinen yhteys Viikinmäestä Sörnäisiin ja keskustaan on bussi 71!

Bussilinja Viikimäkeen ja Pihlajistoon (71)

Raitiovaunuliikennettä harvennetaan, ne ovat hitaita, ja lisäksi raitiovaunut eivät kulje öisin eivätkä tavoita koko
Arabianrantaa. Myös yöllä olisi taattava liikenne keskustasta ja Sörnäisistä Arabianrantaan. (Myös Sörnäisissä on
paljon yöelämää, ja yhteyden lopettaminen sieltä olisi ikävää.) Sörnäinen on myös tärkeä vaihtoliikenteen kannalta.

Voi valita vain yhden. Toukolasta terveysasema on Oulunkylässä, joten 52 on tärkeä. Työmatkoille 506 Pasilaan.
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Myös bussilinja Viikkiin

Käyn välillä Vallila/Kallio-akselilla töissä ja käytän runsaasti Kallion kivijalkapalveluita. Vaihdan myös toistuvasti
Sörnäisissä länteen menevään metroon.

Työmatkat kuljen päivittäin, muita suuntia harvemmin.

Ennen kaikkea Arabianrannan pohjoisosan halki kulkevien bussilinjojen väheneminen ja vuorovälin harventuminen
tulevat hankaloittamaan perheemme arkea.

Kuljen työmatkat Pasilaan Hämeentietä (bussi/ratikka) Kurvissa 50/59 vaihtaen, koska 506 on palvelutasoltaan
todella huono. Minulle tärkeintä olisikin saada vihdoin kunnon poikittaisyhteys. Keskustan/Hakiksen/Kurvin suunta
toimii niin hyvin kutosella, ettei bussiyhteyksien pieni (mahdollinen) huononnuskaan Arabian eteläosassa asuvalle
ole katastroC. Kalasataman suunta taas tulee varmasti olemaan tärkeä, myös kauppakeskuksen takia, mutta sitä on
vaikea etukäteen hahmottaa.

Käytän ratikkaa paljon mutta siinä on usein häiriöitä

Bussi- sekä raitiovaunuyhteydet keskustaan ovat molemmat tärkeitä. Koko perheemme käyttää niitä päivittäin.

Ratikka 8 on työmatkalinjani, ja sen vuoroväliä ei saa harventaa!

Kuljen bussilla töihin Kaanaanpihalta Vallilaan. Työvuoroni alkavat usein jo klo 6, jolloin ratikat eivät vielä edes kulje
Arabiasta.

Kuljen päivittäin matkani Mäkelänrinteen lukioon ja takaisin Sörnäisten kautta.

Jatkan Sörnäisistä metrolla itään töihin.

Sörnäinen tärkeä pysähdyspaikka, Kalasatama ei hyödytä

Viikinmäestä bussilinja suoraan ilman vaihtoja sörnäisiin on tärkeä kehittyvälle uudelle asuinalueelle

Bussilinja keskustaan suoraan on tärkeä koska se on nopea ja bussipysäkki lähempänä pohjoista Arabianrantaa..
Mutta jsekä 6 ja 8 raitiovaunu ovat yhtä tärkeitä, koska raitiovaunujen reitillä ovat esim harrastus ja
kulttuurimahdollisuudet. Kun terveyspalvelut tulevat Kalasatamaan tulisi olla vaihdoton reitti sinne, vaikka
harvemminkin.

Viimeinen kysymyksenne ei ole vastattavissa, koska bussi ja. Raitiovaunutvovat yhtä tärkeitä, koska käytän niitä
tilanteen mukaan, siis yhtä tärkeitä, käytän usein molempia samana päivänä.

Työpäivinä kuljen busseilla Viikin suuntaan tai ratkoilla Sörnäisiin päin. Vapaa-ajalla liikun busseilla ja ratikoilla
yleensä keskustan suuntaan. Sekä bussit että ratikat ovat siis tärkeitä ja Sörnäinen on tärkeä solmukohta.

Yhteys Viikkiin on erittäin tärkeä, sillä opiskelen siellä. Tällä hetkellä yhteydet ovat loistavat, mutta kesän jälkeen
ainoa yhteys Arabianrannasta Hämeentien kautta tulee olemaan harvakseltaan kulkeva 506. Arabiassa asuu
varmasti muitakin Viikissä opiskelvia, jolloin hyvien yhteyksien säilyttäminen on tärkeää.

Other (158)

Kuinka tärkeää sinulle on suora yhteys Kalasataman tulevaan terveys- ja 
hyvinvointikeskukseen?
661 responses Sivu 11



Kuinka usein ylipäätänsä käytät julkista liikenne
ttä?
660 responses

Käytän enemmän busseja kuin 
raitiovaunuja
653 responses

Erittäin tärkeä
Tärkeä
En osaa sanoa
Ei kovin tärkeä
Ei lainkaan tärkeä

12.3%

16.2%

25.1%

27.2%

19.1%

Päivittäin tai lähes päivittäin
Kolmena päivänä viikossa
Vähintään kerran viikossa
Vähintään kerran kuussa

9.7%

81.4%

Kyllä
En35.1%

64.9%
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