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Hankkeeseen kuuluu kolme osaprojektia

Asuinaluebarometri

Alueen kokonaisvaltainen tarkastelu. Tuottaa työkalun kaupunkisuunnittelijoiden ja 

tutkijoiden tarpeisiin. Vakiomuotoinen ja eri ajankohtina helposti toistettava 

karttapohjainen kysely.

Alueellinen liikkumisen ohjaus

Tuottaa keinoja helpottaa joka päivästä liikkumista, liikkumisesta sujuvaa ja 

turvallista. Muodostetaan keinovalikoima, josta alueelle sopivat menetelmät ja 

kehittämistoimet valitaan.

Infran isännöinti

Tuottaa keinovalikoiman kunnallistekniikan uusimisen hallintaan. Katsoo 

rakentamisprosessia kaikkien toimijoiden kokonaisuutena (tilaaja, kunnossapitäjät, 

urakoitsijat, suunnittelijat…)
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Hankkeen osaprojektit
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• Asukkaiden näkemykset kotialueensa nykytilasta ja kehittämistarpeista 

keskeisessä roolissa Asuinaluebarometri- ja Alueellinen liikkumisen 

ohjaus osaprojekteissa

• Tavoitteena tuottaa vakioitu malli eri alueilla ja eri vuosina toteutettavalle 

asukaskyselylle

- Tuloksia voidaan verrata toisiinsa

- Asukkaille kohdistuu vähemmän kyselyjä, kun yksi vakiokyselyn malli on 

rakennettu palvelemaan erilaisia suunnittelutarpeita 

• Karttapalaute mahdollistaa alueen sisäisten erilaisuuksien tunnistamisen
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Aluetilastot ja asukaskyselyt keskeisessä 

roolissa
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• Tilastoista saadaan perustiedot alueesta, mm.

- Rakennuskannan ikä

- Väestörakenne

- Asuntokuntien keskikoko

- Yhden hengen asuntokuntien määrä

- Lapsiperheiden määrä

- Asuntokunnat, joilla auto

- Asuntokunnat, joilla useampi kuin yksi auto

- Palveluverkon kattavuus (kuinka paljon ihmisiä asuu x metrin säteellä 

kaupasta, koulusta, julkisen liikenteen pysäkistä…)

• Yhden kyselyn tekeminen kertoo tietyn hetken tilanteesta

• Toistamalla sama kysely useana vuotena saadaan barometrille asteikko, 

jolla kehittymistä voidaan seurata
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Barometri on ilmapuntari
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• Barometrin ydin on asukkaille suunnattu 

karttapalautekysely

• Kysely toimii Internet-selaimessa

• Kartalle paikannettavien kysymysten lisäksi

- Valinnaisia kysymyksiä

- Avoimia kysymyksiä

• Kyselyn rakenne on selkeä

• Kyselyyn vastaaminen kestää 10-20 minuuttia.
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Vastaukset kartalle
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• Palvelut

- Kunnalliset

- Kaupalliset

- Muut

• Turvallisuus

- Alueen koettu turvallisuus

- Koettu liikenneturvallisuus

• Liikkuminen

- Julkinen liikenne

- Yksityinen liikenne

- Kevyt liikenne

• Virkistys

- Viheralueet ja lähiluonto

- Liikuntamahdollisuudet
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Kyselyn teemat

• Yleinen viihtyvyys

- Ympäristön siisteys

- Ympäristöhäiriöt (esim. melu)

- Yhteisöllisyys…

• Alueen kehittäminen

- Rakennusten ja infran perusparannus 

(esim. katualueiden tekniikka)

- Rakentamisen aikaiset järjestelyt

- Lisärakentaminen…
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• Alueen perusparannuksen riskinä on liikenneyhteyksien 

väliaikainen heikentyminen

• Muodostetaan keinovalikoima, josta alueelle sopivat 

menetelmät ja kehittämistoimet valitaan

• Tavoitteena: 

 Jokapäiväinen liikkuminen sujuvaksi ja turvalliseksi

 Toimiva arki

• Toteutuminen edellyttää paikallisten asukkaiden aktiivisuutta

• Hyödyt
- Alueen viihtyisyys

- Palveluiden kehittyminen

- Kestävä yhdyskuntarakenne

- Ilmastonmuutoksen hillintä

- Mahdollinen rahan säästö asukkaille
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Alueellinen liikkumisen ohjaus
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Asuinaluebarometrin ja Alueellisen liikkumisen ohjauksen asukaskyselyn 

aikataulu:

Kevät 2010 Kyselyn teemojen tarkentaminen ja yksityiskohtaisen 

kyselylomakkeen suunnittelu

Kesä 2010 Tilastotarkastelut

Syksy 2010 Asukaskysely
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Aikataulu


