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KYSELYN TAUSTAA

Tavoitteena on kehittää ja tutkia kohtuuhintaista ja energiatehokasta ns. ”kaupunkipientalo”- eli townhouse-tyyppiä, joka sopii Lohjan
paikallisiin olosuhteisiin.
Molempien keväällä 2015 vireille tulleiden kaavamuutoshankkeiden osallistumis- ja arviointisuunnitelmiin ja suunnittelun lähtökohdista
laadittuihin asiakirjoihin voi tutustua kaupungin nettisivuilla.
Em. kaavamuutokset sopivat luontevasti yhteen Aalto-yliopiston townhouse-projektin
kanssa. Keväällä 2015 uudenlaisen asumisen
mahdollisuuksia Lohjalla arvioivat yhteistyössä kaupungin kaavoituksen ja Aalto-yliopiston
edustajien kanssa kaupungin kartasto- ja kiinteistöpuolen ja rakennusvalvonnan edustajat.
Mukana oli myös Pientaloteollisuus ry:n edustajia sekä aiheesta kiinnostunut diplomityöntekijä Aalto-yliopistosta.

Townhouse-teemaan liittyvälle yhteistyölle
asetettujen tavoitteiden mukaisesti järjestettiin kyselyitä ja työpajoja vuorovaikutteisuuden lisäämiseksi jo Taimisto-Tennarin ja
Mäntylän kaavojen laadinnan alkuvaiheessa
ja myös uuden asumisen tavan ja mahdollisuuksien avaamiseksi lohjalaisille.
Kaavoitus julkaisi vuoden 2015 lopulla ensin
Harava-nettikyselyn Taimiston liikuntapuiston ideoinnista, ja keväällä 2016 julkaistiin
nettikysely asumismieltymyksistä.

Townhouse-rivi Gdanskissa.(Wikimedia Commons)

Kyselyillä pohjustettiin työpajoja, joissa syvennettiin kyselyiden teemoja, ja osallistujat
työpajoihin rekrytoitiin ensisijaisesti nettikyselyiden kautta.

Ideasuunnitelma Liikuntapuisto Tennariin
2012

kuva Tina Ullrich

Lohjan Taimisto-Tennarin ja Mäntylän (entinen
päiväkodin tontti) kaavamuutoshankkeiden
yhteydessä on tarkoitus tutkia mittakaavaltaan
Lohjalle ja ko. alueille sopivaa uudenlaista asumista.

kuva Carolien Moinel

KYSELYN TAUSTAA

Otteita Aalto-yliopiston townhouse- teeman aineistoista

Townhouse taipuu moneen

Yhteistyön tavoitteiksi asetettiin mm. Aalto-yliopistossa tehdyn tutkimuksen ja kyselyiden
hyödyntäminen; mm. oma Harava-nettikysely, mahdolliset työpajat ja yleisötilaisuudet ja
tiedottaminen. Rakentamisen osalta tutkittiin
mahdollisen kumppanuushankkeen käynnistämistä.
Mäntylän alue
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ASUMISMIELTYMYSKYSELY 27.1.- 25.2.2016
ASUMISMIELTYMYSKYSELY
Kaavoituksen keväällä 2016 julkaisema Harava-nettikysely asumismieltymysten kartoittamiseksi oli käynnissä 27.1.-25.2.2016, ja siihen
pääsi vastaamaan Lohjan kaupungin nettisivuilta.
Tietoa asumismieltymyksistä kerättiin selvittämällä mm. vastaajien elämäntilannetta ja
asumisen kustannuksia, aiempaa ja nykyistä
asumista sekä suosikkiasunnon tyyppiä.
Asumistoiveiden suhteen selvitettiin asuinalueen ja elämäntyylin, arvostusten sekä asuinja pihatilojen merkitystä asunnon valinnassa.
Vastaajilta kysyttiin myös kiinnostuksesta uusiin asumisen muotoihin ja pyydettiin kehittämistoiveita.
Kyselyn sisältö tukeutui Aalto-yliopiston raportin Uusi suomalainen unelmakoti ? Asukasnäkökulma townhouse-asumiseen, 2015, yhteydessä tehtyyn asumispreferenssikyselyyn.
Kyselystä saatavaa tietoa hyödynnetään Lohjalla uuden asuntokonseptin kehittämisessä
sekä kaava-alueiden suunnittelussa osana
suunnittelun lähtökohtia. Kyselyyn vastanneita aiheesta kiinnostuneita henkilöitä kutsuttiin
mukaan 23.3.2016 pidettyyn Mäntylän kaava-alueen asukastyöpajaan.
Kyselyn laatimisesta ja tiedottamisesta vastasivat Lohjan ympäristötoimen kaavoituksessa kaavoitusarkkitehti Anitta Ojanen ja kaavasuunnittelija Kaisa Långström. Raportin on
31.12.2016 laatinut arkkitehti Anitta Ojanen.

VASTAAJIEN TAUSTATIETOJA
Asumismieltymyskyselyyn vastaajia oli 283. Tässä raportissa on käsitelty vastauksensa lähettäneiden vastausten sisältöä.
Kysely kiinnosti eniten lohjalaisia, joita oli noin
80 % asuinpaikkansa ilmoittaneista vastaajista.
Noin kymmenesosa asui muualla pääkaupunkiseudulla, ja muutama henkilö asui Lohjan lähikunnissa. Vastaajia oli myös muualta Suomesta.
Vastaajista suurin osa oli naispuolisia. Kysely
kiinnosti sukupuolesta riippumatta erityisesti
30-59-vuotiaita.
Pääosassa vastanneiden perheitä oli kaksi aikuista, ja yli puolessa vastaajien perheitä oli lapsia.
Lapsista kolmannes oli alle kouluikäisiä ja yli kolmannes 7-15-vuotiaita. Lapsiperheistä noin kolmanneksessa oli yksi lapsi ja yli kolmanneksessa
kaksi lasta.

lohjalaisia ~ 80 %
tyttöjä/naisia ~ 73 %
30-59-vuotiaita ~ 72 %
lapsiperheitä ~ 55 %, joista
1-2 lapsen perheitä ~ 70 %
lapsista alle kouluikäisiä ~ 33 %
7-15-vuotiaita ~ 36 %
perheessä kaksi aikuista ~ 70 %
palkansaajia ~ 60 %
kotona työskenteleviä

Yli puolet vastaajista oli palkansaajia. Eläkeläisten osuus vastaajista oli yli kymmenesosa. Opiskelijoita, työttömiä ja yrittäjiä oli noin 5-10 % kutakin.

päivittäin ~ 11 %

Noin viidesosa vastaajista työskenteli kotona viikottain ja noin kymmenesosa päivittäin. Noin viidesosa työskenteli kotona tätä harvemmin. Alle
puolet ei koskaan työskennellyt kotona.

harvemmin ~ 21 %

viikottain ~ 21 %

ei koskaan ~ 44 %

kyselyyn vastanneita 283
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ASUMISMIELTYMYSKYSELY 27.1.- 25.2.2016
” Ideoi miten haluaisit asua!
Lohjalla tutkitaan yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa mittakaavaltaan Lohjalle sopivaa uudenlaista asumisen mallia, joka olisi samalla myös kohtuuhintaista ja energiatehokasta.
Tämän kyselyn tarkoituksena on kerätä tietoa asumismieltymyksistä ja toivomme, että vastaat kyselyyn
asuinpaikastasi riippumatta. Kyselyllä saatavaa tietoa asumismieltymyksistä hyödynnetään Lohjalla uuden
asuntokonseptin kehittämisessä ja kaava-alueiden suunnittelussa.”
Miten asut tällä hetkellä?

vastaajien ikä
75

65

Miten asuit aiemmin?

63

Mikä on suosikkiasuntosi?
33

32

7

Asumistoiveet
7

1

- asuinalue ja elämäntyyli
- arvostukset
- asuin- ja pihatilat
- uusia asumisen tapoja?
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ASUINPAIKKA JA-MUOTO
ASUINPAIKKA JA -MUOTO
Miten asut tällä hetkellä , miten aiemmin ?
Millaiseen asuntoon vaihtaisit nykyisen asuntosi ja missä se sijaitsisi ? Mikä sen koko olisi ?
Paljonko olet valmis maksamaan asumisesta
kuukaudessa ?
VIIMEISIN MUUTTO
Noin puolet vastaajista oli muuttanut viimeksi
Lohjan kaupungin sisällä. Noin kolmannes oli
muuttanut kunnasta tai kaupungista toiseen.
Asumisen tavan muutos oli pääasiallinen syy
muuttoon noin kolmanneksessa vastauksia.
Seuraavaksi tärkeimmät syyt olivat asunnon
koko ja perhesuhteiden muutos.
Työpaikan vuoksi tai lähemmäs sukulaisia/ystäviä tai opiskelun vuoksi oli muutettu selvästi
vähemmän.
Vapaissa muu, mikä - vastauksissa tulivat esiin
mm. tarve päästä lähemmäs palveluita tai
asunnon muulla tavalla parempi sijainti, halu
vaihtaa asumisen hallintamuotoa, asumisen
kustannukset, elämäntilanne ja -tapa, elinympäristö ja asuinolosuhteet.

Ennen viimeisintä muuttoa puolet vastaajista oli
asunut vuokra-asunnossa, alle puolet omistusasunnossa ja 5 % asumisoikeusasunnossa.
Tällä hetkellä vastaajista asui pääosa omistusasunnossa ja vain noin viidennes vuokra-asunnossa.
Vastaajista yhä useampi asuisi mieluiten omistusasunnossa, vain 14 % vuokra-asunnossa ja 5 % asumisoikeusasunnossa. Muutos aiempaan on suuri.
Suurin osa asuisi lisäksi mieluiten omassa kiinteistössä (omakoti- tai kaupunkipientalo) ja alle kolmannes
taloyhtiössä (rivi- tai kerrostalo). Yleensä vastaajat
haluaisivat rakennuksen olevan omalla tontilla.
40 %:lla vastaajista oli käytössä myös toinen asunto,
yleensä mökki yli 50 km:n päässä asunnosta.
ASUMISEN KUSTANNUKSET
Vastaajista puolet olisi valmis maksamaan asumisesta 500-1000 euroa/kk. Alle kolmannes vastaajista
olisi valmis maksamaan asumisesta 1000-1500 euroa. 13 %:lla olisi valmius maksaa tätä enemmän.
ASUNNON KOKO

ASUMISEN HALLINTAMUOTO

Tällä hetkellä vastaajista asui noin kolmasosa 61100 m2:n asunnossa. Isommissa 121-160 m2:n
asunnoissa asui viidennes.

Vastaajat arvioivat aiempaa ja nykyistä asunnon hallintamuotoa ja valitsivat lisäksi tarjotuista vaihtoehdoista suosikin, mikäli olisivat
nyt vaihtamassa asuntoa.

Vastaajista hieman yli puolet asuisi mieluiten hieman isommassa 61-120 m2:n asunnossa. Isommissa
121-160 m2:n asunnossa asuisi yli viidesosa.
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~50 % muuttanut Lohjan sisällä
pääasialliset syyt muuttaa
asumisen tavan muutos ~ 34 %
asunnon koko ~ 20 %
perhesuhteiden muutos ~16 %
mieluiten asuttaisiin
omistusasunnossa (~ 81 %),
omassa kiinteistössä (~ 73 %),
omalla tontilla (~ 93 %)
valmius maksaa asunnosta
~ 50 %:lla 500-1000 euroa
~ 28 %:lla 1000 -1500 euroa
~13 %:lla yli1500 euroa
asunnon koko mieluiten
61-120 m2 ~ 53 %

ASUINPAIKKA JA -MUOTO
asunnon koko mieluiten
46

50
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viimeisen muuton syy

asumisen tapa
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”koulu lähellä - lähemmäs palveluita - paremmat yhteydet työpaikkaan Espoossa - parempi asunto ja sijainti - omistusasunnon hankkiminen - vuokralta omistusasuntoon
- asumisoikeusasunnosta omistusasuntoon - uudempi talo - asunnon hinta - edullisempi talo - vuokrakustannusten pieneneminen - halusimme omaa rauhaa ja uuden
talon, rakensimme itse - eläkkeelle jääminen - terveyssyyt - miehen työ - poismuutto
opiskelija-asunnosta - maaseudun rauha - rauhattomuutta vanhassa talossa - luonto
- rauhallinen alue - koti &”kesämökki” -yhdistelmä - pienempään taloon, pois ruuhka-alueelta - päästä Lohjalta pois, eläinten pito - harrastus - asuntoni remontti valmistui ja muutin takaisin kotiin - sisäilmaongelmat - asunto myytiin - sattuma - rakennusmateriaali - kuntaliitos” tms.

ASUINPAIKKA JA-MUOTO
ASUINPAIKKA

lähellä keskustaa /
esikaupunkialueella

Vastaajat arvioivat aiempaa ja nykyistä asuinpaikkaansa ja valitsivat suosikkisijainnin, mikäli
olisivat nyt vaihtamassa asuntoa.
Lähellä keskustaa / esikaupunkialueella
Vastaajien enemmistö asui tällä hetkellä lähellä keskustaa / esikaupunkialueella, ja oli asunut
siellä myös aiemmin. Tämä sijainti oli myös
suosikkiasunnon sijaintina selvästi mieluisin.
Lähiössä
Viidesosa oli asunut lähiössä, mutta sieltä oli
muutettu vähitellen pois. Lähiö ei ollut suosikkiasunnon sijaintina mieluisa.

		

		

kaupungin keskustassa

Keskustassa
~ 16 % oli asunut aiemmin kaupungin keskustassa. Suosikkiasunto sijaitsi lähes viidenneksessä vastauksia keskustassa, vaikka viimeisin
muutto ei ollut suuntautunutkaan keskustaan.

			

haja-asutusalueella / maaseudulla

			

kyläkeskuksessa

			

taajamassa

Taajamassa
Taajamassa asuttiin vähemmän kuin ennen,
eikä se ollut suosikkisijaintina kovin mieluisa.
Haja-asutusalueella / maaseudulla ja kyläkeskuksessa
Viimeksi oli muutettu melko usein haja-asutusalueelle / maaseudulle, ja se oli myös suosikkiasunnon sijaintina keskustan luokkaa. Kyläkeskuksiinkin oli siirrytty viimeisen muuton
yhteydessä, ja se oli myös suosikkiasunnon sijainti lähes kymmenesosassa vastauksia.
Muualla
Suosikkiasunnon sijainniksi toivottiin erityisesti järven / meren rantaa.
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asunnon sijainti mieluiten

ASUINPAIKKA JA-MUOTO

				

				

asunnon sijainti nykyisin

asunnon sijainti aiemmin
1) lähellä keskustaa /
esikaupunkialueella
2) lähiössä
3) kaupungin keskustassa

aiemman asunnon sijainti

jainti

7%

lähiössä

4%

kaupungin keskustassa

1%
lähellä keskustaa/esikaupunkialueella
8%

1%

lähellä keskustaa/esikaupunkialueella

40 %

1) lähellä keskustaa /
esikaupunkialueella
2) haja-asutusalueella/
maaseudulla
3) lähiössä
nykyisen
		 asunnon
		 sijainti

5%

lähiössä
35 %

15 %

18 % keskustassa
kaupungin

taajamassa
haja-asutusalueella/maaseudulla
kyläkeskuksessa

16 %
21 %

muualla

		

(vastauksia 269)		

36 %

suosikkiasunnon sijainti
1) lähellä keskustaa /
esikaupunkialueella
2) keskustassa
3) haja-asutusalueella /
maaseudulla 		

suosikkiasunnon sijainti
2%
lähellä keskustaa/esikaupunkialueella

lähiössä

9%

läh

läh

kaupungin keskustassa
18 %

40 %

kau

taajamassa

taajamassa

haja-asutusalueella/maaseudulla
13 %

haja-asutusalueella/maaseudulla
7%

haj

kyläkeskuksessa
9%
muualla

kyläkeskuksessa

kylä

15 %

(vastauksia 278)		
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taa

20 %

muualla

4%

( vastauksia 268)
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ASUMISEN MUOTO
Vastaajat arvioivat aiempaa ja nykyistä asumismuotoa ja valitsivat vaihtoehdoista suosikkiasuntonsa, ns. hyvän kakkosen ja huonon
vaihtoehdon.

yksilöllisesti suunniteltu
omakotitalo

Kerrostalo
Noin puolet vastaajista oli aiemmin asunut kerrostalossa. Viimeisen muuton jälkeen kerrostalossa asui enää alle kolmannes. Suosikkiasunnoksi sen arvioi alle viidennes vastaajista ja
hyväksi kakkoseksi alle kymmenesosa vastaajista. Huonona vaihtoehtona kerrostaloa piti
yli puolet.

kerrostalo

Rivitalo
Noin neljännes vastaajista oli asunut aiemmin
rivitalossa. Viimeisen muuton jälkeen rivitalossa asui enää noin kymmenesosa vastaajista.
Suosikkiasuntona se oli samaa luokkaa, mutta
hyväksi kakkoseksi sen arvioi jopa viidesosa
vastaajista. Huonona sitä piti vain pieni osa.
Omakotitalo
Tyyppinä omakotitalo (yksilöllisesti suunniteltu omakotitalo, kaupunkipientalo, kaupunkivilla ja talotehtaan omakotitalo) oli suosikki jopa
puolessa vastauksia, ja lähes puolet valitsi sen
myös hyväksi kakkoseksi. Huonona sitä piti
vain pieni osa.
Viimeisen muuton jälkeen yli puolet asui yhden
asunnon omakotitalossa. Aiemmin omakotitalossa oli asunut vain noin viidennes vastaajista.
Yksilöllisesti suunnitellun omakotitalon arvioi
yli kolmannes vastaajista suosikkiasunnokseen.

rivitalo + olemassaoleva rakennus
kaupunkipientalo, kaupunkivilla

talotehtaan omakotitalo

								

mieluisin asunto

Kaupunkipientalon arvioi suosikikseen kymmenesosa vastaajista. Talotehtaan omakotitalon kelpuutti hyväksi kakkoseksi lähes viidennes vastaajista, ja kaupunkipientalon 15 %.

Kahden asunnon omakotitalo tai paritalo
Kahden asunnon omakotitalot ovat kyselyn perusteella harvinaisia. Paritalokaan ei
ollut vastausten perusteella suosittu.

Olemassaoleva rakennus
Olemassaolevan rakennuksen ilmoitti suosikikseen / hyväksi kakkoseksi 13-15 % vastaajista.
Huonona sitä piti vain pieni osa.

Vapaita Muu, mikä - vastauksia oli vähän
mm.; suosikit olivat yhteisöasuminen,
konttiasunto ja pienkerrostalo, hyvä kakkonen vanha pientila lähellä palveluita ja
huonoin oli hometalo.
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millaisessa asunnossa asuit aiemmin
4%

3%

1%

kerrostalossa

suosikkiasunto

asunto aiemmin

rivitalossa

(vastauksia 268)

(vastauksia 270)

21 %

1) kerrostalo
2) rivitalo
3) yhden asunnon
omakotitalo

yhden asunnon
omakotitalossa
1) yksilöllisesti

48 %

paritalossa
omakotitalo

rakennus

millaisessa asunnossa asut nykyisin

asunto nykyisin
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0%
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3) rivitalo

1) kerrostalo
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2%
yhden asunnon
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hyvä kakkonen
kerrostalo
4%
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0%

hyvä kakkonen

17 %
3%

hyvä kakkonen
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12 %
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kaupunkipientalo,4 % 0 %
kaupunkivilla
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18 %
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(vastauksia 249)
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1) rivitalo
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(vastauksia 278)
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(vastauksia 261)

kahden3)
asunnon
rivitalo + olemassa oleva
omakotitalossa

23 %

”hyvä kakkonen”
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ASUMISTOIVEET - ASUINALUE JA ELÄMÄNTYYLI
ASUMISTOIVEET - ASUINALUE JA ELÄMÄNTYYLI
Millä muulla perusteella valitsisit suosikkiasuntosi ? Asunnon valinnassa tärkeät ominaisuudet ? Tärkeitä kävelymatkan päässä olevia peruspalveluita ja muita lyhyellä etäisyydella tai
hyvän yhteyden päässä olevia tärkeitä asioita ?
Vastaajat valitsivat esitetyistä vaihtoehdoista
yhden tai useamman ja esittivät myös muun
vapaan vastauksen.

oma piha
hyvät ulkoilumahdollisuudet lähellä
tukee omaa elämäntapaa

MIELUISAN ASUNNON VALINNASSA TÄRKEÄT OMINAISUUDET
Omaa pihaa pidettiin selvästi tärkeimpänä
ominaisuutena asunnon valinnassa. Se oli valintana ~ 60 %:ssa vastauksia.

vaivattomuus, helppohoitoisuus

Hyvin tärkeitä ominaisuuksia olivat myös hyvät
ulkoilumahdollisuudet lähellä ja se, että asuminen tukee omaa elämäntapaa. Myös vaivattomuus ja helppohoitoisuus koettiin tärkeiksi.
Em. ominaisuudet mainittiin kukin noin puolessa vastauksia.

hyvä kasvuympäristö lapsille

ympäristöystävällisyys , ekologisuus, energiatehokkuus

Hyvä kasvuympäristö lapsille oli tärkeä ominaisuus kuten myös ympäristöystävällisyys, ekologisuus ja energiatehokkuus.
Noin viidennes piti sosiaalisia kontakteja (naapureita, sukulaisia ja ystäviä) tärkeinä.
Vapaissa Muu mikä - vastauksissa tulivat tärkeinä ominaisuuksina esiin mm. kulkuyhteydet, sijainti, palveluiden läheisyys, yksityisyys,
asumisen ja harrastamisen tilat ja sekä rakentamisen tapa.

mieluisan asunnon valinnassa tärkeät ominaisuudet

12
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mieluisan asunnon valinnassa tärkeitä ominaisuuksia

Kaavion otsikko
oma piha

157

hyvät ulkoilumahdollisuudet lähellä

137

tukee omaa elämäntapaa

134

vaivattomuus, helppohoitoisuus

122

hyvä kasvuympäristö lapsille

98

ympäristöystävällisyys, ekologisuus, energiatehokkuus

89

sosiaaliset kontaktit (naapurit, sukulaiset, ystävät)

49

muu
en osaa sanoa

23
2
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valinnassa tärkeitä ominaisuuksia, Muu mikä - vastaukset mm.
”hyvät liikenneyhteydet - kulkuyhteydet - sijainti - sijainti ja kunto - sijaitsee joko lapsen opiskelu- tai omalla
työpaikkakunnalla - palvelut lähellä - koulut, päiväkodit ja terveydenhoitopalvelut lähellä - päivähoito ja koulut lähellä - peruspalvelut (kauppa ym.) kävelymatkan päässä - kulttuuritarjonta - yksityisyys - yksityisyys on
tärkeää! - oma rauha - tarpeeksi tilaa, ei naapureita ihan vieressä - voi musisoida omassa kodissa naapureita
häiritsemättä - hiljaisuus - tonttien tulisi olla suurempia, vähintään 1000m2 - aidan tontin ympärillä pitäisi
voida olla paljon enemmän kuin 1,1m, varsinkin jos kyse on pensasaidasta - ilmansuunnat - lähellä ei saa olla
vuokra-asuntoja - tarpeeksi tilaa esim järkevän kokoiset, tarpeeksi isot huoneet, ei 10m2! - tarpeeksi tilaa harrastaa esim puukäsityöt, musiikin soitto ja tekeminen, sekä varasto ja säilytystilaa - kodikkuus - asunnon tilan
käyttöratkaisut, tunnelma - materiaali - rakentamismääräysten ei tulisi olla kovin tiukkoja ja määrääviä ihan
kaikkien asioiden suhteen - perinteen jatkuminen ” tms.
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TÄRKEITÄ KÄVELYMATKAN PÄÄSSÄ OLEVIA
PERUSPALVELUITA ASUNTOA VALITTAESSA
Lähikauppa / päivittäistavarakauppa osoittautui asunnon valinnassa tärkeimmäksi kävelymatkan päässä olevaksi peruspalveluksi. Se oli
valintana ~ 64 %:ssa vastauksia.

lähi-/päivittäistavarakauppa

Muita tärkeitä peruspalveluita olivat terveydenhoitopalvelut ja koulu/päiväkoti/hoitopaikka. Em. peruspalvelut mainittiin kukin ~
40 %:ssa vastauksia.

terveydenhoitopalvelut
koulu / päiväkoti / hoitopaikka

Noin kolmannes valitsi sekä liikuntapalvelut
kävelymatkan päässä että kirjaston tärkeiksi.
Pienehkö ostoskeskus oli tärkeä noin neljänneksessä vastauksia.

liikuntapalvelut

Muiden kulttuuripalvelujen sijainti ja erityisesti
suurten kauppakeskusten sijainti kävelymatkan päässä eivät olleet muihin peruspalveluihin nähden kovin tärkeitä.

kirjasto

pienehkö ostoskeskus

Vapaissa Muu mikä- vastauksissa tulivat esiin
mm. julkinen liikenne, muut palvelut (pankki,
tms.) ja luonnon ja ulkoiluyhteyksien merkitys.

tärkeitä kävelymatkan päässä olevia peruspalveluita

14
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tärkeitä kävelymatkan päässä olevia peruspalveluita
lähikauppa/päivittäistavarakauppa

167

terveydenhoitopalvelut

107

koulu/päiväkoti/hoitopaikka

99

liikuntapalvelut

87

kirjasto

75

pienehkö ostoskeskus

67

muut kulttuuripalvelut (elokuvateatteri, teatteri, museo)

41

muu

32

suuri kauppakeskus
en osaa sanoa

22
11
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Tärkeitä kävelymatkan päässä olevia peruspalveluita, Muu mikä - vastaukset mm.
” julkinen liikenne - linja-auto - bussipysäkki, jossa pysähtyy päivittäin vuoroja - bussipysäkki - maaseudulla ei
kävellen tarvitse päästä mihinkään, auto on kuitenkin oltava - ei väliä, autolla pääsee - kävelyetäisyydellä ei
tarvitse olla palveluita, koska se tarkoittaa liian tiheää asutusta - ei kiitos Siwaa tai Alepaa tms. mieluimmin
S- tai K-supermarket, muussa tapauksessa joutuu joka tapauksessa ajamaan sitten pidemmälle - ihan pelkkä
sijainti keskustassa rittää - en valitse asuinpaikkaa kävelymatkan perusteella - pankkiautomaatti - postin jakelu - työpaikka - apteekki - luonto ja ulkoilu lähellä - lähellä aitoa luontoa - ranta - lenkkipolut, luonnonrauha,
järvi kiva plussa - järvenrantaoikeus - luonto - oma rauha - lähellä oleva luonnonympäristö - pyörätie maantien varressa ulkoiluun - vapaita rantareittejä, ei asuntokaavaa rantaviivalle - rauhallinen ympäristö, riittävän
kokoinen tontti ” tms.
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LYHYELLÄ ETÄISYYDELLÄ/HYVÄN YHTEYDEN
PÄÄSSÄ ASUNNOSTA OLISI TÄRKEÄÄ OLLA
Vastausten mukaan erityisesti yhteyden luontoon (metsään, järvelle tms.) sekä joukkoliikenneyhteyksien olisi tärkeää olla lyhyellä etäisyydellä asunnosta. Ne olivat kumpikin valintana
lähe 70 %:ssa vastauksia.

yhteys luontoon
joukkoliikenneyhteydet
kaupalliset palvelut

Kaupallisten palveluiden sijaintia lyhyellä etäisyydelle arvostettiin yli puolessa vastauksia.
Noin 40 %:n mielestä sekä kevyen liikenteen
yhteyksien että julkisten palvelujen oli tärkeää
olla lähellä.

kevyen liikenteen yhteydet
julkiset palvelut

Noin kolmanneksen mielestä sekä kaupungin
ydinkeskustan, työ- ja opiskelupaikan että ajoneuvoliikenteen valtaväylän sijainnin läheisyydellä oli merkitystä.

kaupungin ydinkeskusta

työ-/opiskelupaikka

Myös puistojen sijainti (leikkipuisto ja muu hoidettu puisto) oli yhteensä kolmannekselle vastaajia tärkeitä. Pelkän leikkipuiston läheisyyttä
arvosti noin viidesosa vastaajista.
Vapaissa Muu-mikä- vastauksissa tulivat esiin
mm. liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet ja järvi
maisemineen.

lyhyellä etäisyydellä / hyvän yhteyden päässä olisi tärkeää olla

16
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lyhyellä etäisyydellä / hyvän yhteyden päässä olisi tärkeää olla
yhteys luontoon; metsään/järvelle tms.

179

joukkoliikenneyhteydet

175

kaupalliset palvelut

138

kevyen liikenteen yhteydet

108

julkiset palvelut

102

kaupungin ydinkeskusta

82

työ-/opiskelupaikka

75

ajoneuvoliikenteen valtaväylä

71

leikkipuisto

45

muu hoidettu puisto

28

muu
en osaa sanoa

11
5
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Lyhyellä etäisyydellä / hyvän yhteyden päässä olisi tärkeää olla, Muu mikä - vastaukset mm.
”liikuntamahdollisuudet, talvisin hiihto ja luistelu, muuna aikana kävelymahdollisuudet - frisbeegolfrata tai
vähintään kenttä jossa harjoitella avauksia - ulkoilureitit - koirapuisto - järvi - maisemat, paikka - kulttuuripalvelut (kirjasto, teatteri, konserttisali) - päiväkoti - koulu - toimivat linja-autoyhteydet ” tms.
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ASUMISTOIVEET - ARVOSTUKSET
Millaista asumista ja elämäntyyliä arvostaisit
asuntoa valitessasi ? Ovatko asunnon ympäristövaikutuksiin liittyvät asiat tärkeitä ?
Vastaajat valitsivat taulukossa esitetyistä
vaihtoehdoista, mitä arvostaa paljon / arvostaa jonkin verran/ ei arvosta /ei osaa sanoa.
(%-luvut sisältävät kaikki arvostavat/ei arvostavat vastaukset)
ASUMINEN JA ELÄMÄNTYYLI
Vastaajista ~90 % arvosti asunnon ikkunasta
näkyvää luontoa / luontomaisemaa. Omaa pihaa arvosti ~ 80 %. Lähes saman verran arvostettiin sitä, että asunnossa olisi tilaa ystäville,
sukulaisille ja juhlien järjestämiseen.
Pikkukaupunkimaista tunnelmaa arvosti ~ 70
% vastaajista, ja väljyyttä arvostettiin lähes
yhtä paljon.
Hieman yli puolet vastaajista arvosti omatoimista puutarhan ja kiinteistön hoitoa. ~10 %
teettäisi pihatyöt ja muut kunnostustyöt jollakin muulla.
Noin kolmannes arvosti aktiivista osallistumista asuinalueen ja lähiympäristön kehittämiseen kuten myös naapureiden kanssa seurustelua. Noin neljännes arvosti kaupunkimaista
asuinympäristöä ja asunnon lähellä olevaa
ylläpidettyä lähipuistoa. Noin viidesosa arvosti
vakituisen asunnon lisäksi vapaa-ajan asuntoa.
Vain 5%:n mielestä asunnon tilojen tulisi täyttää vain välttämättömät tarpeet. Vastaajat
eivät arvostaneet kaupunkielämän näkymistä
asunnon ikkunasta.

asunnon ikkunasta näkyy luontoa
oma piha
asunnossa tulee olla tilaa ystäville,
sukulaisille ja juhlien järjestämiseen
pikkukaupunkimainen tunnelma
väljyys (naapurit eivät aina näy)
omatoiminen puutarhan ja kiinteistön hoito
aktiivinen osallistuminen asuinalueen ja lähiympäristön kehittämiseen
naapureiden kanssa seurustelu
kaupunkimainen asuinympäristö
asunnon lähellä on ylläpidetty lähipuisto
vakituisen asunnon lisäksi vapaa-ajan asunto
joku muu tekee pihatyöt ja muut kunnossapitotyöt

arvostukset
18
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arvostan paljon
asunnon ikkunasta näkyy luontoa/luontomaisemaa

164

oma piha

162

väljyys (naapurit eivät aina näy)

116

asunnossa tulee olla tilaa ystäville, sukulaisille ja juhlien järjestämiseen

100

pikkukaupunkimainen tunnelma

88

omatoiminen puutarhan ja kiinteistön hoito

79

vakituisen asunnon lisäksi vapaa-ajan asunto

60

joku muu tekee pihatyöt ja muut kunnossapitotyöt

54

aktiivinen osallistuminen asuinalueeni ja lähiympäristöni kehittämiseen

48

kaupunkimainen asuinympäristö

46

asunnon lähellä on ylläpidetty lähipuisto
asunnon tilojen tulee täyttää vain välttämättömät tarpeet
naapureiden kanssa seurustelu
asunnon ikkunasta näkyy kaupunkielämää

42
30
27
18
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arvostan jonkin verran
naapureiden kanssa seurustelu

130

pikkukaupunkimainen tunnelma

122

asunnossa tulee olla tilaa ystäville, sukulaisille ja juhlien järjestämiseen

116

kaupunkimainen asuinympäristö

108

asunnon lähellä on ylläpidetty lähipuisto

106

omatoiminen puutarhan ja kiinteistön hoito

101

aktiivinen osallistuminen asuinalueeni ja lähiympäristöni kehittämiseen

99

asunnon tilojen tulee täyttää vain välttämättömät tarpeet

88

väljyys (naapurit eivät aina näy)

86

asunnon ikkunasta näkyy kaupunkielämää

84

asunnon ikkunasta näkyy luontoa/luontomaisemaa

71

joku muu tekee pihatyöt ja muut kunnossapitotyöt

70

vakituisen asunnon lisäksi vapaa-ajan asunto
oma piha

19

67

			

54

vastauksia 245-251 ja niissä valintoja 1172

		

ASUMISTOIVEET - ARVOSTUKSET
en arvosta

asunnon ikkunasta näkyy kaupunkielämää

133

asunnon tilojen tulee täyttää vain välttämättömät tarpeet

105

joku muu tekee pihatyöt ja muut kunnossapitotyöt

100

kaupunkimainen asuinympäristö

89

asunnon lähellä on ylläpidetty lähipuisto

81

vakituisen asunnon lisäksi vapaa-ajan asunto

79

naapureiden kanssa seurustelu

78

aktiivinen osallistuminen asuinalueeni ja lähiympäristöni kehittämiseen

71

omatoiminen puutarhan ja kiinteistön hoito

50

väljyys (naapurit eivät aina näy)

34

pikkukaupunkimainen tunnelma
asunnossa tulee olla tilaa ystäville, sukulaisille ja juhlien järjestämiseen
oma piha
asunnon ikkunasta näkyy luontoa/luontomaisemaa

Vapaissa Muu, mikä- vastauksissa tulivat esiin
mm. terveellisyys, yksityisyys, yhteisöllisyys ,
kevyt liikenne , luonnonläheisyys, rauhallisuus,
palvelut, asumisen tapa ja ympäristövaikutukset.
Arvostuksiin liittyvät Muu, mikä -vastaukset
mm.
”terveellinen, turvallinen, lämmin ja hengittävä asunto - yksityisyys, eli itse asuntoon sisälle
ei suoraa näköyhteyttä ulkoa, EI siis ikkunoita
joihin pitää laittaa heti sädekaihtimet kiinni hamaan loppuun saakka - että talo olisi tehty niin,
että ei kuuluisi naapureiden puheet, metelöinti,
ilmastointi olisi kunnollinen - hyvin äänieristetty, iso lasitettu parveke - vanhanaikainen - yhteisöllisyys, yhteisiä tiloja mm. ruuanlaitto yhdessä, juhlatila, illanvietot, yhdessä tekeminen
pihatyöt jne.- puutarhapläntti tai mahdollisuus

32
26
22
11
			

kaupunki/laatikko viljelyyn - sukupolvet lähekkäin - turvalliset kevyen liikenteen väylät ja
ulkoilureitit - työmatkat ovat pitkiä joten arjen
logistiikan tulee toimia, hyvin suunnitellut pyörätiet - paikka sähkömopon säilyttämiseen ja
lataamiseen suojassa ilmoilta, koska tarvitsen
sitä liikkumiseen - luonnonläheisyys - vapaat
rannat, venelaitureita, rantautumispaikkoja
järvialueella ja jokiväylillä - kaupungista löytyy
hyvät liikuntapaikat ja Lohjalla erityisesti yhteisessä käytössä olevia ranta-alueita retkeilyreitteineen ja järvellä rantautumispaikkoineen
- arvostan ja kaipaan rauhallista, hiljaista,
melutonta, luonnonläheistä asuinympäristöä, jossa naapurit eivät ole näköetäisyydellä,
mutta peruspalvelut olisivat kuitenkin kohtuullisen kävelymatkan päässä (maks.3km) kohtuulliset kaupalliset ja kunnalliset palvelut
lähellä, esim. Pusulan, Pohjankurun, Veikkolan
tai Virkkalan kaltaiset palvelut - hyvä asuina-

20
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lue, ei alkoholisteja tms naapurissa - mökki
riittää luonnon kannalta, kaupungissa haluaisin asua vaivattomuuden takia kun lapset
ovat poissa kotoa - mökki ja asunto samassa,
lämmityspuut omasta pikku metsästä - esim.
Gunnarla on ihana, uuden alueen asemakaava
ei, melkein kaikki tontit ovat liian pieniä ja/tai
väärän muotoisia - eroa paritaloasumiseen ei
juurikaan huomaisi, määräyksiä on pitkä litania, joista osa on ok, suurin osa rajoittaa omia
toiveita liikaa - haja-asutusalueella hoidan itse
veden ja viemäröinnin, enkä ole riippuvainen
kaupungista ja sen palvelemattomuudesta positiiviset ympäristövaikutukset ovat yleensä seurausta viihtyvyyteen tähtäävistä valinnoista - niiden ei tulisi olla ensisijainen tavoite,
johon pyritään poliittisella ja virkamiesohjauksella, usein sillä seurauksella, että asumisviihtyvyys häviää” tms.
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ASUNNON YMPÄRISTÖVAIKUTUKSIIN LIITTYVIEN ASIOIDEN TÄRKEYS
Vastaajat arvioivat esitettyjen vaihtoehtojen
avulla kuinka tärkeitä asunnon ympäristövaikutuksiin liittyvät asiat heille ovat.
Asunnon ympäristövaikutuksiin liittyvät asiat
olivat tärkeitä pääosalle vastaajista.
Tärkeimpänä pidettiin asumiskustannusten
hallintaa energiatehokkuuden ansiosta. Viidesosa piti uusiutuvia energiamuotoja energialähteenä tärkeänä kuten myös materiaalien ympäristöystävällisyyttä. Osa oli valmis tinkimään
myös asunnon koosta ympäristösyistä.

asumiskustannusten hallinta
energiatehokkuuden ansiosta
uusiutuvat energiamuodot energialähteenä
materiaalien ympäristöystävällisyys
rakennuksen energiatehokkuus
asunnon koosta tinkiminen ympäristösyistä

Muu, mikä-vastauksissa tulivat esiin mm. materiaalit , rakenneratkaisut, kierrätys ja kompostointi.

tärkeät asunnon ympäristävaikutuksiin liittyvät asiat

Asumisen ympäristövaikutuksiin liittyvät asiat
Muu, mikä - vastaukset mm.
”hirsirakentaminen mahdollista - yksinkertaiset ja hengittävät rakenteet, ei häiriöaltista talotekniikkaa, pitkä käyttöikä >100v - nykyisten
rakennusmääräysten välttäminen viimeiseen
asti - esim puutaloon puu tulee suomesta oma
- en asu muovitalossa - aikaa kestävät rakentamisratkaisut, esim. 50-luvun kerrostalot - energiatuotanto, liika energiatehokkuus kostautuu
- kierrätys - kompostointi - vesistöjen suojelu liikkumistapavalikoima ” tms.

kyllä, asumiskustannusten hallinta energiatehokkuuden ansiosta

150

kyllä, uusiutuvat energiamuodot energialähteenä

109

kyllä, materiaalien ympäristöystävällisyys

100

kyllä, rakennuksen energiatehokkuus

79

kyllä, asunnon koosta tinkiminen ympäristösyistä
eivät ole

21

en osaa sanoa

21

muu

21

39

11			
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Mitä asuintiloja tai ominaisuuksia asunnossasi
olisi tärkeää olla ns. normitilojen lisäksi ? Entä
jos asuntosi olisi useammassa kerroksessa?
Ovatko yhteiskäyttöiset tilat sinulle tärkeitä ?

sauna
tilaa vieraiden majoittamiseen

Vastaajat valitsivat esitetyistä vaihtoehdoista
yhden tai useamman ja esittivät myös muun
vapaan vastauksen.

monikäyttöisiä asuintiloja

MIELUISAN ASUNNON VALINNASSA TÄRKEÄT ASUINTILAT

mahdollisuus muunnella tiloja

Vastaajista yli 75 % arvosti saunaa asuntoon
kuuluvana asuintilana, ja erillistä pihasaunaa
piti tärkeänä lähes neljännes. Ns. kotikylpylää
sensijaan ei pidetty kovin tärkeänä.

erillinen varastotila / -rakennus

monikäyttöistä kellaritilaa

Reilusti yli puolet vastaajista piti tärkeänä sitä,
että asunnossa olisi myös tilaa vieraiden majoittamiseen. Asuintilojen olisi myös tärkeää
olla monikäyttöisiä eli huoneilla olisi hyvä olla
enemmän kuin yksi käyttötarkoitus. Viidesosan
mielestä keittiön tulisi olla suljettava tai erillinen.
Hieman alle puolet vastaajista piti tärkeänä
mahdollisuutta muunnella tiloja purkamalla tai
rakentamalla väliseiniä. Kylmää myöhemmin
asuintilaksi muutettavissa olevaa ullakkotilaa
piti kuitenkin tärkeänä vain alle viidennes vastaajista.
~40 % vastaajista piti tärkeänä erillistä varastotilaa tai -rakennusta. Lähes yhtä tärkeänä
pidettiin monikäyttöistä kellaritilaa. Erillistä
muuta lämmintä rakennusta ei pidetty kovin

tärkeät muut asuintilat ja ominaisuudet

tärkeänä.
Takkahuonetta tai arkiolohuonetta pidettiin
tärkeänä. Noin neljännes piti sekä harrastetilaa että työhuonetta asunnon yhteydessä tärkeänä. Sivuasuntoa tai työhuonetta erillisellä
sisäänkäynnillä ei sensijaan pidetty kovin tärkeänä.

22

Esteettömyyttä ja sopivuutta liikuntarajoitteiselle piti tärkeänä noin kolmasosa vastaajista.
Muu, mikä vastauksissa olivat esillä mm. kodinhoito-, pesu- ja vaatehuoltotilat, säilytystilat,
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mieluisan asunnon valinnassa tärkeät muut asuintilat
sauna
tilaa vieraiden majoittamiseen
monikäyttöisiä asuintiloja (huoneilla enemmän kuin yksi käyttötarkoitus)
mahdollisuus muunnella tiloja purkamalla/rakentamalla väliseiniä
erillinen varastotila tai -rakennus
monikäyttöistä kellaritilaa
takkahuone tai arkiolohuone
huolehdittu esteettömyydestä ja sopivuudesta liikuntarajoitteiselle
harrastetila
työhuone asunnon yhteydessä
erillinen pihasauna
suljettava/erillinen keittiö
kylmä ullakkotila, joka on myöhemmin muunnettavissa asuintilaksi
erillinen muu lämmin rakennus
kotikylpylä
sivuasunto
työhuone erillisellä sisäänkäynnillä
muu, mikä
en osaa sanoa

191
137
133
114
103
92
85
75
64
62
59
50
43
39
34
19
18
17
3
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asuntoon liittyvät ulkotilat ja autotalli.
Tärkeät muut asuintilat Muu, mikä - vastaukset mm.
”kodinhoitohuone ! - erillinen kodinhoitohuone (ovi suljettavissa) - esteetön suuri pesutila, vaatehuolto (pesu,
kuivatus) erillisessä tilassa - suihku ja 2 wctä - yksinäinen eläkeläinen haluaa asua kerrostalossa ilman omaa
saunaa, turhia kalliita neliöitä, mieluimmin enemmän komerotilaa - säilytystilaa, lämmintä varastotilaa maakellari - autotalli - autotalli/-katos - parveke - kasvihuone - kirjastohuone - yhteinen liikuntatila - ei erillistä
keittiötä tai eteistä, keittiönurkkaus tai baarikeittiö riittää. Keittiö aiheuttaa vain hukkaneliöitä ” tms.
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ASUNTO MONESSA KERROKSESSA
Noin 45 % vastaajista arvioi, että monessa kerroksessa oleva asunto lisäisi perheenjäsenten
yksityisyyttä. Toisaalta yhtä paljon arvioitiin
monessa kerroksessa olevan asunnon vaikeuttavan sekä tilojen käyttöä ja arjen toimintoja
että siivoamista.

lisäisi perheenjäsenten yksityisyyttä
vaikeuttaisi tilojen käyttöä ja arjen toimintoja
vaikeuttaisi siivoamista

Noin kolmasosa vastaajista arvioi monikerroksisuuden tekevän asunnosta mielenkiintoisen.
Lähes yhtä moni arvioi sen lisäävän asunnon
käyttömahdollisuuksia ja myös monipuolistavan huonetilaratkaisuja.

tekisi asunnosta mielenkiintoisen
lisäisi asunnon käyttömahdollisuuksia

Viidennes vastaajista arvioi monikerroksisuuden tuottavan vaaratilanteita ja kymmenesosa
arvioi sen myös vaikeuttavan yhdessäoloa.

monipuolistaisi huonetilaratkaisuja

Muu, mikä - vastauksissa nousivat esiin mm.
liikkumisen vaikeutuminen ikääntyessä, esteettömyysongelmat, rakennuskustannukset
ja tehokkaat asuinneliöt.

asunto monessa kerroksessa
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asunto monessa kerroksessa
lisäisi perheenjäsenten yksityisyyttä

110

vaikeuttaisi tilojen käyttöä ja arjen toimintoja

107

vaikeuttaisi siivoamista

103

tekisi asunnosta mielenkiintoisen

79

lisäisi asunnon käyttömahdollisuuksia

73

monipuolistaisi huonetilaratkaisuja

70

tuottaisi vaaratilanteita

50

vaikeuttaisi yhdessäoloa

26

muu, mikä
en osaa			
sanoa

9
6
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Asunnon monikerroksisuus Muu, mikä - vastaukset mm.
” estäisi asumisen jossain vaiheessa vanhentuessa - nyt ok, vanhemmiten 1-kerroksinen parempi - rajoittaa
liikkumista vanhempana - esteettömyyden puuttuminen - vaikeuttaisi pyörätuolilla liikkumista - en pysty
kävelemään portaita - laskisi rakennuskustannuksia - tehostaisi mahdollisesti asuinneliöiden käyttöä - mahdollistaisi 2-3- sukupolvea samaan asuntoon ” tms.
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YHTEISKÄYTTÖISET TILAT
Vastaajat valitsivat taulukossa esitetyistä vaihtoehdoista, mitkä niistä kiinnostavat /ehkä
kiinnostavat / eivät kiinnosta / ei osaa sanoa.
(%-luvut sisältävät kaikki arvostavat/ei arvostavat vastaukset)
Yhteiskäyttötilat kiinnostivat yleisesti vain alle
kymmenesosaa vastaajista.

yhteinen harrastustila
omaan käyttöön varattavissa oleva yhteistila

Reilusti yli puolta vastaajista kiinnosti kuitenkin
yhteinen harrastustila. Myös omaan käyttöön
varattavissa oleva yhteistila esim. sauna, pyykkitupa, vierashuone, juhlatila tms. kiinnosti (44
%).

yhteispiha

Yhteispiha kiinnosti noin viidennestä vastaajia.
Yhteinen oleskelutila ja muut yhteiset erilaiset
tilat (esim. talvipuutarha, kerhohuone), jolloin
oma asunto voisi olla pienempi, eivät kiinnostaneet. Vähiten vastaajia kiinnosti yhteinen
tilava keittiö, jolloin oma keittiö voisi olla pienempi.

yhteiskäyttöiset tilat
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kiinnostaa

yhteinen harrastustila

95

omaan käyttöön varattavissa oleva yhteistila

94

yhteispiha

60

yhteiskäyttötilat

38

yhteisiä erilaisia tiloja, jolloin oma asunto voisi olla pienempi

37

yhteinen oleskelutila
yhteinen tilava keittiö, jolloin oma keittiö voisi olla pienempi

ehkä kiinnostaa

21
7

yhteiskäyttötilat

91

yhteinen harrastustila

90

yhteispiha

80

yhteinen oleskelutila

77

omaan käyttöön varattavissa oleva yhteistila

77

yhteisiä erilaisia tiloja, jolloin oma asunto voisi olla pienempi
yhteinen tilava keittiö, jolloin oma keittiö voisi olla pienempi

ei kiinnosta

74
28

yhteinen tilava keittiö, jolloin oma keittiö voisi olla pienempi

198

yhteinen oleskelutila

137

yhteisiä erilaisia tiloja, jolloin oma asunto voisi olla pienempi

122

yhteiskäyttötilat

106

yhteispiha
omaan käyttöön varattavissa oleva yhteistila
yhteinen harrastustila

27

89
63
50
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Mitä haluaisit pihallesi, jos asunnon sisäänkäynti olisi kadun varressa katutasossa ? Miten
haluaisit pysäköidä auton ? Tarvitsetko pysäköintipaikkaa vieraille tai tilaa muille kulkuvälineille ? Mitä haluaisit tehdä omalla pihallasi ?

asunnon sisätiloihin ei näe kadulta
takapihan

Vastaajat valitsivat esitetyistä vaihtoehdoista
yhden tai useamman ja esittivät myös muun
vapaan vastauksen.
ASUNNON SISÄÄNKÄYNTI KADUN VARRESSA
KATUTASOSSA
Vastaajista useimmat (~70 %) halusivat, että
asunnon sisätiloihin ei näe kadulta, kun asunnon sisäänkäynti on kadun varressa katutasossa. Lähes yhtä moni halusi takapihan, ja sen
tuli olla myös katseilta suojattu esim. harrastuksia ja puutarhanhoitoa varten.

katseilta suojatun takapihan
lasitetun parvekkeen tai terassin etu- tai takapihalle

katseilta suojatun takapihan

Vastaajista ~ 40 % halusi etupihan, joka olisi
katseilta suojattu. Viidennes vastaajista halusi
yleensä etupihan kadun puolelle.
Hieman alle puolet vastaajista halusi etu- tai takapihalle lasitetun parvekkeen tai terassin. Viidennes halusi pihatilojen lisäksi kattoterassin.
Noin kolmannes vastaajista ei halunnut seinänaapureita vaan ympärikuljettavan pihan.

ympärikuljettavan pihan, ei seinänaapureita

jos asunnon sisäänkäynti on kadun varressa katutasossa, niin haluan
28
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jos asunnon sisäänkäynti on kadun varressa katutasossa, niin haluan

että asunnon sisätiloihin ei näe kadulta

169

takapihan (esim. harrastuksia ja puutarhanhoitoa varten)

160

katseilta suojatun takapihan

154

lasitetun parvekkeen tai terassin etu- tai takapihalle

111

katseilta suojatun etupihan

95

ympärikuljettavan pihan, ei seinänaapureita

84

pihatilojen lisäksi kattoterassin

57

etupihan kadun puolelle

46

en osaa sanoa
vain kattoterassin
muu

			

7
5
1
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Muu, mikä - vastaus
” Yksityisyys on ehdottoman tärkeää. On tarpeetonta rajoittaa esim aitojen korkeuksia liikaa. Toisaalta olisi
mukavaa esim nähdä keittiöstä kadulle, mutta ei niin että katu olisi ihan ikkunan alla. Kattoterassi olisi ihana,
jos olisi rahaa sellainen rakentaa kunnolla.”
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AUTON PYSÄKÖINTI
Auto haluttiin pysäköidä useimmiten autokatokseen (56 %). Noin puolet vastaajista pysäköisi autonsa mieluiten omaan autotalliin.

autokatokseen

Noin 40 % vastaajista pysäköisi autonsa pihalle
oman asunnon lähelle ja lähes saman verran
vastaajista voisi pysäköidä yhteiseen autohalliin.

omaan autotalliin

Pysäköintilaitos ei ollut suosittu vaihtoehto.
Myöskään kadun varteen ei haluttu pysäköidä.
Vastaajista ~10 %:lla ei ollut lainkaan tarvetta
autopaikalle.

pihalle oman asunnon lähelle

VIERASPYSÄKÖINTI

yhteiseen autohalliin

Yli 80 % vastaajista ilmoitti tarvitsevansa pysäköintipaikan myös vieraille. Vain ~10 % ei tarvinnut vieraspaikkaa.

minulla ei ole tarvetta autopaikalle

MUIDEN KULKUVÄLINEIDEN TILANTARVE
Polkupyörille, mopoille, moottoripyörille tms.
ilmoitti tarvitsevansa tilaa yli 90 % vastaajista.
Em. muita kulkuvälineitä haluttiin säilyttää yli
puolessa vastauksia asuinrakennuksen yhteydessä. Vastaajista ~ 45 % halusi säilyttää niitä
erillisessä rakennuksessa. Noin kolmannes halusi muille kulkuvälineille tilaa omalle etupihalleen ja noin viidesosa omalle takapihalleen.
Auton ja muiden kulkuvälineiden pysäköintiin
ja tilantarpeeseen liittyen Muu, mikä - vastauksissa tulivat esiin mm. sähköisten kulkuvälineiden tila- ja lataustarpeet, ns. kakkosauto ja
ajoneuvoliittymien leveys.

auton pysäköinti
30

ASUMISTOIVEET - PIHATILAT

auton pysäköinti

autokatokseen

139

omaan autotalliin

121

pihalle oman asunnon lähelle

94

yhteiseen autohalliin

85

minulla ei ole tarvetta autopaikalle

21

pysäköintilaitokseen

13

kadun varrelle

8

en osaa sanoa

7

muu

			

4

vastauksia 248 ja niissä valintoja 492

Pysäköinti Muu, mikä - vastaukset mm.
” kuiv/lämmin säilytys tilat esim. sähköpyörätuolille tai sähköpolkupyörälle (sekä lataamismahdollisuus) - sähköauton latauspaikat pakollisiksi!!! Minulla on jo täyssähköauto! - kakkosauto voisi olla kauempanakin - 6m
leveys kahdelle autolle ei ole tarpeeksi. Ei ole järkeä peruuttaa autoa pois katoksesta tai tallista jotta voi ottaa
perheen mukaan. ” tms. Istua nauttimassa kesästä ja kuuntelemassa luonnon ääniä.
Puutarhan hoitoa, pelata jalkapalloa
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MITÄ HALUAISIT TEHDÄ OMALLA PIHALLASI ?
Vapaita omaa pihaa koskevia vastauksia annettiin yli sata. Omalla pihalla haluttiin ennenkaikkea nauttia rauhasta ja viettää aikaa yksin ja ystävien sekä lemmikkieläinten kanssa, harrastaa
pienimuotoista kukkien ja syötävien kasvien
viljelyä ja erityisesti grillausta.
Istua nauttimassa kesästä ja kuuntelemassa
luonnon ääniä. Puutarhan hoitoa, pelata jalkapalloa - Grillata, viettää aika...- Puutarhanhoitoa - Koira-aitaus, istutuksia, lapselle leikkitilaa.
- Olla rauhassa - Uida, hoitaa eläimiä, leikkiä,
rentoutua. - puutarhanhoito, pienviljely, puutyöt
- lasten leikkimahdollisuudet; yrttien, kukkien,
marjapensaiden ja hedelmäpuiden kasvatus;
grillaus. - hoitaa puutarhaa, rentoutua, laittaa
ruokaa kesäkeittiössä, ulkoiluttaa koiraa - Olla
rauhassa ilman muiden katseita. - puutarhanhoito, kasvihuoneet, mopolla ja mönkkärillä ajo,
biletys, auringonotto, kylpeminen, maton pesu,
puiden sirklaus jne - Grillata - Hoitaa puutarhaa,
kasvattaa syötäviä ja nauttia rauhasta. Lisäksi
harrastan koirakasvatusta ;) - Rentoutua, hoitaa
puutarhaa ja antaa lapsien leikkiä vapaasti ja
turvallisesti - grillaus, pieni kasvimaa tai kasvihuone, yksityisyyttä - kasvimaa, kasvihuone, grilli yms - Puutarha, aarimaa - Viettää aikaa, hoitaa
puutarhaa - Viettää aikaa. Helppohoitoisia kasveja/hyötykasveja. Koira. - Kasvattaa hyötykasveja ja kukkia, marjapensaita ja hedelmäpuita.
Grillata, viettää aikaa kesällä ja talvella lasten
kanssa. Kuivattaa pyykkiä, tampata mattoja ym.
- Puutarhanhoitoa - Istua rauhassa katseilta suojassa. Antaa lasten leikkiä turvallisesti aidatulla
pihalla. - Puutarhanhoitoa, viljelyä, koiran ulkoi-

lutusta - hoitaa puutarhaa ja kasvimaata sekä
rakennella vaikkapa venettä. - Oleskella ulkona,
lukea, pienimuotoista puutarhan hoitoa, grillata, kuunnella hiljaisuustta. - Keinu, omenapuu
ja muutama marjapensas sekä kukkapenkki. Grillata, Leikkaa nurmikkoa Istahtaa, ottaa oluen ja kuunnella luontoa sekä
ympäröivän kylän yksittäisiä elämän ääniä.
- kasvattaa hedelmiä, vihanneksia ja yrttejä
omaan käyttöön. Oleilla ja leikkiä lasten kanssa. - Viettää aikaa perheen ja ystävien kanssa
esim. tehdä ruokaa. Tehdä kohtuullisessa määrin pihahommia. Pihan tulisi olla mahdollista
aida koiran vuoksi. - En käytä pihatiloja. Olen
asunut koko 36-vuotisen elämäni kerrostaloissa keskustoissa, kerrostalojen piha-alueita en
koe tarpeellisina, käytän puistoalueita virkistäytymiseen. - kaupunkiviljely, kukkien istutus,
oleskelu, säilytys, grillaus ja ruokailu - Ottaa
aurinkoa, kasvattaa esmes salaattia,tomaatteja jotain pienimuotoista vain - levätä katseilta
suojassa, uida - Kasvattaa hyöty- ja koristekasveja. - Hoitaa puutarhaa ja viettää aikaa perheen ja ystävien kanssa. Pitää kanoja. - Kasvimaa/puutarha Leikit, pelit ja yhdessäolo- Ottaa
aurinkoa ja juoda aamukahvilla. Kasvattaa
yrttejä.Kahvitella vieraiden kanssa ja käydä tupakalla. - Pienien hyötykasvien kasvattaminen,
virkistäytymiseen - Syödä, lukea, löhöillä rauhassa. Istua iltaa ystävien kanssa. - Hyöty- ja
hupiviljelyä, kahvittelua, lintulaudan seurailua,
siilin puuhienseurailu - Istuttaa kukkia - Grillata,
ottaa aurinkoa, ruokailla, viettää perheen kanssa aikaa. - Maarakennustöistä lähtien kaikkea
- Järjestää juhlia, pomppia trampalla, leikata
nurtsia ja omppupuita - Auringon ottoa, grillausta, kukkia ja istutuksia - Ottaa yläosattomis-
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sa aurinkoa. - Oleilla, kasvattaa yrttejä, kukkia,
marjapensaita, ulkoiluttaa lemmikkejä. Kesäisin
”lisähuone”, jossa syödä, lukea, tehdä muuta
pientä. - Oleskella - Leikkiä lasten kanssa, hoitaa
puutarhaa, ottaa aurinkoa, järjestää grillijuhlia
vieraille - Oleskella - hoitaa puutarhaa, trampoliini, pallopelit, oleskelu, seurustelu - Nauttia
auringosta ja luonnosta. - Grillata, syödä perheen ja ystävien kanssa, lasten leikkialue, kasvattaa kasveja - Kesäfestarit, Ämmänkannon
MM-kisat, suopallon EM-kisat, Lumiveistosten
PM-kilpailut, - Elää omaa elämääni, järjestää tapahtumia, harrastaa, viis veisata muista. - Normaaleja perhejuttuja miehen, lasten ja koiran
kanssa. Piilossa naapureiden ja ohikulkijoiden
katseilta! - Lumitöitä - - Esim omat marjapensaat,hedelmäpuut ,palju ,terassi sekä mahdollisuus säilyttää (varastossa) esim sähköpyöristä
tai sähkö polkupyörää. Myös skootterin säilytys.
Mahdollinen veneen säilytys. - Oleilu, puutarhan hoito, lapsenlasten leikit - Puutarhatöitä.
Loikoilua. - Viettää aikaa, ottaa aurinkoa - Oma
puutarha. - Oleskella - grillata - nauttia oleskelusta. paljon kukkia - Juoda aamukahvin, tehdä
pieniä pihatöitä, leikkiä lasten ja koirien kanssa
- Hoidella pientä puutarhaa ja istuskella pihalla. - Viettää aikaa sekä pelata ja leikkiä lasten
kanssa. Pienimuotoista viljelyä tms. - Rakentaa
varaston. Määräykset ovat ankeuttajia ja muuttuvat vuosittain. Uusilla aluilla siistejä varastoja
kytätään ja mitataan. Ympäri Lohjss on kaiken
maailman aaltopeltihökkeleitä, joihin ei puututa millään tavoin. - puutarhanhoito, grillaus
yms. - Istua keinussa. Istuttaa ehkä muutaman
kukan. - Viettää aikaa rauhassa, silloin tällöin
ehkä naapureiden kanssa, mutta niin että voisin
itse valita ajankohdan. - Leikkiä lasten kanssa,
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opettaa lapset ajamaan pyörillä, rentoutua, viettää aikaa ystävien kanssa ja hoitaa pihaa kädet
mullassa. - olen kiinnostunut puutarhanhoidosta, joten kukkien ja hyötykasvien viljely olisi mukavaa puuhaa - Kasvattaa vihanneksia ja kukkia,
viettää aikaa.- Hyötykasviviljely. Kompostointi.
Marjapensaita ja omenapuita. Puutarhakeinu.
Katettu, lasitettu grillimaja. - Hoitaa puutarhaa,
hyötytarha ja marjatarha, jopa kaupalliseen tuotantoon. Viihtyisä suojaisia oleskelutila ja lapsille
turvallista tilaa leikkiä. Grillipaikka grillailuun. Uimarantakin olisi kiva, vaikkakin harvinaista herkkua, yhteisranta lähellä + - En mitään!! Pihan haravointi- ja lumenluontikiintiöt ovat täyttyneet!
- istuttaa kukkia, yrttejä , laittaa kiikun ja istua
siinä nauttien elämästä ja auringost - istuttaa
ihania kukkia jne. - suunnitella ja rakentaa sen
ympäristöön sopivaksi ja useina vuodenaikoina
kauniiksi toiminnot mm. grillaus - Lukea, ottaa
aurinkoa, kasvattaa kukkia/yrttejä - Polttopuita.
- pötkötellä riippumatossa lukemassa ja nauttimassa kesäpäivästä. Pelata pihapelejä(heittää
tikkaa, pelata krokettia/mölkkyä/petankkia).
grillata. - Kasvattaa vihanneksia, grillata, ottaa
aurinkoa, viilentyä varjossa hellepäivinä, lapsille
trampoliini, lumimajan rakennus omalle pihalle
- Kasvattaa kukkia ja hyötykasveja.- hoitaa puutarhaa, oleilla, lukea, ottaa aurinkoa, laittaa ruokaa, kestitä vieraita, seurustella - viljellä ruokaa,
polttaa tupakkaa ja juhlia äänekkäästi- Ottaa
aurinkoa, heittää Tikka ja grillata - kasvattaa
kasveja, pensaita ja puita - Grillata, ottaa aurinkoa, pienpuutarhanviljelyä - Tehdä pihasta kaunis (puutarhanhoitoa?) ja silloin tällöin grillata
vaikka siellä. - Pitää kasvimaata. - Mahdollistaa
kissojen ulkoilun aidatulla pihalla, kukkien hoitoa, oleskelua - Hoitaa puutarhaa, loikoilla, ruok-

kia ja katsella lintuja, kuunnella linnunlaulua
ja katsella vuodenaikojen vaihtelua, kouluttaa
koiria ja muutoinkin touhuta niiden kanssa. Hoitaa istutuksia, viettää aikaa mm. grillaten.
- Leikkiä, kasvattaa yrttejä ja kesäkurpitsoja,
grillata ja syödä, maata riippukeinussa ja lukea
- Kasvattaa vihanneksia ja yrttejä sekä lukea
rauhassa. - Oleskella rauhassa. Ruuan laitto. Hoitaa puutarhaa, ottaa aurinkoa ja lukea, järjestää grilli- ym. juhlia/yhdessä oloa ystävien ja
perheen kanssa. - Oleskella, grillata, pelata mm.
sulkapallo, mölkky - Istuttaa kukkia,marjapensaita, ehkä hedelmäliha.- Istuskella,lukea,nauttia elämän äänistä. - Kasvattaa pienesti keittiökasveja ja kukkia. - Nauttia mm. estetiikasta ja
viljellä hyötykasveja.- JOs asuisin rivitalossa niin
pieni piha, jossa voi viljellä pienimuotoisesti ja
laittaa ruokaa/oleskella - Keinu /,oma puutarha
laatikko - Oleskella, grillata, kasvattaa marjapuskia ja omenapuita, ruokkia talvella lintuja,
pelata pihapelejä...
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MUUT ASUMISTOIVEET
Mikä tapa sopisi sinulle parhaiten, jos olisit
hankkimassa pientaloa ? Oletko jäänyt kaipaamaan jotain aiemmista asunnoistasi ? Minkälaisesta asumisesta unelmoit ? Mikä estää mielestäsi asumisunelmien toteutumisen ?
PIENTALON HANKKIMINEN
Vastaajat valitsivat esitetyistä vaihtoehdoista
yhden tai useamman ja esittivät myös muun
vapaan vastauksen.

valmiiksi rakennettu rakennus
rakennuttajalta ostaminen vaiheessa,
jossa voi vielä vaikuttaa ratkaisuihin

Lähes puolet vastaajista ei haluaisi rakentaa
tai rakennuttaa itse, vaan ostaisi mieluiten valmiiksi rakennetun rakennuksen.

omatoiminen rakentaminen

Vastaajista ~40 % ostaisi rakennuksen rakennuttajalta sellaisessa vaiheessa, jossa voi vielä
vaikuttaa ratkaisuihin.

rakennuttajakonsultin käyttö

Noin kolmannes vastaajista olisi valmis rakentamaan talonsa itse.
Vain pieni osa vastaajista (~17 %) käyttäisi rakennuttajakonsulttia, joka hoitaisi suunnittelun ja rakentamisen kilpailuttamisen, aikataulutuksen tms.
Alle kymmenesosa vastaajista oli kiinnostunut
ohjatusta kuten myös omatoimisesta ryhmärakentamista.

pientalon hankkiminen

Muu, mikä - vastauksissa nousivat esiin mm.
vanhan rakennuksen ostaminen sekä suunnitteleminen ja työn valvominen itse.
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pientalon hankkiminen

valmiiksi rakennetun rakennuksen ostaminen (en haluaisi rakentaa tai rakennuttaa itse)

114

rakennuttajalta ostaminen vaiheessa, jossa voin vielä vaikuttaa ratkaisuihin

99

omatoiminen rakentaminen

76

rakennuttajakonsultin käyttö (hoitaa suunnittelun ja rakentamisen kilpailuttamisen, aikataulutuksen tms.)

41

ohjattu ryhmärakentaminen (esim. kaupunki kokoaa ryhmän)

22

en osaa sanoa

22

omatoiminen ryhmärakentaminen, itse järjestetty ryhmä

21

muu

5

			

vastauksia 244 ja niissä valintoja 400

Pientalon hankkimiseen liittyvät Muu, mikä vastaukset mm.
” vanhan rakennuksen ostaminen - restauroidun vanhan hirsirunkoisen rakennuksen ostaminen -itse suunniteltu, joku muu tekee loput - avaimet käteen - urakoitsijalla teettäminen. Valvoisin työn itse”
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OLETKO JÄÄNYT KAIPAAMAAN JOTAIN AIEMMISTA ASUNNOISTASI ?
Vapaita vastauksia asioista, joita oli mahdollisesti jääty kaipaamaan aiemmista asunnoista,
annettiin lähes sata. Kaipaamaan oli jääty mm.
omaa pihaa, puusaunaa, varastotiloja, käytännöllisempiä asuintiloja ja vanhojen rakennusten ominaisuuksia ja hyvää asunnon sijaintia.
”Keskustan läheisyyttä - Harrastetilaa, (saunaa) - Entisen asunnon sijainti oli loistava - vaatehuone - Omaa pihaa - Asun vihdoin unelmieni
asunnossa joka on meille suunniteltu omakotitalo haja-asutusalueella. Valitettavasti kun
lapset muuttavat kohta kotoa jää se meille aivan liian suureksi. Pitänee ryhtyä harkitsemaan
muuttoa jossain vaiheessa. Lohjalta emme
halua pois, mutta emme myöskään innostu
taloyhtiöistä kun on tottunut omaan rauhaan.
- Julkista liikennettä - Kylpylä - Yksityisyyttä ja
toisaalta myös yhteisöllisyyttä - Hyvä äänieristys - apukeittiötä esim. marjojen, sienien ja
riistan käsittelyyn, jolloin varsinainen ”siisti”
keittiö voi olla pieni - märkäeteistä koiran
tassujen pesemiseen - tulisijaa - Avaruutta ja
korkeaa tilaa - Jään kaipaamaan sitä, että en
asunut Lohjalla. Olisi hienoa asua paikassa,
jossa kaupungintalolla ei ole hölmöläisiä töissä
vaan jossa arvostetaan kaikkia. Lohjalla on
paha asua. - luontoa - En - Puusaunaa - Tilavaa
saunaa/kodinhoitohuonetta/pesutilaa - Tilava
lasitettu parveke, oma piha. - Korkeita huoneita

- Sujuvia yhteyksiä ulos (myös märkätiloista),
osan vuotta käytössä olevaa tilaa - Työtiloja
- Tilaa on aina liian vähän - Lyhyt työmatka.
- Omaa pihaa - en - Lähikauppaa/-kauppoja.
- Yhteisiä pesu ja varastointi tiloja. Autotallia. - Sijainti. Hyvät joukkoliikenneyhtyedet
olivat todella hyvät edellisessä asunnossa.
Samoin etäisyys kauppohin. - Vanha kivitalo
Turun keskustassa Rauhankadulla, upeat lähes
puoli metriä paksut kiviseinät, upeat pyöreät
ikkunasyvennykset, joihin pääsi istumaan kahvikuppi kädessä ja katselemaan kadun vilinää.
Erään Yliopistonkadun asunnon baarikeittiö,
joka loi tunnelmaa ja säästi neliöitä yksiössä. Vanhojen talojen korkea huonekorkeus,
sillä nykyiseen asuntooni Lohjalla ei saa kuin
plafondilampun matalan huonekorkeuden
vuoksi.- En ole.- En, kotini on täydellinen: tilava
1-kerroksinen,päättyvän tien päässä puiston
reunalla järvinäkymin. Vain sauna on liikaa:
ystäväni eivätkä myöskään lapseni eivät tykkää saunoa, piha voisi olla hieman pienempi
esim.400-500 m2. Myös lapseni ja ystäväni
pitävät pienemmistä pihoista, kukaan ei halua
ylenmäärin tehdä puutarhahommia se porukka on jo kadonnut tai ainakin poistumassa...
- avara, monikäyttöinen makuuhuone.- Hiihtoladulle suoraan kotoa, hyviä naapureita,
mukavaa pihaa. - Palvelujen läheisyyttä ja
tiheää julkista liikennettä. - Energiatehokkaita
lämmitysratkaisuja, tilava keittiö - Kylpyammetta, lasitettua parveketta - Lyhyt työmatka
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ja hyvät palvelut ja julkiset yhteydet.- Mukavampaa asuinkumppania, joka viihtyy muidenkin kanssa ;-) - Varastotilan koko..ollut isompi.- Ensimmäisen opiskelija-asunnon turvallista
pesämäisyyttä 24m2. Seuraavien opiskelija
asuntojen kämppiksiä. Mummona haluan taas
kommuniin. - Työtila upealla maisemalla, oma
piharauha, mahdollisuus valita pintamateriaaleja ja värejä itse, palvelut vieressä, sosiaaliset
naapurit. - Monta asiaa, mutta kaupunkiasuminen on eri asia kuin maaseutuasuminen.
- isompaa eteistä/tuulikaappia - Hyviä ulkoilumahdollisuuksia (mielenkiintoisia kävelyreittejä) - Rauhallinen sijainti - En ainakaan rakennusvirheitä, rakennuttajan kanssa korvauksista
taistelua enkä asuntomurtoja. - Olen asunut
monissa maissa, erilaisissa asunnoissa. En
koskaan ole jäänyt kaipaamaan mitään vaan
kaikki asunnot ovat vastanneet silloista elämäntilannetta. Tätä toivoisin myös Lohjalta jos
sinne Espoosta muutamme ja rakennamme.
- Oppilasasunnossa oli merinäköala ja se sijaitsi lähellä merenrantaa. - Rivitalosta kaipaan
oman pihan ,terassin ,puutarhan (ja siihen kuuluvat harrastukset) sekä lyhyen matkan esim
autolle.Grillaamisen sekä pihalla olemisen.
Liikuntavammaisena liikkumisen helppouden
esim kotoa autoon jne. - En. - Vierashuonetilaa
- Helppohoitoisuutta pienemmistä asunnoista. - En - En mitään - en - En. - takkahuonetta.
ja suojaisaa terassia - isommasta saunasta vuokra-asumisesta= kyllä. naapureitten äänet
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ei kuuluneet.sai nukkua rauhassa. - Isompi wc Keskustan palveluita. - Oma ranta. - Isoa terassiparveketta. - Väljiä avaria näkymiä, kaupan
ja palvelujen läheisyyttä - olen kaivannut asuntoihin säilytystiloja. - PK-seudulla asuva kaipaa
luonnonrauhaan. Paluumuuttoa suunnitteleva
kaipaa juuriaan. - Hellaa, puulämmitteistä. Puulattioita. Hirsitalon tunnelmaa. - Itse suunniteltu omakotitalo on rakas, mutta ikä ja leskeksi
jääminen laittaa miettimään kerrostaloon siirtymistä - metsä, järvi näköala, hyvät naapurit
- en mitään - Talonmies - Omakotitaloa - Asuin
ennen omakotitalossa, sieltä kaipaan pihatöitä,
saunaa ja yksityisyyttä (imuroin 01:30 aamulla)
Kerrostalossa ei niin voi tehdä, myös yhteinen
sauna ja saunavuorojen puute aiheuttaa sen
ettei saunaan pääse vaikka haluaisi.- Saunaa
ehdottomasti - vanhoja leveitä 30-luvun ikkunalautoja. Isoja ikkunoita. urheilukenttää pihalla( asuin vanhalla koululla ja talvella kenttä
jäädytettiin). säilytystiloja. - Sauna ja enemmän
säilytystilaa. - Ei ole kiva, jos kaikista ikkunoitsa
näkyy naapuritalot. Itse kaipaan näköjään ikkunoista luontoa.- maa pihaa ja rauhaa - Pihojen
helppohoitoisuus- Muuntojoustoa, omia kokeiluja - Parvi oli mukava ja sopivan pieni piha
- Nykyinen on kaikin puolin parempi kuin entinen - Lautalattiaa ja upotettuja vaatekaappeja
sekä tilavaa vaatehuonetta - Omaa pihaa.- En
osaa nyt sanoa - Pihaa. - Kaikki ovat olleet hyviä elämäntilanteeseen nähden. Nyt on paras!
Omakotitalo järvenrannalla, suhteellisen suuri

piha,suhteellisen lähellä keskustaa. - Edellisen
asunnon lähiluontoa. - En - vaatehuone - Eteistiloja, joissa puoliksi käytössä oleville kasseille
olisi hyvä ja järkevä säilytyspaikka ja jossa
avaimet, puhelimet, lompakot, pyöräilykypärät
jne. saisi laskettua johonkin järkevään paikkaan, jossa ne olisivat piilossa katseilta mutteivät kuitenkaan hävyksissä. Apteekkarikaappia
vetolaatikoineen keittiöön. Ulkoiluvälinevarastoa ja pyykkihuollon lopullista ratkaisua. - Olen
asunut omassa vanhassa talossani nyt 20
vuotta enkä ole katunut valintaani. Ehkä suurin
varjopuoli on vanha lämmitysjärjestelmä joka
on 50-60 luvun peruja ja tulee kylminä aikoina
tosi kalliiksi. Vuokralla asuessa kuukausikulut
pysyivät vakiona. Myös jos jotain odottamatonta sattui, saattoi kutsua hätiin talkkarin,
eikä joka hommaa tarvinnut maksaa aina
omasta pussista. - lyhyitä välimatkoja kauppaan, pankkiin, terveyskeskukseen ja bussipysäkille - Huolettomuutta.- omaa pihaa, saunaa,
omaa rauhaa - Puulämmitteinen sauna - Yhteisöllisyys. - En mitään.”
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MINKÄLAISESTA ASUMISESTA UNELMOIT ?
Asumiseen liittyvistä unelmista annettiin vastauksia noin 150. Monet asuvat jo unelmiensa asunnossa. Osa kaipaa omakotitaloa, myös
vanhaa taloa, osa kerrostaloa. Myös asuintiloihin liittyy paljon unelmia ja toiveita. Sekä
keskustassa että maalla asumisesta ja järven/
meren rannalla asumisesta haaveillaan.
” Rauhassa, omalla tontilla, kohtuu lähellä keskustaa ja palveluja. - Asumista maaseudulla
haja-asutus alueelle.- Laadukkaasta suhteellisen väljästä asumisesta, kuitenkin järkevällä
kustannustasolla.- Tilavasta asumisesta lähellä
keskustaa luonnon lähellä - Iso asunto ja lapsellä oma huone ja puhtas - Rivitalo asuminen
sopii tämänhetkiseen elämäntilanteeseen.
Tulevaisuudessa omakotitalo olisi haaveena.
- omakotitalo - Käytännöllisestä asunnosta Oma rauha, kätevät tilaratkaisut joihin voi itse
vaikuttaa. - Nykytilanne: omakotitalo omalla
tontilla maaseudulla omassa rauhassa. - Nyt
on hyvä näin. Vain lähipalveluiden karsiminen
harmittaa. - Lasi- ja hirsitalo, monernitalo - Toimiva omakotitalo isolla pihalla, väljyyttä - omakotitalo lähellä keskustan palveluja tai työpaikkaa. - Avara, valoisa asunto, jossa tilavahko
kylpyhuone/kodinhoitohuone. Ei eteiskäytäviä,
ovat hankalia hyödyntää. Keittiöön tarpeeksi tasoja. Asunnossa paljon tyhjiä seiniä, jotta
tilan muuntelu (huonekalujen paikat) mahdollista.- Lisää tilaa ja avaruutta, ekologisesti järkeviä valintoja, harrastetilaa (musiikki- ja taide-
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harrastukset), kestäviä ja laadukkaita rakenteita
- Useampi pieni makuuhuone, iso keittiö - Asumisen tiloista, jotka olisivat mahdollisimman
monikäyttöiset ja toisiinsa ”avoimesti” liittyvät.
Asunnon koko max 100 m2 ja hyvät lämpimät
varastotilat vaikka erillisessä rakennuksessa. Sijainti lähellä metsää ja/tai järveä, kaunista maisemaa. Omalla tontilla vesiaihe, lampi tai puro.
Palveluihin muutaman kilometrin matka, jonka
voisi edes kesäaikaan taittaa pyörällä tai jalan
koiran kanssa. - Lohjan keskustan tuntumassa
olevasta asunnosta koska haluaisin lähemmäksi
sukulaisia - Vanha talo, joka hoitaa itse hengittämisen. En missään nimessä muoviin käärittyä
hengittämätöntä taloa. - Maaseudulla, jota kaupunki tai kunta arvostaisi. Maaseudulla, joka olisi elinvoimainen ja vireä ja jolle olisi joko tarjolla
palveluita esim. Piennar, kevyen liikenteen väylä,
koulukuljetus asiallisesti, terveysadema ja hammashoitola lähellä puhumattakaan koulusta lähellä tai sitten verojen alennus, sillä on pösilöä,
että maalaisille ei tarjota mitään muuta kuin
keksukstan palveluiden rahoitamista. - energiatehokkaasta, halvat asumiskustannukset - omarauhainen maaseutumainen tila, vanha talo,
paljon ulkorakennuksia, paljon omaa peltoa/
metsää ympärillä - Rivitalon päätyasunnossa
pienkaupungin keskustan läheisyydessä. - Aikalailla asun niin, olisipa rahaa remontoida pinnat
unelman mukaisiksi. - Nykyinen oktalo aika lähellä unelma-asuntoa - Pieni talo veden lähellä.
- Helppous, yksityisyys js rauhs - Omakotitalo.

Oma piha,autotalli tai katos. Riittävät säilytys
ja varastotilat (kylmät ja lämpimät). Riittävästi
tilaa koko perheelle. Järkevät yhteiset tilat.
- Uudesta, modernista ja toimivasta omakotitalosta, jossa voin asua myös kun vanhenen.
Äidille ja lapselle omaa rauhaa. - Uusi toimiva
asunto, jossa ei huolta remonteista. Tilaa sopivasti arjen tarpeisiin ja jokaiselle perheenjäsenelle. Lämmintä säilytystilaa sopivasti. Asunto
kävelymatkan päässä (max 2km) keskustasta.
Turvallinen rauhallinen asuinalue. Lapsilla koulu - ja päivähoito kävelymatkan päässä. Mielellään oma pieni piha katseilta suojassa. - Asunto järven rannalta - Lähempänä työpaikkaa
- Asun jo aika lähellä unelmaani: terveellisessä vanhassa rakennuksessa, keskellä kaunista
kulttuurimaisemaa. - Iso omakotitalo ja vähintään 100m2 autotalli - Vanha puutalo-osake
lähellä kaupungin keskustaa esim. Turun Portsa tai Martti - Pienehkö omakotitalo palvelujen lähellä.- Oman pihan vieressä asumisesta Riittävästi tilaa itse asunnossa. - Oma talo, pari
ulkorakennusta, virkeä tiivisrakenteinen kylä
(1000-3000 asukasta), kaupalliset ja kunnalliset peruspalvelut kylällä. Ympärillä maaseutumainen haja-asutus ja kaunis luonto. - Omasta
talosta hyvien liikenne yhteysien päässä. Jossa
olsi mahdollista hyödyntää uusiutuvaa energiaa mahdollisimman tehokkaasti. - Haluan
oman pienehkön omakotitalon, jossa erillinen
piharakennus. Talon tulisi olla hyväkuntoinen,
ettei tarvitse jatkuvasti remontoida. Talo voisi
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olla tiiviillä asuinalueella, mistä on lyhyt matka keskustaan. Haluasin, että asuinalueella on
yhtenäinen rakennuskanta ja siellä on mukava
käyskennellä. - Kerrostaloasunto Turun keskustassa lähellä Aurajokea. Tai puutalo Turun Port
Arthurissa viistoine makuuhuoneen kattoineen.
Jos siis yhä olisin töissä Turussa. Pieni 40-50 neliön asuintila riittää. Asunnon on oltava keskustassa ja lähellä työpaikkaa,
asuinpa missä kunnassa tahansa.- yhteisöllisyyttä - Omakotiasuminen haja-asutusalueella
kohtuullisen lähellä peruspalveluita (noin 10km.
) isolla omalla tontilla. - Unelmoin siitä, että
Suomessa olisi todellinen mahdollisuus valita
asuinpaikkansa itse, eikä kaikkia tarvitse asuttaa 400 neliön tonteille pääkaupunkiseudulle.
- Kts. Edellä. - perheasuminen jossa arkipäiväisyydet eivät määrittele elämäntapaa - Riittävän hyvästä hinta-laatusuhteeltaan. Siitä,
mihin on varaa. - Asun melkein unelmassani.
Lisäksi olisi mukava, jos rakkaitten naapureitten kanssa olisi yhteinen oleskeluhuone ja ehkä
myös askartelutila.- Omasta rauhasta tilasta.
Mahdollisuudesta itse päättää mitä korjataan,
milloin ja kenen toimesta. Itse päättää mistä
maksaa. - Omakotitalossa järven rannalla. Rahat riitti vain omakotitaloon. - Omakotitalosta
rauhallisella paikalla, jossa tilaa on riittävästi
tavaroiden säilytykselle, kuraisille talvivaatteille, ystävien illanistujaisille. Naapurit poissa näköetäisyydeltä, ei isoa tietä hurisemassa kodin
kulmassa. Ideaalitapauksessa järvimaisema!
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- Omasta tuvasta puutarhalla lähellä lohjan keskustaa - Min 3h+k - Kehittyneet liikenneyhteydet
(junayhteys) Itä- ja Pohjois-Suomeen. - Helppo
kulkuinen - Omasta riviraloasunnosta tai omakotitalosta joka olisi kohtuuhintainen. - Sopivalla
sijainnilla oleva Remontoitu Rivari neliö saunalla
riittäisi jossa oma piha. - Nykyinen on sopivan
ränsistynyt. Korjaaminen pitää mielen vireänä. Pääsy järvelle pitää olla. Oma ranta paras,
mutta nykyinen muutaman käyttäjän yhteisranta (yhteis)saunalla on ok. - Omakotitalo järven
rannalla kaupunginkeskustassa hyvän lyhteyden
päästä Helsingissä ; eli Lohjalla....- Senioritalo palveluilla - Helppo, turvallinen, ekologinen,
edullinen - Heinänuhaisena, on aivan upeaa
päästä kesällä Poriin kerrostaloasuntoon aivan
keskustaan. Asutaan keskellä peltoja maalla. Järven rannalla ja luonnon äärellä palveluiden
vieressä sellaisessa maassa, jossa ei koskaan
ole talvea. Yhteisöllinen puutarha, jota kaikki
hoitaisivat ja josta saisi vuoden ympäri tuoreita
vihanneksia ja hedelmiä. Energiaomavaraisuus.
Hirsirakenteinen talo, jossa käytetty kierrätysmateriaaleja. Ei koneellista ilmanvaihtoa eikä
muovia rakenteissa.- Sopivankokoinen asunto
keskustassa talossa jossa ei ole tulossa isoja remontteja. Hissi. Ei naapuritaloa niin lähellä että
katsotaan toistemme ikkunoista sisään. - Vanha
museotalo - Sopivankokoinen asunto keskustassa talossa jossa ei ole tulossa isoja remontteja.
Hissi. Ei naapuritaloa niin lähellä että katsotaan
toistemme ikkunoista sisään. - Ison kaupungin

keskustassa, Berliini, Wien, jne. - 55+ -yhteisasumisesta siten, että jokaisella oma asunto,
mutta yhteistilat mahdollistavat yhteiset ruokailut, juhlat, tapahtumat. Asukkaat voivat
palkata yhdessä työntekijän, joka huolehtisi
niistä asioista, joista asukas ei suoriudu. Turvaa, yhteisöllisyyttä mutta oman asunnon
tuomaa yksityisyyttä. Talon voisi rakennuttaa
ennalta siihen sitoutunut tuleva omistaja/asukasryhmä.Talon pitäisi sijaita kaupungin keskusta-alueella, jotta muiden palveluiden (esim.
kauppa, kulttuuri) käyttäminen helppoa - omakotitalosta, jossa olisi riittävästi huoneita ja
riittävän kokoinen piha erilaisille toiminnoille Omakotitalossa, jossa on reilunkokoinen tontti.
Tilaa viljellä takapihalla. Rauhallinen ympäristö, hyvät yhteydet pääkaupunkiseudulle. Lyhyt
matka kouluun. Maalämpö, huolellisesti rakennettu talo, jossa on perheellemme toimiva
pohjaratkaisu. - Luonnon helmassa vähintään
100 metrin päässä naapureista - Pois Lohjalta
ulkomaille.- Sellaisesta jossa perheeni on onnellinen ja meidän on helppo olla ja asua. Joka
vastaa kaikkia tarpeitamme. - Yksiö tai kaksio
hyvien liikenneyhteyksien päässä eikä mahdoton vastike. Asunto saisi olla omistuskämppä.
- Pienestä omakotitalosta, 70-85 m2 riittäisi,
eli n 3 h+k+s.Hyvät säilytystilat sekä oma pieni
piha. Kohtuulliset asumiskustannukset.Haluaisin mielellään paljon aurinkoenergian /tuulivoiman käyttöä sekä mahdollisuuden omaan
puutarhaan jossa voisi viljellä omat kasvikset/
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hedelmääpuut/marjapensaat.Pihalle
pitäisi
mahtua 1/2 autoa, mahd. pieni vene sekä terassi jossa palju.Lähellä järveä (joko järvinäkymä
tai lyhyt kävelymatka rannalle)Liikuntavammaiselle sopiva!Townhouse vaikuttaa mainoilta! - Ei
ole tarvetta, kun nykyinen vastaan tarpeita ja
unelmia. - Maaseudun väljyys josta hyväkuntoiset tiet kaupunkikeskuksiin - Vähan pienemmästä, esteettömästä, rauhallisesta - Huolettomasta ja edullisesta :-) - Tilava vuokra-asunto
kerrostalossa, paljon säilytystilaa - Oma rauha. Tuulikaappi/eteinen tulisi olla tilavampi - Tämän
hetkinen asumismuoto on tarkkaan harkittu ja
meille sopiva - iso oma piha, min 1500 m2 - Asun
tällä hetkellä unelmatalossa unelmasijainnilla. Vanha puinen kiinteistö, esim ”juna-asema”tai
vanha puukoulu - en osaa sanoa - Meren äärellä, ihana iso terassi merelle päin - Rauhallisesta - vaikka pienkerrostalo,rivitalo. edelleen ettei
naapurin puheet,tekemiset häiritsisi. nauttisi
asumiesta. - Jokaisella lapsella oma tilava huone,tilava kodinhoitohuone, isompi sauna - Kerrostalo omalla pihalla tai isolla parvekkeella. Omakotitalosta järven rannalla.- * keskustaan
muuttamisesta , omakotitaloon, kauniiseen perinteiseen taloon ( ei kamalia moderneja taloja
) - Iso omakotitalo järven rannalla, hyvillä kulkuyhteyksillä. - Kerrostalosta hyvien palvelujen läheltä. Jonkinasteinen yhteisöasuminen voisi olla
mahdollista. - Esteettömät sisätilat, esteetön
kulku asuntoon, avarat näkymät; ennen kaikkea
ei näkymää suoraan naapuriin -
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Kerrostalosta tai rivitalosta lähellä kauppoja ja
keskustaa, niin ettei autoa aina tarvitse käyttää.
- Omakotitalo asumisesta.- Tällä hetkellä koti
on muuten unelma, mutta se voisi olla yhdessä
tasossa. Lisäksi en uskalla liikkua enää iltaisin
yksin koska pelkään naapuriin muuttaneita
maahanmuuttajia.- Unelmoin asumisesta pikkukaupungissa, palvelujen lähellä. Lohja on sopivan kokoinen kaupunki, ja vielä nyt luonto on
lähellä kaupungin keskustaa. Toivottavasti näin
on myös jatkossa.- okt järven rannalla.- oman
näköisestä - Omasta vaatimattomasta, pienestä
talosta rauhallisessa paikassa, jossa naapureita
ei kuulu eikä näy, mutta peruspalvelut olisivat
kuitenkin kohtuullisen lähellä. Toinen hyvä vaihtoehto olisi mahdollisimman hyvin äänieristetyn
keskustassa sijaitsevan kerrostalon ylimmän
kerroksen kulmahuoneisto.- Omakotitalo (maalämpö, varaava takka, pesutilat riittävät ja lämpimät, sauna) sukujuurilla. Edellinen sukupolvi
samassa asunnossa. Seuraavalle sukupolvelle
varattu omat tilat joita voivat käyttää tarpeen
vaatiessa.- Hirsitalosta maaseudun rauhassa,
isolla tontilla, julkisen liikenteen läheisyydessä,
että lapset voivat liikkua kouluun ja harrastuksiin.- Kerrostalossa keskellä kaupunkia,
jossa kaikki palvelut lähellä. - egologinen pieni
omakotitalo rauhallisella paikalla metsän keskellä ei kaukana palveluista - pientila järven
läheisyydessä lähellä kaupunkja - Isohko kerrostaloasunto mahdollisimman ylhäältä. - Talo
jossa olisi pieni oma piha. Rivitalo tai erillista-

lo. - omakotitalo kyläkeskittymässä, maalla,
luonnon helmassa.- Omakoti-talo asumisesta
tietenkin! - Järven rannalla - vuokra-asunnosta opiskelupaikan läheisyydessä. - Helposta
- Vanhanaikaisesta. - omakotitalo/ paritalo
Virkkalassa, omppupuita ja oma rauha. tilaa
molempien tärkeille tavaroille. Miehelle oma
puuhastelu-autotalli. Rantasauna. - Oma
rauhaisa piha-alue. Asunnossa sauna, hyvin
säilytystilaa ja mielenkiintoinen pohjaratkaisu
esim. 1 1/2 kerrosta. Asunto kohtuulisen lähellä kaupunkia. - Yhteisöllisestä maaseutumaisesta asumisesta; oma rauha mutta seuraa
tarvittaessa. - kaksikerroksinen omakotitalo
järven tai muun veden äärellä sopivalla etäisyydellä työpaikasta - Rauhallisesta. Tilavasta.
Olen huomannut, että 1000m2 tontti onkin
liian pieni. Ei niinkään tilana, mutta kun naapurit on niin lähellä. Asun Lohjan Vappulassa.
Lisäksi pienen lapsen isänä joskus hirvittää
kuinka lujaa autoilla ajetaan tiellä, juuri taloni
vierestä. Seuraavassa talossa haluan, että talolle johtava tie on päättyvä tie. - ekologisesta
ja terveellisestä muovittomasta rakennuksesta
luonnon lähellä hyvien yhteyksien varrella
15 min kehä kolmosesta - Kerrostalon ylimmässä kerroksessa, tilava huoneisto. - 70-lukuhenkisestä, muunneltavasta, ”vihreästä”
- Ryhmäkoti - Sopivan kokoinen omakotitalo
(120-140neliötä), itse suunniteltu, puutarhapiha n. 1000 neliötä. Kaunis ympäristö ja
sopuisat naapurit.-
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Olen asunut tässä asunnossa 40 vuotta. Iän
karttuessa en mahdollisesti pysty hoitamaan
omakotitalon velvotteita kauaa enää itse ja
kaupallisen apuun ei ole varaa turvautua. Omakotitalo meren/järven/vesistön rannalla
maaseudulla kuitenkin hyvien liikenneyhteyksien varrella, myös joukkoliikenne - Helppohoitoisesta - Iso keittiö isolla ruokapöydällä. Kaikille
omat makkarit (myös vierashuone). harrastetilat (verstas). Olisi kiva sellainen englantilaistyyppinen rakennus - esim 3 kerroksinen missä
kakkos- ja kolmoskerroksessa saa olla ihan
rauhassa pelkäämättä että joku näkee asunnon
sisälle. Ei tarvitse hissiä. Kaikkien asuntojen
ei tarvitse olla esteettömiä. Toki hissioption
voi jättää jos on pakko. - Palveluiden lähellä,
kuitenkin omarauha, hyvät liikenneyhteydet,
luonnonläheisyys.- Englantilais-tyyppinen tiiviisti päädyistään lähellä toisiaan (tai kiinni)
oleva 2-kerroksinen pientaloketju,jossa etupihat lähellä katua ja riittävän isot ja suojaiset
takapihat.Lähiluonto ja vanhoja rakennuksia
säilytettävä. Toimiva joukkoliikenne ja kevyen
liikenteen väylät. - Atriumrivitaloasunto keskustan kupeessa/pieni omakotitalo keskustan
kupeessa/tilava 50-luvun kerrostalo-asunto
keskustan kupeessa - Kerrostaloasunto kaupungin keskustassa - Nykyisenkaltaisesta, mutta
väljemmässä ympäristössä. - Omakoti/rivitalo
asumisesta rauhallisella alueella, laajojen ulkoilumahdollisuuksien kera. Oma piha siten,
että koirille saa aitauksen yms. - Vaivattomasta
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asumisesta keskeisellä paikalla kohtuullisen
väljästi - Hyvien pyöräily-yhteyksien päässä
oleva kaupunkikerrostalo, jossa kuitenkin hyvä
kerrostalopiha, jossa leikkiä ja jolla istua iltaa
kesäisin. Yhteydet kiinnostaville ulkoilualueille,
ja hyvät lähipalvelut. Townhouse voisi olla kiinnostava, jos olisi rahaa hommata sellainen pyöräilyetäisyydeltä Helsingin keskustasta. - Mielelläni asuisin juuri tässä kodissa niin kauan kuin
mahdollista. En kaipaa muualle. Toivoisin että
pystyisin kunnostamaan tätä tarpeen mukaan. luonnonläheisyydestä, rauhasta, koulut olisivat
kävely- tai pyöräilymatkan päässä, kevyenliikenteenväylistä, toimivasta julkisesta liikenteestä ja helposti saavutettavista julkisista palveluista. - Pieni talo 60-80m2 järven rannalla,
aika lähellä Lohjan keskustaa, saavutettavuus
joukkoliikenteellä tai kävely- tai pyöräilymatkan
päässä joukkoliikennepysäkistä. Ekologinen, kodikas, ei ihmeellisiä hienouksia, toimiva, kaunis,
avara ja edulliset asumiskustannukset, oma.
- Yhteisöllinen asuminen. Jokaisella oma asunto(omistus tai vuokra) ja sitten olisi yhteisiä
tiloja: sauna-, pesutilat, olohuone/keittiötilat,
harrastetilat(liikuntasali), yhteinen piha. Tilat(rivitalo/kerrostalo) olisi saman katon alla, siis
iso talo jotta pääsee sisäkautta kaikkiin tiloihin.
Voisi olla OY tai Osuuskunta muotoinen. Säätiö?
Lapsiperheet ja iäkkäät samassa taloyhtiössä.
Tiloja voitaisiin vuokrata myös ulkopuolisille
ja myös järjestää yhteisiä juttuja, illanvietot/
liikunta. - esteettömästä, kohtuuhintaisesta

kerrostalosta, palvelut lähellä - Rivitaloasunto,
pieni piha, järvinäkymä ellei rantatontit. Tai
kerrostaloasunto isolla parvekkeella ja mökki
järven rannassa.- Nykyinen asunto ja paikka
ovat jo toteutunut unelma. - Mahdollisimman
ympäristöystävällinen hirsitalo - ekologiset
energiaratkaisut kuivakäymälä jne. - Pieni
erillistalo.- Asun unelmatalossani. ”

MIKÄ ESTÄÄ UNELMIEN TOTEUTUMISEN ?
Asumiseen liittyvien unelmien toteutumisen
esteistä annettiin vastauksia myös lähes 150.
Tärkein este unelmien toteuttamiseen on vastausten perusteella raha. Tarjonta ei ole myöskään sopivaa. Vanhan rakennuksen myynnin
vaikeus estää myös ostamasta unelmien asuntoa. Elämäntilanteella ja työtilanteella on myös
merkitystä.
”Saamattomuus - Ei mikään, on toteutettu.
- Kustannustaso - Varallisuus - Raha.- kovat
hinnat,ja vuokrat - Työtilanne - Minä asun nyt
unelmassani, mutta varmasti raha ja Lohjalla
vanha asuntokanta. Uutta saa vain kerrostalosta keskustasta. - kaupunki estää tehokkaasti
toimillaan maaseudulle rakentamisen: rakennuslupia saa nihkeästi, palvelut viedään pois.
Kaikki eivät halua asua kaupunkialueella ahtaasti. Muutenkin maaseudulla asuminen on
kalliimpaa kuin kaupungissa, maksamme samat
verot mutta saamme paljon vähemmän - ei ole
katuvalaistusta, ei kunnallistekniikkaa... Jos
haluaa rauhaa ja luonto lähelleen on maaseutu
ainoa vaihtoehto. - Ei mikään - keskustan läheisten talojen korkeat hinnat, nykyisen talon
myynnin vaikeus tässä taloustilanteessa ja siitä
itselle ja perheelle koituva vaiva (myyntivalmistelut, muuttaminen, lasten koulunvaihto jne).
- Pitäisin tilavasta asunnosta lähellä keskustaa,
mutta haluamissani kaupungeissa hinnat ovat
korkeita. - Raha, tonttien sijainti on etäinen, jos
ajatellaan uudisrakentamista tai sitten hyvin
hyvin kallis - Taloudellinen tilanne - Tarjonta
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pienen asunnon tonteista ehkä vähäistä tällä
hetkellä. Pienet talot usein kaukana keskuksista.
- asunnon saanti ei LOHJALTA mahdollista kun ei
saa työ-/opiskelupaikkaa - Liian pienet tulot Lohjan kaupungin työntekijät. Kaikki on mahdottoman vaikeaa ja järkeä ei yhtään käytetä.raha, työtön - turhaan tiivistettävä
yhdyskuntarakentaminen. - Talous - Pulaa euroista eli kallis maku ja huonosti tehty ei kelpaa.- Nykyisen asunnon myynti - Ei mikään Kallis hinta - Alueella jossa haluan edelleen
asua (moisio) ei ole myynnissä uusia sopivankokoisia omakotitaloja tai tontteja. Tällaisesta
olisin valmis maksamaan! - Raha. Pankki ei
myöntänyt riittävästi lainaa.- Asuntojen kalliit
hinnat. - Lohjalla hyvin vähän tarjontaa asunnoista, joissa oma ranta tai edes järven läheisyydestä.- Taloudelliset resurssit ja kaavoitus,
joka ei tuota toivomiani vaihtoehtoja - Raha on
suurin este - Korkeat hinnat - Työpaikan sijainti
- Puoliso ja raha. - Raha - En halua muuttaa
näivettyvälle alueelle. En pysty sanomaan minne Lohjalla kannattaisi muuttaa. - Toimintojen
liiallinen keskittäminen, ”jumbokauppakeskuskulttuuri” ja ihmisen alistaminen hallintojärjestelmän palvelijaksi. - Ei enää mikään. - Vanha
asunto pitäisi saada ensin myytyä, ennen kuin
voi ostaa uuden. - Raha. Vuokran kipuraja
omalla 1500e/kk nettopalkallani on noin 500e/
kk. Sillä ei tahdo Lohjalta saada edes yksiötä
vuokralle. Turussa asuin vanhassa upeassa kivitalossa yksiössä 380e/kk vuokralla. - ihmisten

asenteet, yhteisten tilojen puute - Tällä hetkellä Lohjan kaupungin haja-asutusalueita ja
muita kuin Lohjan kantakaupungin alueita
syrjivä politiikka. Palvelut viedään muualta
paitsi vanhan Lohjan alueelta pois.- ELY-keskus
ja kunnat, jotka ihan vakavissaan luulevat,
että jos ihmiselle myönnetään lupa rakentaa
haja-asutusalueelle, tämä alkaa vaatia terveyskeskusta sadan metrin päähän. - Ei mikään.
? - Uusissa asunnoissa: tilojen rikkonaisuus Rakentamisen ja asumisen kustannusten kalleus. Etätyömahdollisuuksien pieni määrä. Liian pienet tontit.- Rahan puute. - Se
puuttuva rantatontti.- Tällä hetkellä budjetti,
myös kuullut hankaluuksista saada rakennuslupia haja-asutusalueelle, mihin itse ehdottomasti rakentaisimme. - Raha - Yh:n rahapula
- asuntomarkkinat eivät vedä - Raha - Hinta ja
määräaikaiset työt.- Huono työtilanne ja lainan saannin vaikeus.- Puolison määräaikainen
työ. - Raha ja seura - Ei mikään kustannustaso
Lohjalla ok - Tehty mahdottoman kalliiksi, vain
osalla on maksukykyä.- Asunnon hinta - Rohkeuden puute ja/tai raha. - Suomessa asuminen on kammottavan kallista eikä yhteisöllisyys toimi. Byrokratia myös esteenä.
Nollaenergiaratkaisujen vaatimus aiheuttaa
riskejä rakennusten terveydelle ja nostaa kustannuksia lisää. - Lohjan keskustassa paljon 3
kerroksisia taloja joissa ei hissiä. Iäkkäät vanhemmat huomioon ottaen eivät ole mahdollisia. Uudet kerrostaloasunnot Täällä kohtuutto-
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man hintaisia. - Raha - Lohjan keskustassa
paljon 3 kerroksisia taloja joissa ei hissiä. Iäkkäät vanhemmat huomioon ottaen eivät ole
mahdollisia. Uudet kerrostaloasunnot Täällä
kohtuuttoman hintaisia. - Eikai mikään. - Jonkun
pitäisi koordinoida em.hanketta suunnittelusta
toteuttamiseen. Kysyntää olisi, koordinoiva
taho puuttuu. - hinta/raha - Sopivan tontin
puute. Valmiita asuntojakin on tullut katsottua,
mutta kaikki kriteerit täyttävää ei ole vielä tullut vastaan. Useimmiten ongelmaksi muodostuu tontin koko ja ilmansuunnat, pohjaratkaisu
tai etäisyys kouluun. - Poliittiset suuntaukset ja
virkamiesten linjaukset, jotka hankaloittavat
rakentamista ja asumista haja-asutusalueilla. Ei mikään. - Rahan puute =o) Noh, en tiedä
toteutuisiko asumisunelmani kokonaisuudessaan täällä suomessa, mutta täällä kun ollaan
niin jos Gunnarlassa olisi hieman isompia tontteja etelä pihoilla niin se olisi jo iso plus. - Laiskuus ja pieni palkka. Asunnot ovat sijaita turhan kaukana ruuhkaisien pääteiden varrella,
joihin myös Lohja lukeutuu. - Tällä hetkellä
markkinahinnat sekä potentiaalisten talojen
sijanti liian kaukana kaupungin keskustasta (yli
30 km). Kohtuullinen matka 5-10 km maksimissa.Mielellään lähempää palveluja. Kohteet jota
olen katsonut ovat myös olleet huonossa kunnossa tai hinta ollut epärealistisen korkea.Varsinkin järven läheisyyden utopiset hinnat verrattuna kiinteistön hinta/laatusuhteeseen.
Kiinteistöt soveltuu harvoin suoraan liikunta-
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vammaiselle. - Nykyinen työpaikka - Sopivan
osuminen kohdalle - Ikä - Raha - Lohjan kaupungin päätökset ajaa alas maaseutu vaikeuttavat
asumisunelman toteutumista - Lohjalla kaavoitetulla alueella tontit ovat pieniä - Kaavoittaja,
kun kaavoilla säädellään liikaa, esimerkiksi: rakentamisvelvoite (olen harkinnut rakentamista, mutta katsotuilla tonteilla on järjettömät
velvoitteet) - yhtenäisen näköisiksi pakotetut
asuinalueet (nykyisen taloni lähistöllä uusia
alueita, jotka on pilattu, kun niissä ei ole mitään
yksilöllistä) Tonttikeinottelu, joka nostaa hinnat
pilviin - RAHA - raha - Raha ja työpaikan sijainti
sekä ei ole sellaisia paljon tarjolla mitä haluaisi
- Kaavoitusmuoti - taloudellinen tilanne vielä
tällä hetkellä - Raha - Ei vielä tarvetta muuttaa
mutta iän karttuessa tulee ajankohtaiseksi. Kaavoitus ja tonttien saatavuus.- *Keskustassa
ei ole tarjolla tontteja tai jos on niin määräykset
niihin ovat vasten omaa näkemystä talosts Lohjalla ei ole omarantaisia tontteja myynnissä.
Sijainti ei voi olla syrjäisän(kuten Lasitehtaanranta) - Nykyiset asunnot (uudet) on suunniteltu aivan kummallisiksi. Myös hintataso hirvittää. Vanhoissa asunnoissa taasen on tulossa
kalliita remontteja, joita ei enää haluaisi. - Raha
- Toistaiseksi puoliso ei ole valmis ajatukseen.Taloudelliset syyt toistaiseksi.- Varmaan enemmän rakennetaan taloja, joissa on kaksi kerrosta, kun toiveissa olusi yksi kerroksinen. - Tällä
hetkellä asun osittain Lohjalla ja osittain Helsingissä eli aika lähellä asumisunelmaani - Riittä-

vän varallisuuden puute sekä haluttomuus
ottaa asuntolainaa. - Kuultuna mutta toivon
mukaan rakennuslupatilanne muuttuu eli että
haja-asutusalueelle ei voi rakentaa uutta
omakotitaloa. Kyllä tama harmttaa kun olisi
paikka, rahaa, paluumuuttohalu ja se seuraava sukupolvi vielä koto-olokelpoinen omaishoitoavun turvin. Toinen este on nykyinen rakennusnormisto. Eli ei voi rakentaa terveellistä
asuntoa. Energiatehokkuus menee sen ohi.
Siis oma ja seuraavan sukupolven terveys
huolettaa. - Vaikea löytää täältä päin hirsitaloa. - Ei kukaan halua tällä hetkellä ostaa vanhaa omakotitaloa ja jos ostaa, sillä hinnalla ei
saa minkäänlaista kerrostaloasuntoa.- raha
- ei ole tarjolla - Asuntojen puute, hinta. Asuntojen kalliit hinnat. Asunnon kalliit vuokrat. - tällä hetkellä olen piskelija, niin ei ole
varaa ostaa omakotitaloa. eikä aikaa sen ylläpitämiseen. - Huono työ- ja rahatilanne. - Talous - korkeat vuokrat. - Raha, stressi, elämä..Uudenaikainen rakentaminen,
soveltumattomat vaihtoehdot.- rahan puute,
liian köyhä että saisi edes lainaa. - Rahoituksen järjestyminen vielä tässä vaiheessa. Unelmia vastaavaan talon löytyminen haasteellista. - Taloudelliset syyt ja elämäntilanne - ei ole
sopivaa (sijainti, hinta) tonttia löytynyt - rahan
puute, kaavoitus ja typerät rakennusvalvontavirkamiehet säädöksineen. vaativat rakentamaan huonosti ja homeisesti. hirsitaloa ilman
muoveja kun ei saa rakentaa, koska se kestää
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sukupolvelta toiselle eikä homeudu millään.
asukkaat pysyvät terveinä vuodesta toiseen,
eikä se kai ole hyvä juttu virkamiesten mielestä.
-Kattohuoneistojen korkea hinta - Nykyisestä
asunnosta ei raaski luopua, veisi aikaa toteuttaa kaikki ideat - Raha - Ei kauhean helposti
pääse - Teoriassa ei mikään, käytännössä en ole
ehtinyt paneutua tarmolla asiaan, koska tämänhetkinen asunto on monella tapaa hyvä
mutta ei ihanteellinen.- Vanhan asunnon arvo
on niin huono, että ei pysty muuttamaan unelmiensa eikä oikeastaan mihinkään muuhunkaan toiseen asuntoon.- Raha - Perheen koko
- Hinta/sijainti liittyen työpaikkojen sijaintiin.
- Ikääntyminen - Huono kaavoitus.Esim.ilmaiseksi meille annettu Lohjan kaunis harju ja järvenrannat(se mitä niistä on enää jäljellä)pitäisi
säästää kaikille yhteiseksi ja myös tuleville sukupolville.Luonto on Lohjan tärkein vetovoimatekijä,se on helppo tuhota liialla rakentamisella,jonka jälkeen sitä ei millään rahalla saada
enää takaisin. - Toiveiden mukaisia vaihtoehtoja
ei ole tarjolla/tyytyväisyys nykyiseen asuntoon/
raha - Ikä.- Taloudellinen tilanne. - Kustannus Raha. - Sitä mukaa korjataan kun menee rikki,
mahdollisimman pienin kustannuksin. Lainaa
en enää mielelläni ottaisi. Työpaikka kohtuullisella palkalla auttaisi kummasti. - kotieläimet ja
raha - Kaavoituksen ja korttelisuunnittelun ”siirtäminen” rakennusyhtiöiden tehtäväksi. Lohjalla ei toteudu laaja-alainen alueiden pitkäaikaisen käyttötarpeen suunnittelu eli
ennustettavuus vaikeaa, kun tarpeita määritte-
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lee rakennusyhtiöt. - Sellaisia ei ole tarjolla Lohjalla. Liian kallis ostohinta tai kaukainen sijainti.
- Itsellä ei ole tietos mistä alkaisi/mitä tekisi,
että saisi tuollaisen talon. Pitäisi olla suunnittelija, sopiva tontti jne. - liian korkeat asumiskustannukset - Omakotitalon myynnin vaikeus.Olen sidottu nykyiseen omakotitaloon
toistaiseksi - Raha - Ei mikään, koska olen saanut tämän hetkiset asumisunelmani toteutettua. Vanhuuden asumiseen täytynee miettiä
joskus hamassa tulevaisuudessa toinen ratkaisu. Ehkä vanhempana voisi asua kaverikommuunissa.
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UUSIA ASUMISEN TAPOJA ?
UUSIA ASUMISEN TAPOJA
Tämän kyselyn tarkoituksena oli kerätä tietoa
ihmisten asumismieltymyksistä ja aineistoa
nykyistä monipuolisempien asumismuotojen
suunnittelua varten.
Yksi uusi asumisen vaihtoehto on kaupunkipientalo eli townhouse. Ne ovat yleensä toisissaan kiinni olevia 2-3 -kerroksisia pientaloja, eräänlaisia omakotitalon, kerrostalon ja
rivitalon välimuotoja. Niiden erityispiirteenä
on usein pitkä ja kapea tontti sekä oma etu- ja
takapiha. Rakennukset rajoittuvat katutilaan
ja ovat kiinni naapureissa. Myös asunnon kohtuullinen koko on nouseva trendi.
Vastaajilta kysyttiin suhtautumisesta uuteen
asumisen tapaan vaihtoehdoin kyllä/ehkä/ ei /
en osaa sanoa;
Voisitko kuvitella asuvasi em. kaltaisessa kaupunkipientalossa ? - Olisitko kiinnostunut
Townhouse-asumisesta Lohjalla ? - Olisitko
kiinnostunut Townhouse-asumisesta muualla
? - Olisitko kiinnostunut osallistumaan mahdollisten townhouse-alueiden suunnitteluun Lohjalla ? - Olisitko kiinnostunut rakennuttamaan/
rakentamaan Lohjalla ? Lisäksi kysyttiin millaiselle alueelle townhouse vastaajien mielestä
sopii.
Vastaajista ~40 % voisi kuvitella asuvansa kaupunkipientalossa.
Vastaajat eivät olleet kovin kiinnostuneita townhouse-asumisesta Lohjalla eivätkä muualla
eivätkä myöskään mahdollisten townhou-

se-alueiden suunnittelusta Lohjalla. Myöskään rakennuttaminen / rakentaminen Lohjalla ei kiinnostanut kovin paljon.
Vapaita vastauksia alueesta, jonne townhouse vastaajien mielestä sopii saatiin lähes sata.
Vastaajilla oli melko selkeä näkemys kaupunkipientalon soveltuvuudesta erityisesti keskustaan / esikaupunkialueelle / taajamiin täydentämään olemassaolevaa rakennetta.
”Kävelymatkan päähän kaupungin keskustasta
ja lähellä julkisia kulkuyhteyksiä - Keskustaa
lähellä oleville alueilla.- luonnonläheiseen kaupunkiasumiseen - Keskustan tuntumaan, lähellä palveluita - Avaralle tontille, ei kerrostalojen
väliin - Palvelujen lähelle - Lähiöihin ja varmaan pikkukaupunkiin kuten Lohjalle. - Järven
tai keskustan lähelle. - taajamiin - keskustan
välittömässä läheisyydessä, koska tonttimaasta
ei niin paljon ole pulaa pikkukaupungeissa jolloin oikean omakotitalon hankkiminen/rakentaminen on mahdollista useammalle. - Melko
lähelle keskusta-alueita. Myös täydentämään
tai tiivistämään olemassaolevaa asuinaluetta.
- rehevälle ,esim. Lohjan aurlahden rantaan Lähelle sivistystä.- esikaupunkiin - Jo olemassa
olevien kerrostaloalueiden ja omakotitalojen
välimaastoon. Tai omiksi puistojen ympäröimiksi saarekkeiksi isommalle alueelle keskustan
tuntumaan. - En tajua tätä asuinmuotoa ollenkaan, joten en osaa sanoa tähän mitään. Ei
mielestäni sovellu suomalaisille.- Avara peltomaa bussipysäkkien/ hyvien liikenneyhteyksien
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varteen. Lohjalla ensin pitää hoitas julkisen
liikenteen tiukat vuorot pääkaupunkiseudulle.
Hossan pysäkki käyttöön! - Keskustan läheisyyteen.- Sopii myös muuallekin kuin kaupunkialueelle. - Taajamaan tai esikaupunkialueelle.
Paikkaan, jossa pihalle ei näe esimerkiksi viereisestä kerrostalosta. - Tiiviisti rakennettuun
taajamaan, joss on luonto ja palvelut lähellä.
Erityisesti koulu kylän tapahtumakeskuksena.
- Keskustan tai järven läheisyydessä - Lohjan
keskustaa ympäröiviin kaupunginosiin ja keskutan reuna-alueille. Kaupunkikuvan ja viihtyvyyden kannalta paljon parempi vaihtoehto,
kuin kerrostalot. Voisi tuoda kaupunkiin lisää
hyviä veronmaksajia - Esikaupunkialue - Koulujen lähelle - Lähelle keskustaa. Maaseudulle
menee ihmiset, jotka eivät ole tällaisesta
kiinnostuineita.- Lohjan aluekeskuksiin; Sammattiin, Pusulaan, Saukkolaan ja Karjalohjalle
tällainen rakentaminen olisi aivan erinomainen
ratkaisu. Miksei myös Virkkalaan. Keskustaan
tulisi rakentaa pääsääntöisesti kerrostaloja ja
sen modifikaatioita...- Hyvien kulkuyhteyksien
päässä keskustasta ja lähellä pitää olla hyvät
ulkoilu mahdollisuudet ja kauppa, neuvola,
päiväkoti ja koulu - Keskustan läheisyyteen. Isomman kaupungin lähiöön. - Ei sovi itselleni
enää, mutta uskoisin olevan varsin passeli
lasteni ikäisille perheille (30-40v.)Viitsivät ravata portaita ja tykkäävät naapureiden kanssa
yhteisestä tekemisestä ja muksuillakin seuraa
ja vahtijoita..- alueelle joka muodostaa riittä-

UUSIA ASUMISEN TAPOJA ?
vän suuren townhouse-kokonaisuuden - Lähelle
keskustaa vehreälle alueelle.- Lähelle keskustaa
- Lähellä keskustaa.- Kohtuullisen lähelle palveluita. Julkisen liikenteen läheisyydessä.- Lähelle
keskustaa tai lähiöön jossa palveluja - Lähelle
kaupungin keskustaa.- Rannan läheisyyteen.
Tiiviydellä monille pääsy yhteiselle rannalle
kävellen muutamassa minuutissa. Viherkaistale
pehmentäisi näkymää järveltä. - Lähelle keskustaa jotta suuremmalle asukastiheydelle saa
katetta hyvien palveluiden muodossa - Keskustojen lähietäisyydelle, palvelut lähellä.- Lähiöön
- En ole ajatellut. - Esikaupunki- tai kaupunkialueelle.- Keskustan tuntumaan tai ydinkeskustaan - lähelle keskustaa - lähelle keskustaa tai
muuten hyviä palveluja, miksei taajamaankin Keskustaan tai sen tuntumaan.- Keskustan lähialueelle kerroatalovyöhykkeestä seuraavaksi.
Aiemmassa elämäntilanteessa Townhouse olisi
voinut toimia, mutta nyt haluan vielä enemmän
tilaa ja rauhaa eli siis kauemmaksi keskustasta.
Paitsi että sielläkin pitäisi olla kouluja. - Jonnekin, jossa se voidaan eristää muusta, normaalista, asumisesta.- Aluuelle, jossa entisiä asukkaita ja kaupunkilaisia kuunnellaan ja heidän
mielipiteitään arvostetaan. Kaupunkiin, jossa
sekä virkamiehet että luottamushenkilöt elävät
kaupunkilaisia varten, eikä kaupunkilaiset ole
heitä varten.- Olisin mahdollisesti kiinnostunut
TH asumisesta isommissa kaupungeissa jossa
meillä ei olisi rahaa omakotitaloasumiseen.
Esim Lontoo jne. Esimerkkejä löytyy maailmalta paljon. En tunne Lohjaa vielä niin hyvin että

voisin mainita alue esimerkkejä.- Kaupunkialueelle ehkä laitamille, jotta keskustan tontit
ovat mahdollisimman hyvin käytössä.- Järven
lähelle, kuitenkin kapungin lähietäisyydellä.
Hyvä julkinen liikenne, kauppa/apteekki/
terveyspalvelut kohtuullisen lähellä.Esim
Lohjalla Hiidensalmi on erinomainen paikka.Rauhallinen päättyvä katu tai rajattu alue,
kauppapalveluita lähellä - Juuri Keskilohja voisi
olla oiva paikka. Toisaalta mielestäni entisen
päiväkodin tilalle voisi rakentaa Haka-talojen
”jatkeen”. Eli samanlaisia rivareita kuin siinä
on ennestään, ne ovat todella kauniit.- Taaja-alueelle - Lähelle maaseutua. - Kaupungin
kupeeseen, hyvine kulkuyhteyksineen, missä
luonto on lähellä.- Keskustan lähelle. - Lähelle
kaupungin keskustaa, Taimisto-Tennari tai
Karstuntie voisi olla sopiva alue toteutukseen.* Haikari, Porla , onko muita alueita, Porla olisi
suht keskustassa.- Esim järven rantaan. - Mihin
vaan, mutta ei vanhoille ihmisille.- Minusta
ko. asumismuoto sopii omalle alueelleen, niin
ettei välissä ole korkeita kerrostaloja, omakotitalot sopivat mielestäni samaan ympäristöön - uudelle alueelle, jossa hyvät palvelut ja
julkinen liikenne - Ydinkeskustan läheisyyteen.PK-seudulle- Tiiviille kaava-alueille, joissa ei
tilaa isommille tonteille. Keskustojen läheisyyteen.- Porlaan! Olisikohan vitsi? - luonto ja
järvi kävelymatkan päässä - esikaupunkiin /
lähiöön - Lähelle rantaa. - Lähellä keskustaa
ja palveluja. Lähellä luontoa ja hyvät lenkki
maastot. Missä olisi hyvä ulkoiluttaa koiria.-
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Keskustaan vievän tien lähelle. Tunnelmalliseen ympäristöön ja omaan rauhaan. - keskustojen liepeille ( hiidensalmi/ojamo/virkkala/
maksjoki tms.) - Kaupunkialueelle, keskustan
välittömään ympäristöön. - Kaupunkikeskusta, Hiidensalmi, Tytyri, mahdollisesti muutkin
taajamat - Rivitaloalueelle. Tuskin omakotitaloasuja haluaa Townhousea. - Esimerkiksi
porin sampolaaan - Mihin vain. Kovin paljon
ei kuitenkaan ihan ydinkeskustaan ja maalla
ei ehkä oli kuitenkaan kysytty Suomessa? lähelle keskustaa - Luonnon läheisyyteen ja
lyhyehköjen tai lyhyiden välimatkojen päähän
palveluista. - kaupunkien keskustojen lähelle
- esikaupunkialue - Luonnonläheiselle -Pientaloalueet,ydinkeskustan ulkopuolella olevat
alueet. - Lähelle ydinkeskustaa. - Muun kaupunkirakenteen yhteyteen. Ei voi olla erillisiä
townhouse-alueita, koska silloin koko hommasta katoaa itu.- Uudelle -Taajama. Vähäliikenteiset sivukujat keskustan ulkopuolella -Lähelle
keskustaa, lähiöön. -Sopiva paikka kaupungin
lähettyvillä tai maaseudulla. Järvenranta olisi
plussaa.- Kaupunkialueelle. -Saattaa hyvinkin
sopia esim. näille tässä kyselyssä mainituille
alueille, mutta henkilökohtaisesti kammoksun
ajatusta asua pienesti monessa kerroksessa,
eli lähinnä portaissa. Asunnon tulee olla avara.
- Lähelle keskustaa/lähiö/taajama - Aika lailla
ydinkeskustaan, max 500 m bussiasemasta Keskustan lähialueille.”

YHTEENVETO

(Kyselyyn vastanneiden kesken arvottiin lahjakortteja Lohjan Tytyrin kaivosmuseoon sekä
Virkistysuimala Neidonkeitaaseen. )
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