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Sisältö

Johdanto
Tutkimusraportissa esitellään asukkaiden hyvinvointiin liittyvän Haravakyselyn keskeisimmät tulokset. Kysely on toteutettu yhteistyössä Rovaniemen kaupungin, Lapin yliopiston, Rovaniemen ja Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun (1.1.2014 alkaen Lapin ammattikorkeakoulu) Pohjoisen
hyvinvoinnin tietopaikka -hankkeen kanssa. Pohjoisen hyvinvoinnintietopaikka -hanke on syyskuussa 2011 käynnistynyt hanke, jonka tarkoituksena on koota yhteen monitasoista hyvinvointitietoa.
Harava-kyselyn aineisto kerättiin 17.2-9.3.2014 kaikille avoimella Internetpohjaisella Harava-karttakyselyllä. Harava-kyselypalvelu on yksi valtiovarainministeriön Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman
(SADe-ohjelma) hanke. Rovaniemen kaupunki on ollut mukana pilottikaupunkina kehittämissä Haravaa.
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1. Taustatiedot

Vastaajien sukupuolijakauma
(n=490 kpl)

Harava-kyselyyn merkittiin yhteensä 2936 piste- tai viivamerkintää. Näistä
pistekohteita oli suurin osa 2445 kappaletta ja viivoja 491 kappaletta.
Mukaan on otettu kaikki tallennetut vastaukset, joihin vastasi yhteensä
600 vastaajaa. 110 vastaajaa ei ilmoittanut sukupuolta ja 104 ei ilmoittanut ikäänsä. Sukupuolensa ilmoittaneista naisia oli 311 henkeä (65%) ja
miehiä 169 henkeä (35%).

169
henkeä
35 %

Miehet
311
henkeä
65 %

Suurin osa ikänsä ilmoittaneista vastaajista oli 29-54-vuotiaita, joita oli
yhteensä 252 henkeä (52,5%). Näistä naisten osuus 173 henkeä ja miesten 79 henkeä. Seuraavaksi suurin ikäryhmä oli 5-64-vuotiaat 105 vastaajalla. Yli 65-vuotiaita oli vastaajista vain 6,5 % ja alle 29-vuotiaita 20,4 %
vastaajista.

Naiset

Vastaajista kahden hengen
asuntokunnissa asui 184 henkeä (37,1) Toiseksi yleisin
asuntokunnan koko oli yhden
hengen talous 101 henkeä
20,4% vastaajista. Kolmen
hengen talouksissa asui 15,9
% ja neljän hengen talouksissa
17,7 % vastaajista.
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2. Asuinalueen ja asuinalueen viihtyvyys

”Asumme perheemme kanssa
Vennivaarassa. Alue on rauhallinen, ja hyvä asuinalue etenkin
lapsiperheille.” Nainen 29-54-v

Kartalle merkittiin yhteensä 421 asuinpaikkaa. Suurin osa vastaajista asui
keskustan läheisyydessä, mutta yksittäisiä vastaaja oli tasaisesti harvemmin asutulla alueella. Vastaajista 406 henkeä ilmoitti asuinpaikan viihtyisyydestä. Melko viihtyisänä asuinalueensa koko vastaajista 55 %. Erittäin
viihtyisänä asuinalueen koki 147 henkeä eli 36 % vastaajista. Positiivista
on, että yksikään vastaaja ei kokenut asuinaluetta erittäin epäviihtyisänä
ja melko epäviihtymisenäkin vain 29 henkeä eli 7 % kysymykseen vastanneista.

”Kaikin puolin mukava ja viihtyisä asua Rovaniemellä, hyvät
harrastusmahdollisuudet ja luonto lähellä. ” Nainen 29-54-v
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3. Turvallisuus
3.1.

Turvattomat paikat

Vastaajat merkitsivät yhteensä 359 kappaletta turvattomia paikkoja kartalle. Samaan pisteeseen oli mahdollista valita useampi syy (tapaturmavaara, häiriön tai rikoksen vaara, muut ihmiset, liikennevaara tai muu syy),
miksi paikka on turvaton. 165 pisteessä ei eritelty miksi kyseinen paikka
on turvaton. Turvattomia paikkoja oli paljon Ounasrinteellä ja keskustassa.
Turvattomuutta kokivat erityisesti naiset, jotka merkitsivät 60 % vastauksesta, miesten osuuden ollessa 33% ja sukupuoltaan ei kertonut 7%.
ei tietoa Turvattomat paikat yhteensä,
sukupuolen mukaan (n=359)
7%

Mies
33 %

Nainen
60 %

Iän mukaan tarkasteltuna turvattomia paikkoja merkitsivät suhteessa saman ikäisten vastaajien
määrään
erityisesti
16-18vuotiaat nuoret. Määrällisesti
eniten turvattomia paikkoja merkitsivät 29-54-vuotiaat, jotka
merkitsivät yli 250 turvatonta
paikkaa.

Turvattomien paikkojen määrä iän mukaan (n=359) ja vastaajien määrä
(n=600)
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TAPATURMAVAARA
Kysymys: Merkitse kartalle paikkoja,
jotka tunnet turvattomaksi. Voit
valita useita.
Jatkokysymys: Mikä tekee paikasta
turvattoman?: Vastausvaihtoehdot:
Liikennevaara, tapaturmavaara,
häiriön tai rikoksen vaara, muut
ihmiset, vai jonkin muu, mikä.

Turvattomiksi paikoiksi tapaturmariskin vuoksi merkittiin yhteensä 31
paikkaa. Suurin osa näistä paikoista
sijaitsi liikenneväylien varrella.
Kairatien ja Kittiläntien risteys koettiin vaaralliseksi. Koskenkylässä
moottorikelkkojen koettiin aiheuttavan turvattomuutta

”Ylikylä-Kairatie-Kittiläntien liittymä
tehtävä turvalliseksi!”, Nainen 1928-v
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”Pullinrannan ja Mäkirannan pääsy Ounasvaaran lenkkipoluille ja ladulle on erittäin turvaton radan ylityksineen!”, Nainen 55-64-v

HÄIRIÖN TAI RIKOKSEN VAARA
Kysymys: Merkitse kartalle paikkoja,
jotka tunnet turvattomaksi. Voit valita
useita.
Jatkokysymys: Mikä tekee paikasta
turvattoman?: Vastausvaihtoehdot:
Liikennevaara, tapaturmavaara, häiriön tai rikoksen vaara, muut ihmiset,
vai jonkin muu, mikä.

Häiriön tai rikoksen vaaran vuoksi
turvattomuutta koettiin erityisesti
Ounasrinteellä, Korkalovaarasta ja
ydinkeskustassa lähinnä kävelykadulla ja sen läheisyydessä. Toisaalta yksittäisiä merkintöjä löytyi ympäri kaupunkia

”Keskustassa ja muualla on vaarallisempaa ja rikollisuutta”, Nainen 1618-v
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MUUT IHMISET
Kysymys: Merkitse kartalle paikkoja,
jotka tunnet turvattomaksi. Voit valita
useita.
Jatkokysymys: Mikä tekee paikasta turvattoman?: Vastausvaihtoehdot: Liikennevaara, tapaturmavaara, häiriön tai
rikoksen vaara, muut ihmiset, vai jonkin
muu, mikä.
Ihmisten aiheuttamaa turvattomuutta
koettiin suhteellisen tasaisesti keskustan
läheisyydessä. Ydinkeskustassa turvattomuutta koettiin erityisesti 29-54vuotiaiden ikäluokassa.
Ydinkeskustan alueelle ja Ounasrinteellä
muut ihmiset näyttivät lisäävän turvattomuutta muita alueita hieman enemmän.
”Korkalovaara tuntuu turvattomalta kerrostalojen asukkaiden sekoilun vuoksi”, Nainen 16-18-v

”Rovaniemen keskusta tarvitsee aktiivisempaa valvontaa kesäaikaan: jos ei poliiseja niin sitten vartijoita (erityisesti
kaduille)…. ” Mies 29-54-v
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LIIKENNEVAARA
Kysymys: Merkitse kartalle paikkoja,
jotka tunnet turvattomaksi. Voit valita
useita.

”Kittiläntien ja Kairatie/Ylikylä
risteys kaipaa valoja tai jotain
muuta joka lisää turvallisuutta, on tosi vaarallinen varsinkin jalankulkijoille.”
Nainen 29-54-v.

Jatkokysymys: Mikä tekee paikasta
turvattoman?: Vastausvaihtoehdot:
Liikennevaara, tapaturmavaara, häiriön
tai rikoksen vaara, muut ihmiset, vai
jonkin muu, mikä.

Liikennevaarat olivat erityisesti risteyksien kohdalla. Yksittäisistä liikennevaara
paikoista korostui Kittiläntien ja ylikyläntien risteys, Valtakadun ja Hallituskadun risteys ja Jäämerentien ja Kajaanintien.
Pari henkilöä koki myös Vaarantien
risteykset ja risteysalueet vaarallisiksi.
Yksittäisiä liikennevaarapaikkoja löytyi
suhteellisen tasaisesti kaupungin alueilta.

”Jäämerentiellä ylinopeuden ajaminen
todella yleistä, vaarallista ajaa mopolla” Mies 16-18-v.
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3.2.

Turvallisuus parantunut

Kysymys: Merkitse kartalle paikkoja, joissa
turvallisuus on parantunut viimeisen vuoden aikana

Viimeisen vuoden aikana turvallisuus on
koettu parantuneen erityisesti liikenteellisten muutosten kautta. Korotetut suojatiet,
liikenteenjakajat ja liikennevalojen lisääntyminen koettiin parantaneen turvallisuutta erityisesti 29-54 -vuotiaiden keskuudessa.
Keskustassa turvallisuutta ovat parantaneet
esimerkiksi vartijoiden kasvanut määrä ja
Konttisenkentälle rakennettu leikkipuisto.
Arktikumin läheisyyteen lisättyjen varoitusmerkkien ja tehtyjen rakennustöiden koetaan myös parantaneen alueen turvallisuutta
Alueellisesti tarkasteltuna Korkalovaarassa
rikollisuuden koetaan vähentyneen.

”(Keskustan) alueella helppo ja turvallista
liikkua”, Mies 29-54-v
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Nyt liikkuminen vapaa-ajalla turvallista, kun latulinjauksia on parannettu
turvallisemmaksi Iso-Olkkaan, Mies, 65-74-v.

3.3.

Turvallisuus heikentynyt

”Lisää yleistä valaistusta pimeän aikana. Mistään
sellaisista paikoista joissa ihmiset liikkuvat ei saisi
löytyä ns. pimeitä kujia”, Nainen 29-54-v

Kysymys: Merkitse kartalle paikkoja, joissa turvallisuus on heikentynyt viimeisen
vuoden aikana

Turvallisuuden on koettu heikentyneen 78 paikassa.
Ydinkeskustan alueella turvallisuutta heikensi erityisesti päihteistä johtuva häiriökäyttäytyminen. Erityisesti kävelykadulla ja kauppakeskuksissa häiriökäyttäytyminen on kasvattanut turvattomuuden kokemista. Muutamassa paikassa myös
liikenne koettiin turvattomaksi. Näin koettiin esmerkiksi ylinopeuksien vuoksi
Hallituskadulla ja ajohidasteiden puuttumisen vuoksi Valtakadulta.
Keskustan ulkopuolella Norvajärvellä liikkeenne koettiin turvattomaksi erityisesti
suurien nopeusrajoitusten vuoksi ja kasvavan liikenteen takia. Turvattomuutta
koettiin myös Imarintien risteyksessä, jossa näkyvyys oli heikko ja liikennemäärät
suuria

Norvajärvi
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Kysymys: Merkitse kartalle paikkoja, joissa turvallisuus on heikentynyt viimeisen vuoden aikana

Keskustan läheisillä alueilla turvallisuus koetaan heikentyneen esimerkiksi Vennivaarassa ja Ylikylässä,
joissa ylinopeus ja lisääntynyt liikenne aiheuttavat
turvattomuutta. Alueille toivotaankin liikennevaloja
ja korotettuja suojatietä. Erityisesti Kittiläntien ja ylikyläntien risteys koetaan turvattomaksi liikennevalojen ja lisääntyneen liikenteen vuoksi.
Ounasrinteellä ja Korkalovaarassa koettu turvallisuus
oli heikentynyt viimeisen vuoden aikana lähinnä häiriökäyttäytymisen vuoksi. Kairatiellä turvattomuutta
on lisännyt bussipysäkin sijainti liian lähellä rakennustyömaata. Nelostiellä kulkuväylät ovat Ounaskosken
joen kohdalta olleet huonokuntoisia ja lentokentän
risteyksessä lumivallit ovat heikentäneet näkyvyyttä.
Viimeisen vuoden aikana turvattomuutta ovat lisänneet niin häiriökäyttäytyminen kuin kasvavat liikennemäärät ja ajonopeuksien kasvaminen

”Turvallista muuten mutta nyt uusi pyörätie tuo ehkä
outoja kulkijoita tänne ”, Vennivaara, Nainen, 29-54-v.
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3.4.

Yhteenveto turvallisuudesta

Erityisesti voi nostaa esiin Korkalovaaran, jossa 16-18-vuotiaat kokivat
turvallisuuden parantuneen viimeisen vuoden aikana. Vastaavasti
vanhemmat vastaajat kokivat alueen edelleen turvattomaksi
häiriökäyttäytymisen vuoksi.

Kokonaisuudessaan turvallisuuteen liittyviä paikkamerkintöjä tai kommentteja annettiin yhteensä alla olevan taulukon mukaisesti.

Tapaturmavaara
Muut ihmiset
Häiriön tai rikoksen vaara
Liikennevaara
Muita turvattomia paikkoja, ei syytä miksi turvaton
Turvallisuus parantunut
Turvallisuus heikentynyt
Avoimia vastauksia

Mainintojen
lukumäärä
31
48
73
97
165
48
78
44

Ounasrinteellä koettiin lähinnä häiriökäyttäytymisestä johtuvaa
turvattomuutta, jota esiintyi kaikkien ikäluokkien kohdalla suhteellisen
tasaisesti. Ydinkeskustassa 28-54-vuotiaat kokivat turvallisuuden
heikentyneen viimeisen vuoden aikana. Vastavasti 16-18-vuotiaat kokivat
turvallisuuden parantuneen vartijoiden lisääntyneen määrän vuoksi.

Toimenpide-ehdotukset
Ylikylä-Kittiläntien risteyksen turvallisuuden parantaminen.

Turvattomuutta aiheuttivat erityisesti häiriökäyttäytyminen ja
liikenteelliset ongelmat. Liikenteellistä turvattomuutta koettiin erityisesti
29-54-vuotiaiden joukossa, jotka kokivat liikkennevaarojen olevan suurin
turvattomuutta aiheuttava tekijä. Liikennevaaroja koettiin lähinnä isojen
teiden risteysalueilla, esimerkiksi Ylikyläntien ja Kittiläntien risteyksissä.
Korotetut suojatiet paransivat liikenneturvallisuutta.

Korotettujen suojateiden lisääminen liikenteen nopeuksien hillitsemiseksi.
Ennaltaehkäiseväntyön ja valvonnan lisääminen Ounasrinteellä ja Korkalovaarassa häiriökäyttäytymisen vähentämiseksi.
Ydinkeskustan valvonnan ja vartioinnin lisääminen.

Verrattaessa turvallisuuden parantumisen ja heikentymisen kokemuksia,
kokivat 29-54-vuotiaat turvallisuuden heikentyneen enemmän kuin
parantuneen (merkityillä paikoilla mitattuna). 16-18-vuotiaat nuoret
kokivat tilanteen päinvastaisena. He merkitsivät kartoille enemmän
paikkoja, joissa turvallisuus oli parantunut, kuin paikkoja, joissa se oli
heikentynyt.
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4. Viheralueet
4.1.

Viihtyisät
viheralueet

.
Kysymys: Merkitse kartalle viihtyisiä
viheralueita

Viihtyisiä viheralueita merkittiin kartalla yhteensä 575 kappaletta. Suurin osa näistä pisteistä oli merkitty
keskustan läheisyyteen.
Erityisesti Kemijoen varsi, Kirkkolammen ja Ounasvaaran alueiden
viheralueet koettiin viihtyisinä.
Iäkkäimmät ihmiset pitivät keskustan
ulkopuolisia viheralueita viihtyisimpinä kuin keskustan viheralueita.

”Kaupunki tarvitsee keuhkot, viherkeitaita, levähdyspaikkoja kerrostaloasukeille. Keskustaa ei saa rakentaa täyteen. Pitää olla tilaa myös
kulkemiseen ja olemiseen”, Nainen
65-74-v
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Kysymys: Merkitse kartalle viihtyisiä
viheralueita
Ydinkeskustassa erityisesti Koskipuiston uimaranta, Kirkkolampi,
Angrybirds-puisto ja Jätkänpuisto
koettiin viihtyisinä viheralueina.
Arktikumin ranta-alue ja Jätkänpuisto Lainaanrannassa koettiin myös
viihtyisinä viheralueina.
”Ainoa kivan näköinen ja kokoinen
alue on Kirkkolammella..”, Nainen
19-28-v

”Kirkkolammen puisto on mukava,
mutta muita kunnon puistoja ei
oikein ole. Talvella sitäkin on vaikea
käyttää.” Nainen 19-28-v
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VIIHTYISIEN VIHERALUEIDEN KÄYTTÖ ERI VUODENAIKOINA
Kysymys: Käytätkö aluetta:
Vastausvaihtoehdot: Kesäisin,
syksyisin, talvisin, keväisin vai
ympärivuoden.
Vastaajalla oli mahdollisuus valita
useampi vaihtoehto.

Suurinta osaa viihdyttävistä
viheralueista käytetään ympärivuoden.

”Rovaniemen etenkin entisen
maalaiskunnan alueella luonnon
merkitys suuressa asemassa ympäri vuoden, nyt jäi merkkaamatta monta hyvää aluetta ihan sen
vuoksi että olisi muuten pitänyt
merkata koko kylä läpeensä palloilla.” Nainen 19-28-v
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Kartan vaihtoehto ”Käyttö useampana vuoden aikana” sisältää
vastaukset, joissa viheraluetta
käytettiin kahtena tai kolmena
vuoden aikana, mutta ei kuitenkaan ympärivuotisesti.

VIHERALUEIDEN KÄYTTÖMÄÄRÄ

Kysymys: Kuinka usein käytät kyseistä viheraluetta?
Vastausvaihtoehdot: Päivittäin, Kerran viikossa, 1-2 kertaa kuukaudessa
vai harvemmin kuin kerran kuussa
Viihtyisillä viheralueilla käydään
yleensä kerran viikossa (159 paikkaa) tai 1-2 kertaa kuukaudessa
(197 paikkaa).
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VIHERALUEIDEN VIIHTYVYYTEEN
VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

Kysymys: Miksi alue on viihtyisä?

Viihtyisiksi viheralueiksi koetaan
erityisesti rauhalliset ja kasvillisuutta sisältävät vehreät alueet. Vesistön läheisyys oli myös viihtyisyyttä
lisäävä elementti.
Viihtyisyyttä lisäsivät myös alueella
olevat leikkipuistot, laavut, ladut ja
polut.
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VIHERALUEIDEN VIIHTYVYYTEEN
VAIKUTTAVAT TEKIJÄT KESKUSTASSA

Kysymys: Miksi alue on viihtyisä?

Kirkkolammen ympäristössä hoidetut istutukset, nurmikko ja
vesistö koettiin viihtyisiksi alueella.
Koskenrannan uimarannalla viihtyisäksi koettiin hoidettu puusto.
Kemijoen rannan varrella erityisesti jokimaisemat, avaruus ja
rauhallisuus tekivät viheralueet
viihtyisiksi.
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4.2.

Epäviihtyisät viheralueet

Kysymys: Merkitse kartalle epäviihtyisiä viheralueita

Epäviihtyisiä viheralueita löytyi erityisesti hajanaisesti kaupungin keskustasta, Valionrannasta ja Veitikanlammen ympäristöistä.
29-54-vuotiaat merkitsivät erityisesti
keskustan alueen viheralueita epäviihtyisiksi.
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EPÄVIIHDYTTÄVIEN VIHERALUEIDEN KÄYTTÖ ERI VUODENAIKOINA

Kysymys: Käytätkö aluetta:
Vastausvaihtoehdot: Kesäisin, syksyisin, talvisin, keväisin vai ympärivuoden.
Vastaajalla oli mahdollisuus valita
useampi vaihtoehto.

Epäviihdyttäviä viheralueita käytetään suurimmaksi osaksi ympäri
vuoden.
Vain kesäisin käytettävät viheralueet
painottuvat lähinnä rantojen läheisille
viheralueille.

”Turistikaupunki kun Rovaniemen
pitäisi olla myös kesäisin, luulisi, että
kaupungin siisteys ja hoito ovat tärkeitä. esim pienteollisuusalueella olevien liikkeiden pihat ja ympäristöt
järkyttäviä. ” Mies 55-64-v
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EPÄVIIHDYTTÄVIEN VIHERALUEIDEN KÄYTTÖMÄÄRÄ

Kysymys: Kuinka usein käytät kyseistä viheraluetta?
Vastausvaihtoehdot: Päivittäin, Kerran viikossa, 1-2 kertaa kuukaudessa
vai harvemmin kuin kerran kuussa.

Epäviihtyisillä viheralueilla käydään
yleensä harvemmin kuin 1-2 kertaa
kuussa.

”Kaipaan penkkejä esim. Koskikadun varteen, roskapönttöjä ympäri
kaupunkia, nyt roskia luvattoman
pajon pitkin pientareita ja näyttää
siltä, että niitä ei syrjemmältä siivota koskaan. ( esim: Revontulentie,
Kairatie, Eteläkeskus, Koskikatu )”
Nainen 65-75-v
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EPÄVIIHDYTTÄVIEN VIHERALUEIDEN KÄYTTÖÖN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

Kysymys: Miksi alue on epäviihtyisä?

Viheralueilla epäviihtyisyyttä aiheuttaa alueen hoitamattomuus.
Muita epäviihtyisyyttä aiheuttaviksi
tekijöiksi mainittiin roskat, epäsiisteys, turvattomuus, istutuksien
puute / huonokuntoisuus.
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EPÄVIIHDYTTÄVIEN VIHERALUEIDEN KÄYTTTÖÖN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT KESKUSTASSA

Kysymys: Miksi alue on epäviihtyisä?

Keskustan alueella epäviihtyisyyttä
viheralueilla aiheuttivat mm. hoitamattoman alue tai kasvillisuus,
kasvillisuuden puute, moottorikelkat, epäsiisteys, häiriökäyttäytyminen ja puiden kaataminen.

”Teiden varsien risukoiden poisto
paikoitellen heikkoa. Vesialueiden rantojen pusikoiden poistoa
tehtävä enemmän, vedet täytyy
saada näkyville.”, Mies 55-64-v.
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4.3.

Toiveet uusista viheralueista

Kysymys: Merkitse kartalle minne
toivoisit uusia viheralueita.

Uusia viheralueita toivottiin erityisesti keskustaan ja Vennivaaraan.
Uusia viheralueita toivoivat eniten
29-54-vuotiaat.

”…ranta-alueet tulisi saattaa kävelyteiksi, eli kaikki ranta-alueet yhteiseen käyttöön..” Nainen 55-64-v

”Toivoisin enemmän puistoja ja koirapuistoja (kaupungin) alueelle.”,
Nainen 16-18-v
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Kysymys: Millaista viheraluetta toivoisit alueelle?

Hoidetut puistot olivat
suosituin toive uusiksi
viheralueiksi.
Uusiksi viheralueiksi toivottiin myös koirapuistoja, leikkipuistoja, luonto/kävelypolkuja ja laavuja.
Puistoja toivottiin erityisesti ydinkeskustaan ja
Vennivaaraan.

”Rovaniemellä on paljon
hyviä ympäristöjä, välttämättä ei tarvitse rakentaa uusia, mutta nykyisistä voi pitää huolta, poistaa pajuja, uusia hiekkoja
ym.”. Nainen 29-54-v
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Kysymys: Millaista viheraluetta toivoisit alueelle?

Ydinkeskustan alueelle
toivottiin lisää vihreyttä.
Alle 18-vuotiaat toivoivat
erityisesti oleskeluun
tarkoitettuja paikkoja ja
penkkejä keskustan alueelle.

”Toivoisin Rovaniemelle
lisää vihreyttä myös keskustaan eli istutuksia,
puita, pensaita. ” Nainen
29-54-v
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4.4.

Yhteenveto viheralueista

vihreyttä ja viihtyisyyttä keskustaan. Koirapuistoja toivottiin myös keskustan ulkopuolelle.
Alueellisesti tarkasteltuna erityisesti 55-64-vuotiaat toivoivat Veitikanlammen kunnostusta. Sen sijaan 29-54-vuotiaat toivoivat uusia puistoja ja
virkistyskäyttöön tarkoitettuja hiihto- ja kävelyreittejä Vennivaaran alueelle.

Kokonaisuudessaan vastaajat merkitsivät 847 viheraluetta tai toivetta
uusista viheralueista. 29-54-vuotiaat merkitsivät eniten viheralueita 466
kappaletta. Viheralueisiin liittyviä avoimia vastauksia oli 42 kappaletta.
Mainintojen määrä
Viihtyisät viheralueet

575

Epäviihtyisät viheralueet

140

Toiveita uusista viheralueista

132

Viheralueisiin liittyviä avoimia vastauksia

42

Rovaniemellä viihtyisät viheralueet ovat suurimmaksi osaksi ympärivuotisessa käytössä. Kemijoen ranta-alueet, Ounasvaara ja Kirkkolampi ovat
kaikenikäisten vastaajien mielestä miellyttävimmät viheralueet kaupungissa. Erityisesti Kirkkolammen alue koetaan kauniina ja hyvin hoidettuna
puistoalueena kaikissa ikäluokissa. Kirkkolammen asema viihtyisänä viheralueena korostui myös avoimissa vastauksissa.

Toimenpide-ehdotukset
Kokonaisuudessaan vastaajat olivat hyvin tyytyväisiä viheralueisiin ja niiden käyttöön. Viihtyisien viheralueiden määrä oli huomattavasti suurempi
kuin epäviihtyisiksi koettujen. Viihtyisiä ja epäviihtyisiä viheralueita merkitsivät kaikki ikäluokat samassa suhteessa. Ikäluokittain tarkasteltuna
viihtyisissä viheralueissa ei ollut suuria eroavaisuuksia. Poikkeuksena oli yli
65-vuotiaat, jotka eivät kokeneet kaupungin ydinkeskustassa olevan viihtyisiä viheralueita lainkaan.

Viheralueiden kunnostaminen ja ylläpito sivuilla 22-23 esitetyissä kohteissa.
Ydinkeskustan elävöittäminen istutuksia ja vihreyttä lisäämällä.
Viheralueiden rakentaminen Vennivaaraan.

Epäviihtyisät viheralueet ja toiveet uusista viheralueissa olivat keskittyneet usein samoihin paikkoihin. Useassa epäviihtyisässä viheralueessa
epäviihtyisyyttä loi alueen hoitamattoman kasvillisuus tai kunnossapidon
puute. Täysin uusia viheralueita toivottiin lähinnä ydinkeskustaan. Useat
vastaajat olivat maininneet esimerkiksi, että istutusten lisääminen toisi
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5. Vapaa-ajan paikat
5.1.

Kulttuuripaikat

Kysymys: Merkitse kartalle käyttämäsi kulttuuripaikka

Kulttuuripaikkoja merkittiin yhteensä
231 kappaletta.
Kulttuuripaikat olivat keskittyneet
lähinnä ydinkeskustan alueelle.
Eniten kulttuuripaikkoja merkitsivät 2954-vuotiaat.
Jotkin kartalle merkityt kulttuuripaikat
eivät välttämättä sijaitse täsmälleen
merkityssäa paikassa.
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Kysymys: Mikä kulttuuripaikka on kyseessä?

Kulttuuripaikoiksi merkittiin muun muassa kirjastot, Korundi, Arktikum, Pilke, Lappia-talo ja elokuvateatteri.
16-18-vuotiaat kokivat kulttuuripaikoiksi myös ostoskeskukset ja lyseonpuiston lukion.
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Kulttuuripaikkojen käyttötarkoitus
Kysymys: Miten koet kyseisen paikan tai/ja
palvelun?

Suurin osa kulttuuripaikoista koettiin myönteisesti.
Kulttuuripaikkoja käytetään keskimäärin
harvemmin kuin kerran kuussa.
Erityisesti kirjastot koettiin merkittäviksi
kulttuuripaikoiksi, joissa oli hyvä palvelu.
Kirjastoissa käytiin myös muita kulttuuripaikkoja useammin.

oita

”…joulun aikaan olisi kiva kun maailman
joulupääkaupunki olisi vähän nähnyt vaivaa
valaistuksen suhteen, esim. siltojen välinen
alue= yhdet 80 -luvun jättihehkulamput
kuusessa. Muutenkin joulun tulisi näkyä
katukuvassa jouluaikaan paremmin. Esimerkkiä Saksasta ja Unkarista…” Nainen 2954-v
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Kysymys: Miten koet kyseisen
paikan tai/ja palvelun?

Keskustan alueella kulttuuripaikoiksi merkittiin muun muassa
Arktikum,Pilke, Korundi, elokuvateatteri, teatteri. Näissä vierailtiin keskimäärin harvemmin
kuin kerran kuussa.
Erityisesti Arktikum, Pilke ja Korundi koettiin positiivisena, mielenkiintoisina ja hienoina paikkoina.
Kirjastossa vierailtiin muita useammin (viikoittain / 1-2 kertaa
kuukaudessa)
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5.2.

Liikuntapaikat

Kysymys: Merkitse kartalle millaisia liikuntapaikkoja käytät.

Liikuntapaikoista suosittuja olivat erilaiset liikunta- ja kuntosalit, urheilukentät ja uimahallit.
Hiihtoon ja lenkkeilyyn käytettyjä liikuntapaikkoja oli erityisesti Ounasvaaralla ja Pöyliövaarassa, jotka olivat erityisesti 29-54-vuotiaiden suosiossa.

”Kuntosali edes yksi paikka jossa eläkeläinen voisi harrastaa maksamatta kalliita hintoja..” Vastaaja 64-75-v
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LIIKUNTAPAIKKOJEN KÄYTTÖMÄÄRÄ
Kysymys: Kuinka usein käytät kyseistä
liikuntapaikkaa?
Vastausvaihtoehdot: Päivittäin, Kerran
viikossa, 1-2 kertaa kuukaudessa vai
harvemmin kuin kerran kuussa.

Liikuntapaikkoja käytetään useimmiten
viikoittain.
Päivittäin käytetään erityisesti Santasportia, Ounashallia ja Lappi-arenaa.
”Talvipolut ja -reitit puuttuvat lähes
kokonaan hiihtolatuja lukuunottamatta.” Mies 29-54-v
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KOKEMUS LIIKUNTAPAIKOISTA

Kysymys: Miten koet kyseisen
paikan/palvelun?

Liikuntapaikat koetaan yleisesti
ottaen hyvinä, monipuolisina ja
ympäristöllisesti miellyttävinä.
Muutamiin liikuntapaikkoihin toivottiin parempaa kunnossapitoa.

kenttä
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”Vapaa-ajan harrastuspaikat ovat
Rovaniemellä hyvät, mutta niiden
kunnostukseen tulisi panostaa
nykyistä enemmän. Monet urheilupaikat ja reitit vaativat nopeaa
kunnostamista. ” Mies 29-54-v

Kysymys: Miten koet kyseisen paikan/palvelun?

Liikuntapaikat koetaan yleisesti ottaen hyvinä, monipuolisina ja ympäristöllisesti miellyttävinä.
Muutamiin liikuntapaikkoihin toivottiin parempaa
kunnossapitoa.

”Arvostan korkealle Rovaniemen luonto- ja lähiliikuntamahdollisuudet.” Nainen
29-54-v.
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5.3.

Muut vapaa-ajanpaikat

Kysymys: Mitä vapaa-ajanpaikkaa käytät?
Muita vapaa-ajanpaikkoja merkitsivät erityisesti 16-18-vuotiaat ja
29-54-vuotiaat.
16-18-vuotiailla muina vapaa-ajanpaikkoina korostui erityisesti
kauppakeskuksien asema.
Muiksi vapaa-ajanpaikoiksi merkittiin myös ravintoloita, kahviloita,
kerhotiloja, leikkipuistoja, ulkoilureittejä ja muita harrastuspaikkoja.

”Rovaniemi on maisemallisesti viihtyisä
paikka asua ja se tarjoaa paljon vaihtoehtoja kävely-, pyöräily- tai hiihtoretkille.” . Vastaaja 55-64-v
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KOKEMUS MUISTA VAPAA-AJANPAIKOISTA

Kysymys: Miten koet kyseisen paikan tai/ja palvelun?
Muissa vapaa-ajanpaikoissa käytiin yleensä viikoittain.
Muissa vapaa-ajanpaikoissa käytiin yleensä viikoittain.
Kauppakeskukset koettiin hyvinä, vaikka osa toivoi niihin lisää palveluja.
Kauppakeskukset koettiin hyvinä, vaikka osa toivoi niihin lisää palveluja.

”Tuntuu välillä että vain Ounasvaara ja joulupukinpajan ympäristö on olemassa. Rovaniemeltä löytyy ns maaseutukylistä paljon paikkoja joissa pääsee irti
kaupungin sykkeestä ja aivan erämaaolosuhteisiin. kumpa osasaisimme vaalia ja käyttää niitä oikein!!” Nainen 29-54-v

”Toivoisin että Rovaniemellä olisi kunnollinen iso uimahalli sekä liikuntakeskus johon
olisi kohtuuhinnat kuten Oulussa kuntalaisilla. Nykyiset tilat vanhanaikaiset eikä vastaa
tämän hetken tasoja” Nainen 29-54-v
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5.4.

Yhteenveto vapaa-ajanpaikoista

kirjastojen merkitys kulttuuripaikkona 29-vuotiaiden ikäluokasta ylöspäin
oli suuri ja niissä vierailtiin muita kulttuuripaikkoja useammin (1-2 kertaa
kuukaudessa). Alle 29-vuotiaiden vastauksissa korostui taas
elokuvateatterin ja kauppakeskusten merkitys kulttuuripaikkoina.

Vastausten lukumäärä
Kulttuuripaikat

231

Liikuntapaikat

292

Muut vapaa-ajanpaikat

139

Muissa vapaa-ajanpaikoissa näkyi 16-18-vuotiaiden osalta vapaaajanviettopaikkana kauppakeskukset, joissa käytiin viikoittain. Tätä ei
muissa ikäluokissa ollut nähtävissä.
Avoimissa vastauksissa on esitetty useita toiveita saada esimerkiksi
Vennivaaran alueelle kävely/hiihtopolku.

Vapaa-ajanpaikoista liikuntapaikkoja merkittiin kaikista eniten.
Kulttuuripaikat olivat sijoittuneet muutamaan poikkeusta ottaen
keskustaan. Liikuntapaikkoja merkittiin vastaavasti ydinkeskustaan hyvin
vähän. Muita vapaa-ajanpaikkoja oli sekä ydinkeskustassa, että tasaisesti
keskustan ulkopuolella.

”Vennivaarassa voisi panostaa enemmän vapaa-ajan harrastuksiin, kuten hiihtolatujen tekemiseen, ja esimerkiksi uuden laavun rakentamiseen. Vapaa-ajan
paikkoja lapsiperheille Rovaniemellä on kohtuullisen vähän, ja Ounasvaarakin
on muuttunut maksulliseksi yhtä mäenlaskupaikkaa lukuunottamatta. Lapsiperheitä voisi siis jollain tavoin yrittää edes ottaa paremmin huomioon. ” Nainen 29-54-v

Ikäluokittain tarkisteltuna eniten paikkamerkintöjä tekivät 29-54-vuotiaat.
Liikunta- ja kulttuuripaikoista ikäluokan osuus oli puolet ja muista vapaaajanpaikoista 47 %. Muita vapaa-ajanpaikkoja merkitsevät 16-18-vuotiaat
suhteellisen paljon.

”Satsatkaa liikuntapaikkoihin ja leikkipuistoihin, näin saamme pidettyä lapset
kaidalla tiellä. Koulujen liikuntasalit iltapäivä kerhojen käyttöön. Kun lapset
saavat lähellä kotia vapaa-ajan liikuntaa siihen tartutaan paremmin….” Nainen 29-54

Liikuntapaikoista näkyi luonnossa tapahtuva liikunta. Suosittuja
liikuntapaikkoja olivat esimerkiksi hiihtoladut ja kunto- ja luontopolut.
Nämä koettiin myös pääsääntöiseesti hyvinä ja viihtyisinä. Talviurheiluun
keskittyvien vastausten suurta määrää selittää osittain kyselyn ajankohta
kevät-talvella. Ikäluokittain tarkasteltuna liikuntapaikkojen käytössä ei
esiintynyt suuria eroja, esimerkiksi Ounasvaaran luontopolkuja käyttivät
kaiken ikäiset vastaajat.

Toimenpide-ehdotukset
Ylläpidetään ja lisätään hyväksi koettuja luonto- ja lähiliikuntapaikkoja.

Kulttuuripaikoissa käytiin liikuntapaikkoihin ja muihin vapaaajanpaikkoihin verrattuna harvemmin. Suosittuja kulttuuripaikkoja kuten
Korundia ja Arktikumia käytettiin harvemmin kuin kerran kuussa. Toisaalta
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6. Liikkuminen
Vastaajat piirsivät yhteeensä 491 liikkumista osoittavaa reittiä. Piirretyistä reiteistä 182 oli työ- ja
opiskelumatkaa, 164 ostos- tai asiointimatkaa ja 145 vapaa-ajanmatkaa.
Vastaajien matkoissa näkyi isoimpien teiden merkitys (4-tie, Kittiläntien, Kajaanintie, Jäämerentien).
Vapaa-ajanmatkoilla korostui Kemijoenrannalla tehdyt matkat.
Samalla reitillä vastaajan oli mahdollista valita useampi liikkumismuoto/kulkuneuvo.
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6.1.

Työ-ja opiskelumatkat

6.1.1. Kävely
Kysymys: Pääasiallinen reitti työ- ja opiskelumatkoilla
Jatkokysymys: Pääasiallinen liikkumismuotosi
työ/opiskelumatkoilla? Vastausvaihtoehdot:
Kävellen, polkupyörällä, linja-autolla, henkilöautolla kuljettajana, henkilöautolla matkustajana,
taksilla, invataksilla, koulutaksilla, junaa, muu
mikä.
Suurin osa kävellen tehdyistä työ- ja opiskelumakoista tehtiin keskustan ja 3. kaupunginosan
alueilla.
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6.1.2. Pyöräily

Kysymys: Pääasiallinen reitti työ- ja opiskelumatkoilla
Jatkokysymys: Pääasiallinen liikkumismuotosi
työ/opiskelumatkoilla? Vastausvaihtoehdot:
Kävellen, polkupyörällä, linja-autolla, henkilöautolla kuljettajana, henkilöautolla matkustajana,
taksilla, invataksilla, koulutaksilla, junaa, muu
mikä.
Suurin osa pyörällä tehdyistä työ- ja opiskelumakoisa suuntautui keskustaan tai siltä poispäin.
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Pyörällä tehnyt matkat olivat kävelyyn verrattuna hieman pitempiä ja niitä merkittiin enemmän.

6.1.3. Joukkoliikenne

Kysymys: Pääasiallinen reitti työ- ja opiskelumatkoilla
Jatkokysymys: Pääasiallinen liikkumismuotosi työ/opiskelumatkoilla?
Vastausvaihtoehdot: Kävellen, polkupyörällä, linja-autolla, henkilöautolla kuljettajana, henkilöautolla matkustajana, taksilla, invataksilla,
koulutaksilla, junaa, muu mikä.
Vastaajista ainoastaan 16-18-vuotiaat käyttivät linja-autoa työ ja opiskelumatkoilla.
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6.1.4. Henkilöauto
Kysymys: Pääasiallinen reitti työ- ja opiskelumatkoilla
Jatkokysymys: Pääasiallinen liikkumismuotosi työ/opiskelumatkoilla? Vastausvaihtoehdot: Kävellen, polkupyörällä, linja-autolla, henkilöautolla kuljettajana,
henkilöautolla matkustajana, taksilla, invataksilla, koulutaksilla, junaa, muu
mikä.

Työ- ja opiskelumatkoja henkilöautossa kuljettajana tehtiin erityisesti
4-tiellä, Kittiläntiellä sekä Ounasrinteelle ja Pöykkölään suuntautuvilla
teillä.

Henkilöautossa matkustajana
olleiden työ- ja opiskelumatkoista suurin osa suuntautui
keskustaan.
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6.1.5. Muu kulkumuoto
Kysymys: Pääasiallinen reitti työ- ja opiskelumatkoilla
Jatkokysymys: Pääasiallinen liikkumismuotosi työ/opiskelumatkoilla? Vastausvaihtoehdot: Kävellen, polkupyörällä, linja-autolla, henkilöautolla kuljettajana,
henkilöautolla matkustajana, taksilla, invataksilla, koulutaksilla, junaa, muu
mikä.

Työ- ja opiskelumatkoja tekivät 16-18-vuotiaat myös skoottereilla ja mopoilla.
29-54-vuotiaat merkitsivät myös lukuisia reittejä työ- ja opiskelumatkoiksi
mutta eivät merkinneet kulkumuotoa. Suurin osa näistä suuntautui kaupungin keskustaan.
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6.2.

Ostos- ja asiointimatkat

6.2.1. Kävely
Kysymys: Pääasiallinen reitti ostos- ja asiointimatkoilla
Jatkokysymys: Pääasiallinen liikkumismuotosi
ostos- ja asiointimatkoilla? Vastausvaihtoehdot:
kävellen, polkupyörällä, linja-autolla, henkilöautolla kuljettajana, henkilöautolla matkustajana,
taksilla, invataksilla, koulutaksilla, junaa, muu
mikä.
Kävellen tehtyjä ostos- ja asiointimatkoja tekivät
erityisesti 16-18-vuotiaat ja 29-54-vuotiaat, joiden
matkat olivat myös pisimmät.
55-64-vuotialla ostos- ja asiointimatkat olivat
muihin verrattuna lyhyitä.
Matkat kohdistuisivat suurimmaksi osaksi keskustaan, mutta nähtävissä on myös Eteläkeskuksen ja
Saarenkylän palvelukeskittymät, joissa asioitiin.
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6.2.2. Pyöräily
Kysymys: Pääasiallinen reitti ostos- ja
asiointimatkoilla
Jatkokysymys: Pääasiallinen liikkumismuotosi työ/opiskelumatkoilla? Vastausvaihtoehdot: Kävellen, polkupyörällä,
linja-autolla, henkilöautolla kuljettajana,
henkilöautolla matkustajana, taksilla,
invataksilla, koulutaksilla, junaa, muu
mikä.
Pyörällä tehtyjä ostos- ja asiointimatkoja
tehtiin kaupungin keskustaan, mutta
samoin kuin kävellen tehdyissä matkoissa
havaittavissa ovat Saarenkylän ja Eteläkeskuksen palvelualueet.
Merkittävä osa matkoista, oli samoja
jotka tehtiin myös kävellen.
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”Pyöräteitä on niukasti - enimmäkseen pitää ajaa autojen seassa ja noita samoja
autoteiden laitoja käyttävät myös pikkulapset mennessään kouluun! Vaikka pyöräteiden aurauksesta puhuttiin paljon alkutalvesta, niin kyllä havaintojeni perusteella niiden auraus on aika heikoilla kantimilla. Kelkkailijat ajavat pitkin pyöräteitä, vaikka
ura menisi vieressä - pyörätiet menevät vaaralliseen kuntoon ja urille.” Mies 29-54-v

6.2.3. Joukkoliikenne
Kysymys: Pääasiallinen reitti ostos- ja
asiointimatkoilla
Jatkokysymys: Pääasiallinen liikkumismuotosi työ/opiskelumatkoilla? Vastausvaihtoehdot: Kävellen, polkupyörällä,
linja-autolla, henkilöautolla kuljettajana, henkilöautolla matkustajana, taksilla, invataksilla, koulutaksilla, junaa,
muu mikä.
Ostos- ja asiointimatkoja tehtiin hyvin
vähän linja-autolla. Muutama 16-18vuotias ja yksi 55-64 ilmoitti käyttävänsä linja-autoa ostos- ja asiointimatkoilla.

”Bussireitit ja aikataulut pitäisi olla paremmin saatavilla esim. bussipysäkeillä.
Lisäksi bussien aikatauluja voisi kehittää, jotta ne palvelisivat myös aikuisia,
ei vain koululaisia” Nainen 29-54-v
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6.2.4. Henkilöauto

Henkilöauton matkustajana

Kysymys: Pääasiallinen reitti ostos- ja asiointimatkoilla
Jatkokysymys: Pääasiallinen liikkumismuotosi työ/opiskelumatkoilla? Vastausvaihtoehdot: Kävellen, polkupyörällä, linja-autolla, henkilöautolla kuljettajana,
henkilöautolla matkustajana, taksilla, invataksilla, koulutaksilla, junaa, muu
mikä.
Henkilöauton kuljettajana

Ostos- ja asiointimatkoilla suurin osa vastaajista toimi itse kuljettajana.
Matkoja tehtiin erityisesti Nelostietä, Kittiläntietä, Jäämerentietä ja Kajaanintietä pitkin. Matkat suuntautuivat Eteläkeskukseen ja Saarenkylän palvelukeskukseen
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6.2.5. Muu kulkumuoto

Kysymys: Pääasiallinen reitti ostos- ja asiointimatkoilla
Jatkokysymys: Pääasiallinen liikkumismuotosi työ/opiskelumatkoilla? Vastausvaihtoehdot: Kävellen, polkupyörällä, linja-autolla, henkilöautolla kuljettajana, henkilöautolla matkustajana, taksilla, invataksilla, koulutaksilla, junaa, muu mikä.

(esim. skootteri)

Ostos- ja asiointimatkoilla, joissa kulkuneuvoa ei ilmoitettu korostuu keskusta-alueella 16-18-vuotiaden osuus ja
vastaavasti keskustan ulkopuolisilla alueilla yli 29vuotiaiden määrä.
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6.3.

Vapaa-ajanmatkat

6.3.1. Kävely
Kysymys: Pääasiallinen reitti vapaa-ajanmatkoilla
Jatkokysymys: Pääasiallinen liikkumismuotosi
työ/opiskelumatkoilla? Vastausvaihtoehdot:
Kävellen, polkupyörällä, linja-autolla, henkilöautolla kuljettajana, henkilöautolla matkustajana,
taksilla, invataksilla, koulutaksilla, junaa, muu
mikä.

Vapaa-ajanmatkoja tehtiin Kemijoen rannalla,
Ounasvaaralla, Veitikanlammen ja Kirkkolammen
ympäristöstä. Myös Keinuvuopajan ranta-alue ja
Vennivaaran alueella tehtiin kävellen vapaaajanmatkoja.

50

6.3.2. Pyöräily
Kysymys: Pääasiallinen reitti vapaa-ajanmatkoilla
Jatkokysymys: Pääasiallinen liikkumismuotosi työ/opiskelumatkoilla? Vastausvaihtoehdot:
Kävellen, polkupyörällä, linja-autolla, henkilöautolla kuljettajana, henkilöautolla matkustajana, taksilla, invataksilla, koulutaksilla, junaa, muu mikä.

”Pyörätieverkosto on
melko huono” Nainen
19-28-v
Pyörällä tehdyt vapaa-ajanmatkat ovat kävellen tehtyjä matkoja pitemmät.
Vapaa-ajanmatkoja pyörällä merkittiin myös Keskustan ja Oikaraisen sekä keskustan ja Rautiosaaren välillä.
65-75-vuotiailla pyörällä tehdyt matkat olivat muihin verrattuna lyhyempiä.
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”...Toivon, että Ounasjoen ja Kemijoen rannoissa säilyvät vähintäänkin nykyiset pyörätiet Kulkureittejä voisi tulla lisääkin
jalan tai polkupyörällä liikkumiseen…” Nainen 29-54-v

6.3.3. Joukkoliikenne
Kysymys: Pääasiallinen reitti vapaa-ajan matkoilla
Jatkokysymys: Pääasiallinen liikkumismuotosi
työ/opiskelumatkoilla? Vastausvaihtoehdot: Kävellen, polkupyörällä, linja-autolla, henkilöautolla
kuljettajana, henkilöautolla matkustajana, taksilla,
invataksilla, koulutaksilla, junaa, muu mikä.

Vapaa-ajan matkoilla joukkoliikenteen käyttö on
hyvin vähäistä. Ainoastaan muutama 16-18vuotias käytti linja-autoa vapaa-ajanmatkoilla
liikkumismuotona.

”Joukkoliikenteen (bussiliikenne) kehittäminen
olisi suotavaa, mutta ymmärrettävästi hankalaa
huomioiden kaupungin asukasmäärän ja henkilöautokannan. ” Vastaaja 55-64-v
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6.3.4. Henkilöauto
Kysymys: Pääasiallinen reitti vapaa-ajan matkoilla
Jatkokysymys: Pääasiallinen liikkumismuotosi työ/opiskelumatkoilla? Vastausvaihtoehdot: Kävellen, polkupyörällä, linja-autolla, henkilöautolla kuljettajana,
henkilöautolla matkustajana, taksilla, invataksilla, koulutaksilla, junaa, muu
mikä.

Vapaa-ajanmatkoilla henkilöautossa kuljettajana on usein 29-54-vuotias. Vastaavasti henkilöautossa matkustajana on useimmin 16-18-vuotias vapaa-ajanmatkoilla.
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6.3.5. Muu kulkumuoto

Kysymys: Pääasiallinen reitti vapaa-ajan matkoilla
Jatkokysymys: Pääasiallinen liikkumismuotosi työ/opiskelumatkoilla? Vastausvaihtoehdot: Kävellen, polkupyörällä, linja-autolla, henkilöautolla kuljettajana,
henkilöautolla matkustajana, taksilla, invataksilla, koulutaksilla, junaa, muu
mikä.

Vapaa-ajanmatkoilla erityisesti 16-18-vuotiaat ja 29-54-vuotiaat merkitsivät
reittejä, joissa kulkumuotoa ei ollut määritelty.
Suurin osa reiteistä kulki kaupungin keskusta, mutta reitissä on nähtävissä
myös nelostien ja Jäämerentien käyttö vapaa-ajanmatkareittinä.
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6.4.

Yhteenveto liikkuminen

Pyöräily oli suositumpaa työ- ja opiskelumatkoilla verrattuna ostos- ja
asiointimatkoihin ja muihin vapaa-ajanmatkoihin. Vapaa-ajanmatkoilla
kävellyn merkitys korostui. Tämä selittyy osittain myös sillä, että osa reiteistä oli niin sanotusti kävely- tai ulkoilureittejä esimerkiksi Ounasvaaralla.

Kokonaisuudessaan vastaajat merkitsivät kartalle 491 reittiä. Reitin kohdalla oli kuitenkin mahdollista valita useampi kulkumuoto, jonka seurauksena eri kulkumuodoilla tehtyjä reittejä merkittiin yhteensä 634 kappaletta. Noin kolmannessa osassa reiteistä ei ollut merkitty, mitä kulkumuotoa
reitillä käytetään.
Työ- ja opiskelumatkat

Ostos- ja
asiointimatkat

Kävely

30

32

34

96

Pyöräily

49

27

31

107

Joukkoliikenne

14

8

3

25

Henkilöauto,
kuljettaja

36

32

23

91

Henkilöauto,
matkustaja

32

22

17

71

Muu kulkuneuvo
esim. skootteri

5

4

7

16

78

88

62

228

244

213

177

634

Kulkuneuvoja ei
määritelty
Yhteensä

Vapaaajanmatkat

Joukkoliikenteen käyttö oli hyvin vähäistä erityisesti vapaa-ajanmatkojen
kohdalla. Joukkoliikennettä käytettiinkin lähinnä vain 16-18-vuotiaiden
työ- ja opiskelumatkoilla. Henkilöauton kuljettajana matkustaminen oli
erityisesti 29-54-vuotiaiden suosituin liikkumismuoto. Henkilöautossa
matkustaja oleminen oli vastaavasti yleistä 16-18-vuotiailla.

Yhteensä

Vastaajilla oli mahdollisuus myös kertoa, mikäli he haluaisivat käyttää
reitillään jotain muuta kulkumuotoa, kuin mitä he tällä hetkellä käyttävät.
Suurin osa vastaajista oli tyytyväisiä nykyiseen kulkumuotoon, eivätkä he
olleet halukkaita muuttamaan kulkuneuvoaan. Vastaajat, jotka haluaisivat
käyttää jotain muuta kulkuneuvoa, toivoivat erityisesti mahdollisuutta
käyttää julkista liikennettä. Muutama henkilö halusi käyttää henkilöautoa
liikkumiseen. Nämä henkilöt olivat suurimmaksi osaksi alle 18-vuotiaita.

Suosituimpana kulkumuotona vastaajien keskuudessa on pyöräily. Tämä
selittyy osittain sillä, että iso osa vastaajista oli 16-18-vuotiaita, joilla ei ole
mahdollisuutta itse ajaa henkilöautoa. Lisäksi kysely toteutettiin talvella,
joka saattoi osaltaan vähentää pyöräilijöiden määrää kesäiseen kyselyajankohtaan verrattuna. Pyörällä tehtiin työ- ja opiskelumatkoista noin 20
prosenttia.

Avoimissa vastauksissa toivottiin lähinnä nykyistä toimivampaa ja monipuolisempaa joukkoliikennettä kaupunkiin. Vastaajat halusivat myös että
erityisesti pyöräteiden talvikunnossapitoon kiinnitettäisiin huomiota, kuten myös yleisesti liikenneturvallisuuteen.

Toimenpide-ehdotukset
Joukkoliikenteen lisääminen sekä aikataulujen yhteensovittaminen ja
parantaminen.

Lähes kaikki matkat, joissa oli käytetty jotain muuta kulkuneuvoa, kuten
skootteria tai mopoa, olivat 16-18-vuotiaiden merkitsemiä.
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Pyöräteiden talvikunnossapidon parantaminen.

