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SISÄLTÖ: 



ASUKASKYSELYN TOTEUTUS 

• Kysely toteutettiin karttapohjaisena web-kyselynä (eHarava) 

14.1.-12.2.2014 välisenä aikana. 

• Kysely esiteltiin ja julkistettiin Laihian Kirkonseudun osayleiskaavan 

yleisötilaisuudessa 14.1.2014. Tietoa kyselystä ja suora nettilinkki kyselyyn oli 

saatavilla Laihian kunnan nettisivuilla. Kyselystä kerrottiin myös paikallislehdessä 

(Kyrönmaa) sekä radiossa. 

• Kyselyn vastaukset on analysoitu tässä raportissa karttaesityksin korostamalla 

keskeiseksi nousseita näkökohtia. 

• Kaikki vastaukset kokonaisina ovat Laihian kunnan käytössä jatkosuunnittelua 

varten. 



ASUKASKYSELYN TAVOITE JA AIHEPIIRIT 

Kyselyn aihepiirit:  

• Asumisen viihtyisyys  

• Liikenteen sujuvuus ja kevyen liikenteen väylät 

• Virkistys ja vapaa-aika 

• Luontoarvot ja maisema 

• Palveluverkko 

• Vapaa sana –osio, jossa saadut vastaukset pääasiassa kertasivat tai korostivat 

em. aihepiirejä. 

 

 

Tavoitteena oli kerätä asukkaiden mielipiteitä sekä yleisellä tasolla 

että osayleiskaavan päivitystyön tueksi ja kartoittaa mahdollisia 

kehittämiskohteita. 



ASUKASKYSELYN SISÄLTÖ 

YLEISTÄ: 
• Ikänne 
• Sukupuolenne 
 
ASUMISEN VIIHTYISYYS: 
• Merkitse kartalle likimääräinen asuinympäristösi ja vastaa avautuviin kysymyksiin 

o Kuinka viihtyisäksi koet nykyisen asuinympäristösi? 

• Merkitse kartalle oman asuinympäristösi läheltä sellaisia paikkoja, jotka vaatisivat 
toimenpiteitä viihtyisyyden parantamiseksi (esim. uudisrakentaminen, rakennusten 
purkaminen, viherrakentaminen, ympäristön siistiminen) 
o Kirjoita, mitä toimenpiteitä piirtämäsi kohde vaatisi 

 

LIIKENTEEN SUJUVUUS JA KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT: 
• Merkitse kartalle kohtia, joissa liikenteen sujuvuudessa on ongelmia  

o Kirjoita ongelma, jonka olet merkitsemässäsi paikassa havainnut 

• Merkitse viivalla kohdat, joihin kaivattaisiin uusia kevyen liikenteen väyliä 
• Merkitse viivalla kohdat, joilla nykyinen kevyen liikenteen väylä on erityisen hyvä 
 
VIRKISTYS JA VAPAA-AIKA: 
• Merkitse kartalle mielestäsi tärkeitä virkistyskohteita (esim. liikuntapaikat, viheralueet, 

metsät ym.) 
o Kirjoita virkistyskohteen nimi tai kuvaus 

• Merkitse kartalle paikkoja, joissa olisi tarvetta uusille virkistyspaikoille 
o Millaiselle virkistyspaikalle merkitsemälläsi paikalla olisi tarvetta 

 



ASUKASKYSELYN SISÄLTÖ 

 
LUONTOARVOT JA MAISEMA: 
• Merkitse kartalle mielestäsi tärkeitä ja säilyttämisen arvoisia alueita (esim. pelto, 

metsä, maisema) (Huom. otsikolla luontoarvot) 
o Kirjoita alueen nimi tai kuvaus. Voit myös perustella, miksi alue on tärkeä 

säilyttää 

 
PALVELUVERKKO: 
• Merkitse kartalle paikkoja, joissa tarvittaisiin lisää/uusia kaupallisia palveluita 

o Kirjoita, minkälaista palvelua merkitsemääsi paikkaan kaivattaisiin 

• Mikäli sinulla on vielä jotain muita kehittämisehdotuksia, voit merkitä ne nyt kartalle 
ja kirjoittaa ehdotuksesi avautuvaan ikkunaan. 
o Kirjoita kehittämisehdotuksesi 

 

VAPAA SANA –OSIO: 
• Halutessasi voit antaa palautetta kyselyn sisällöstä ja sen järjestämisestä 

 
 

 



ASUKASKYSELYN TULOS 

• Vastauksia saatiin yhteensä 217. 

• Sukupuolijakauma oli tasainen:  

Vastaajista 107 oli miehiä ja 108 naisia.  

• Ikäjakaumasta merkittävänä erottuu  

alle 18 -vuotiaiden vastaajien runsas  

määrä. Tämä johtuu siitä, että  

erikseen pyydettiin muutamia koululuokkia  

vastaamaan kyselyyn. 

• Kyselystä ja sen järjestämisestä annetussa 

palautteessa nousi esille hyvänä asiana se, että 

asukkaiden mielipiteitä kysytään ja toivottiin, 

että niitä myös otetaan huomioon. 

• Vapaa sana –osiosta saadut vastaukset 

pääasiassa kertasivat tai korostivat jo annettuja 

vastauksia. 
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ASUKASKYSELYN TULOS 

• Vastausmäärät päivittäin 



ASUKASKYSELYN ANALYYSIKARTAT 

ASUMISEN VIIHTYISYYS: 

• Omat asuinympäristöt 

• Toimenpiteitä viihtyisyyden parantamiseksi 

Liikenteen sujuvuus ja kevyen liikenteen väylät 

• Ongelmakohtia 

• Erityisen hyvät kevyen liikenteen väylät 

• Uudet tai kunnostettavat kevyen liikenteen väylät 

Virkistys ja vapaa-aika 

• Tärkeät nykyiset virkistyskohteet 

• Toivotut uudet virkistyskohteet 

Luontoarvot ja maisema 

• Tärkeät ja säilyttämisen arvoiset kohteet 

Palveluverkko 

• Toiveet uusista palveluista 

 



ASUMISEN VIIHTYISYYS 

• Omat asuinympäristöt 

• Toimenpiteitä viihtyisyyden parantamiseksi 

 



ASUMISEN VIIHTYISYYS - 
OMAT ASUINYMPÄRISTÖT 



ASUMISEN VIIHTYISYYS - 
TOIMENPITEITÄ VIIHTYISYYDEN 
PARANTAMISEKSI 



LIIKENTEEN SUJUVUUS JA KEVYEN 
LIIKENTEEN VÄYLÄT 
 
• Ongelmakohtia 

• Erityisen hyvät kevyen liikenteen väylät 

• Uudet tai kunnostettavat kevyen liikenteen väylät 

 



LIIKENTEEN SUJUVUUS JA  
KEVYENLIIKENTEEN 
VÄYLÄT - ONGELMAKOHTIA 

Painottuvat ruuhka-ajan ongelmiin 
henkilöautoliikenteessä 

Kevyt liikenne mainittu muutaman kerran 
lähinnä turvallisuuspuutteiden yhteydessä 



LIIKENTEEN SUJUVUUS JA  
KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT - 
ERITYISEN HYVÄT KEVYEN 
LIIKENTEEN VÄYLÄT 

Jaskarintie ja sen 
jatkeena oleva 

kevyen liikenteen 
väylä,  

4 mainintaa 

Ampujantie,  
4 mainintaa 

Länsitie,  
8 mainintaa 



Rudontie, 
 20 mainintaa 

LIIKENTEEN SUJUVUUS JA  
KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT - 
UUDET TAI KUNNOSTETTAVAT 
KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT 



VIRKISTYS JA VAPAA-AIKA 
 
• Tärkeät nykyiset virkistyskohteet 

• Toivotut uudet virkistyskohteet 

 



VIRKISTYS JA VAPAA-AIKA - 
TÄRKEÄT NYKYISET 
VIRKISTYSKOHTEET 



VIRKISTYS JA VAPAA-AIKA - 
TOIVOTUT UUDET 
VIRKISTYSKOHTEET 



LUONTOARVOT JA MAISEMA 
 
• Tärkeät ja säilyttämisen arvoiset kohteet 

 



LUONTOARVOT JA MAISEMA - 
TÄRKEÄT JA SÄILYTTÄMISEN 
ARVOISET KOHTEET 



PALVELUVERKKO 
• Toiveet uusista palveluista 

 



PALVELUVERKKO - 
TOIVEET UUSISTA 
PALVELUISTA 




