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Päijät-Hämeen asukaskysely -
Kooste verkkokyselyn tuloksista
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1. Taustatietoa kyselystä
2. Taustatietoja vastaajista
3. Kyselyn rakenne

Kooste kyselyn vastauksista

Sisältö



Päijät-Hämeen liitto keräsi asukastietoa Lahden seudun kaupunkiseutusuunnitelman ja Päijät-
Hämeen rakennemallin suunnittelun tueksi. Tietoa kerättiin karttapohjaisella verkkokyselyllä. 
Kysely oli avoin kaikille Päijät-Hämeen asukkaille, vapaa-ajan asukkaille ja seudulla vieraileville. Kysely oli 
avoinna 30.6.-22.8.2021.
Lisäksi heinäkuussa 2021 toteutettiin maakuntakierros, jossa joka kunnasta kerättiin asukastietoa paperisilla 
kyselylomakkeilla. Kyselyn tavoitteena oli kerätä asukkaiden kommentteja ja ajatuksia arjen teemoista 
liittyen seudulla asumiseen, siellä liikkumiseen ja vapaa-ajanviettoon. Asukastietoa hyödynnetään seudun 
suunnittelun ja päätöksenteon taustatietona, ja sitä esitellään valtuustoseminaareissa.
Tämä kooste on yhteenveto kyselyn tuloksista.

Lisätietoja vastauksista ja vastausaineistosta:

1. Taustatietoa kyselystä

Aadaliina Järn
aadaliina.jarn2@student.lab.fi

Outi Wright
outi.wright@student.lab.fi

mailto:aadaliina.jarn2@student.lab.fi
mailto:outi.wright@student.lab.fi


Vastaajia: 358
Jotain tietoa antaneita: 930

2. Taustatietoa vastaajista



Vastaajista oli...
89% asukkaita
8% vapaa-ajan asukkaita
3% alueella vierailevia

2. Taustatietoa vastaajista



Kyselyssä kartoitettiin asukkaiden arkeen liittyviä teemoja:

– Asumisen ja vapaa-ajan asumisen paikat
– Virkistysalueet nyt ja tulevaisuudessa
– Vaalittavat luonto- ja kulttuurikohteet
– Kunnalliset ja kaupalliset palvelut, verkkokauppa
– Työ- ja opiskelupaikat, liikkuminen, etätyö/opiskelu
– Kulkuyhteydet
– Mielikuvat kunnista

Vastaajia pyydettiin vastaamaan oman asuinpaikkakuntansa 
tai mökki/matkailukuntansa näkökulmasta. Vastaukset 
merkittiin karttaan alueittain. Samalla pyydettiin 
perusteluita, miksi juuri tämä paikka on kyseiselle 
toiminnolle sopivin.

3. Kyselyn rakenne



etunimi.sukunimi@paijat-hame.fi www.paijat-hame.fi @phliittowww.facebook.com/phliitto

Kooste kyselyn vastauksista



Vastaajien määrä: 430
Karttamerkintöjen määrä: 600

– Missä olisivat parhaat asumisen paikat tulevaisuudessa Päijät-Hämeessä?
– Miksi sijoittaisit asumista tälle alueelle?
– Millaista asumista näkisit alueella?

Asuminen



1. Palvelut lähellä …........................................... 83 vastausta
2. Lähellä valmista rakennetta/asemaa/Lahtea 74 vastausta
3. Kaunis/miellyttävä/viihtyisä/mukava alue ….. 63 vastausta
4. Yhteydet toisiin kaupunkeihin/kyliin hyvät …. 62 vastausta
5. Vesistö/ranta lähellä …................................... 47 vastausta
6. Luonto lähellä, alue luonnonkaunis …........... 47 vastausta
7. Rauhallinen, turvallinen alue …...................... 43 vastausta
8. Alue käyttämätön/väljä/siellä on tilaa …........ 36 vastausta
9. Maaseutumainen alue …................................ 20 vastausta
10. Liikunta /harrastamismahdollisuudet …......... 16 vastausta

Asukkaat suosivat vastauksissaan 6 kertaa enemmän
pientaloasumista kuin kerrostaloasumista.

Yleisimmät perustelut 
asumisen paikoille:



Vastaajien määrä: 256
Karttamerkintöjen määrä: 297

– Missä olisivat parhaat vapaa-ajan asuinalueet tulevaisuudessa Päijät-
Hämeessä?

– Mikä tekee tästä alueesta hyvän vapaa-ajan asuinalueen?

Vapaa-ajan asuminen



1. Vesistö …................................................................... 97 vastausta
2. Luontoa/metsää lähellä, monipuolinen luonto …..... 35 vastausta
3. Palvelut lähellä …...................................................... 25 vastausta
4. Kauniit maisemat ….................................................. 22 vastausta
5. Rauhallista …............................................................. 13 vastausta
6. Lähellä kaupunkia/taajamaa/keskustaa/omaa kotia 11 vastausta
7. Maalaismaisema, kylämäisyys, ei kaupungistunut ... 10 vastausta
8. Monipuoliset vapaa-ajanvietto mahdollisuudet ….... 10 vastausta
9. Ranta, rantaviiva, rantatontti …................................... 9 vastausta
10. Hyvät kulkuyhteydet …................................................ 8 vastausta

Yleisimmät perustelut
vapaa-ajan asuinalueille:



Vastaajien määrä: 313
Karttamerkintöjen määrä: 405

– Millä alueilla nykyisin vietät mielelläsi vapaa-aikaa?
– Miksi vietät vapaa-aikasi juuri täällä?

Virkistys, vapaa-aika nyt



1. Koti tai mökki lähellä ….................................. 109 vastausta
2. Ulkoilu/liikunta/koiran ulkoilutus …................ 56 vastausta
3. Vesistö/ranta/uinti/kalastus/veneily …............ 53 vastausta
4. Luonto, viheralueet …...................................... 46 vastausta
5. Palvelut …......................................................... 31 vastausta
6. Alueella tekemistä (leirintä, retkeily, harraste) 25 vastausta
7. Kauneus, miellyttävyys …................................. 22 vastausta
8. Puistomaisuus …............................................... 14 vastausta
9. Rauhallisuus …................................................... 9 vastausta
10. Kulttuuri....................…...................................... 7 vastausta

Yleisimmät perustelut 
nykyisille vapaa-ajan alueille:



Vastaajien määrä: 209
Karttamerkintöjen määrä: 241

– Missä voisivat sijaita tulevaisuuden vapaa-ajan viettopaikat?
– Miksi täällä ja mitä täällä olisi mahdollista harrastaa?

Virkistys, vapaa-aika tulevaisuudessa



1. Monenlaista ulkoilua maastoissa/luontomatkailua ….. 39 vastausta
2. Veteen liittyvä aktiviteettia …....................................... 36 vastausta
3. Kulttuuritarjonta ja tapahtumat …................................ 25 vastausta
4. Erilaisia liikuntamahdollisuuksia, oleilua ja ajanviettoa 16 vastausta
5. Reitit ja polut (maastossa ja maantiellä) …................... 15 vastausta
6. Mökki, vapaa-ajan asunto …........................................... 9 vastausta
7. Helppo saatavuus, lähellä (kotia) …................................ 8 vastausta
8. Voi harrastaa mitä vaan, ei ole paikasta kiinni …............ 8 vastausta
9. Hotelli/ravintolapalvelut, kahvilat ….............................. 7 vastausta
10. Rauhallinen sijainti …...................................................... 7 vastausta

Yleisimmät perustelut 
tulevaisuuden vapaa-ajan alueille:



Virkistys, vapaa-aika nyt Virkistys, vapaa-aika tulevaisuudessa
1. Koti tai mökki lähellä ….................................. 109 vastausta
2. Ulkoilu/liikunta/koiran ulkoilutus …................ 56 vastausta
3. Vesistö/ranta/uinti/kalastus/veneily …............ 53 vastausta
4. Luonto, viheralueet …...................................... 46 vastausta
5. Palvelut …......................................................... 31 vastausta
6. Alueella tekemistä (leirintä, retkeily, harraste) 25 vastausta
7. Kauneus, miellyttävyys …................................. 22 vastausta
8. Puistomaisuus …............................................... 14 vastausta
9. Rauhallisuus ….................................................... 9 vastausta
10. Kulttuuri ….......................................................... 6 vastausta

1. Monenlaista ulkoilua maastoissa/luontomatkailua ….. 39 vastausta
2. Veteen liittyvä aktiviteettia …....................................... 36 vastausta
3. Kulttuuritarjonta ja tapahtumat …................................ 25 vastausta
4. Erilaisia liikuntamahdollisuuksia, oleilua ja ajanviettoa 16 vastausta
5. Reitit ja polut (maastossa ja maantiellä) …................... 15 vastausta
6. Mökki, vapaa-ajan asunto …........................................... 9 vastausta
7. Helppo saatavuus, lähellä (kotia) …................................ 8 vastausta
8. Voi harrastaa mitä vaan, ei ole paikasta kiinni …............ 8 vastausta
9. Hotelli/ravintolapalvelut, kahvilat ….............................. 7 vastausta
10. Rauhallinen sijainti …...................................................... 7 vastausta



Vastaajien määrä: 247
Karttamerkintöjen määrä: 382

– Onko kunnassasi luonto- tai kulttuurikohteita, joita kannattaisi tulevaisuudessa 
erityisesti vaalia?

– Millainen kohde on ja mikä tekee siitä arvokkaan?

Luonto- ja kulttuurikohteet



Luonto- ja kulttuurikohteet kunnittain

(2 mainintaa)



1. Kulttuurihistoria, maaseutumainen kulttuurimaisema 71 vastausta
2. Puhtaat vesistöt …......................................................... 44 vastausta
3. Saavutettava/käytettävä (aktiviteetteja) ….................... 43 vastausta
4. Luonto itsessään, luonnonvarainen, monimuotoinen .. 39 vastausta
5. Maisemalliset syyt (kaunis) - ei saisi hakata/louhia …... 29 vastausta
6. Puistoalue ...................................................................... 26 vastausta
7. Kehittämisen arvoinen: hoidettava ja ylläpidettävä ….... 23 vastausta
8. Rakentamattomuus ........................................................ 19 vastausta
9. Kylämäisyys ...................................................................... 5 vastausta
10. Pieniä käyntikohteita ja palveluita (marjatilat, kahvilat) .. 5 vastausta

Yleisimmät perusteet luonto-
tai kulttuurikohteen arvosta:



Vastaajien määrä: 217
Karttamerkintöjen määrä: 251

– Onko kunnassasi alue/alueita, joihin kannattaisi sijoittaa kunnallisia palveluita 
tulevaisuudessa? (Näitä ovat mm. neuvola, koulu, terveydenhuolto, jne.)

– Millainen kunnallinen palvelu ja miksi juuri tällä alueella? 

Kunnalliset palvelut



1. Terveyspalvelu ........................ 78 vastausta
2. Koulu ….................................... 46 vastausta
3. Neuvola ................................... 19 vastausta
4. Kirjasto, omatoimikirjasto ....... 17 vastausta
5. Ikäihmisille suunnattu palvelu 13 vastausta

Millainen kunnallinen palvelu?

1. Keskeinen sijainti ............................................................. 25 vastausta
2. Säilytettävä jo olemassa olevat palvelut …....................... 15 vastausta
3. Kasvava alue (huomioitava mm. lapsiperheiden tarpeet) 13 vastausta
4. Palveluja muuallekin kuin keskustoihin ............................. 6 vastausta
5. Palveluita kehitettävä tai lisättävä alueella ....................... 5 vastausta

Miksi juuri tällä alueella? 



Vastaajien määrä: 148
Karttamerkintöjen määrä: 182

– Onko kunnassasi alue/alueita, joihin kannattaisi sijoittaa kaupallisia palveluita 
tulevaisuudessa? (Näitä ovat mm. myymälät, kahvilat, ravintolat jne.)

– Millainen kaupallinen palvelu ja miksi juuri tällä alueella?

– Käytätkö nykyään verkkokauppaa?
– Oletko valmis siirtymään verkkokauppaan tulevaisuudessa entistä enemmän?

Kaupalliset palvelut



1. Päivittäistavarakauppa ... 65 vastausta
2. Kahvilat .......................... 29 vastausta
3. Erikoisliikkeet/myymälät 25 vastausta
4. Ravintolat ....................... 23 vastausta
5. Ajanviettopaikka .............. 9 vastausta

Millainen kaupallinen palvelu?

Miksi juuri tällä alueella?
1. Halutaan palveluita alueen elävöittämiseksi 9 vastausta
2. Alueella valmis asiakaskunta muttei

palveluita tällä hetkellä................................. 6 vastausta
3. Palveluita muuallekin kuin keskustaan .......... 3 vastausta



Käytätkö nykyään verkkokauppaa?

12; 38 %

2; 6 %

18; 56 %

18-29v

45; 34 %

7; 5 %

80; 61 %

30-49v

26; 17 %

32; 21 %
95; 62 %

50-65v

5; 6 %

25; 30 %

54; 64 %

65v+18-29v. 30-49v. 50-65v. +65v.

Vastaajien määrä: 341

Paljon

Jonkin verran

En lainkaan



Oletko valmis siirtymään verkkokauppaan entistä 
enemmän tulevaisuudessa?

1; 1 %

22; 27 %

58; 72 %

65+v

2; 1 %

45; 30 %

104; 69 %

50-65v

1; 3 %
3; 9 %

28; 88 %

18-29v

11; 8 %

17; 13 %

104; 79 %

30-49v

Vastaajien määrä: 336

Kokonaan

Osittain

En lainkaan

18-29v. 30-49v. 50-65v. +65v.



Vastaajien määrä:131
Karttamerkintöjen määrä: 143

– Millä alueella teet töitä/opiskelet?
– Aiotko tulevaisuudessa työskennellä tai opiskella etänä?

– Miten kuljet työ- tai opiskelumatkasi? Onko liikkuminen sujuvaa?

Työ, opiskelu



Aiotko tulevaisuudessa
työskennellä tai opiskella etänä?

Kokonaan

Osittain

En lainkaan



Miten kuljet työ- tai opiskelumatkasi? Onko 
liikkuminen sujuvaa?
Oma auto 
ainoa vaihtoehto, ei 
julkisia käytettävissä.
(32 vastaajaa)

Julkisen 
liikenteen aikataulu ei 
täsmää, veisi aikaa, 
pidentäisi matkaa.
(13 vastaajaa)

Julkinen liikenne voisi 
olla säännöllisempää.
(11 vastausta)

Autolla kulkeminen 
on sujuvaa.
(25 vastausta)

Jalankulku on sujuvaa.
(8 vastausta)

Pyöräily on sujuvaa.
(5 vastausta)

Julkinen liikenne on sujuvaa.
(3 vastausta)



Vastaajien määrä 249
Karttamerkintöjen määrä 426

– Onko kunnassasi kulkuyhteyksiä, joita kannattaisi tulevaisuudessa kehittää?

Liikenne, liikkuminen



Vastaajien määrä: 143
Karttamerkintöjen määrä: 163

Mihin tarkoitukseen käyttäisit reittiä?
1. Työmatka / koulumatka .......................... 42 vastausta
2. Asiointi ja ostokset …............................... 35 vastausta
3. Matkailu, vapaa-ajan matkustaminen ja

virkistys …............................................... 29 vastausta
4. Alueella liikkumiseen (P-H-alue),

kaupunkiin …........................................... 17 vastausta
5. Terveydenhuolto, julkisiin palveluihin 

kuntakeskukseen …................................. 13 vastausta

Julkinen liikenne



Kehittämisen teemat
1. Taajama- ja lähijunien vuorojen lisääminen …............................................ 9 vastausta
2. Jo olemassa olevan rataverkoston hyödyntäminen alueellisesti ….............. 7 vastausta
3. Nykyisen liikenteen säilyttäminen ja kehittäminen kaupungin alueella …... 6 vastausta
4. Säännölliset bussiyhteydet, lisää yhteyksiä ja asemia ….............................. 9 vastausta
5. Suurien tapahtumien, kesän ajalle linja-autoyhteyksiä …............................ 2 vastausta

Julkinen liikenne



Mihin tarkoitukseen käyttäisit reittiä?
1. Pyöräily / vapaa-ajan pyöräily ….... 32 vastausta
2. Työmatka/koulumatka .................. 18 vastausta
3. Liikunta / ulkoilu / kuntoilu........... 11 vastausta
4. Asiointi/menot .............................. 10 vastausta
5. Retkeily .......................................... 2 vastausta

Vastaajien määrä: 105
Karttamerkintöjen määrä: 134

Pyöräily



Kehittämisen teemat
1. Uusi reitti / väylä ..................................................................................... 26 vastausta
2. Reitin turvallisuuden kehittäminen …...................................................... 19 vastausta
3. Nykyisen reitin kehittäminen / huolto ….................................................. 17 vastausta
4. Reitin/väylän leventäminen ...................................................................... 4 vastausta
5. Reittien merkkaaminen ............................................................................ 2 vastausta

Pyöräily



Mihin tarkoitukseen käyttäisit reittiä?
1. Virkistys / kuntoilu / urheilu …..... 13 vastausta
2. Jalankulkuun ................................. 8 vastausta
3. Koulu tai työmatka ........................ 5 vastausta
4. Asiointiin (kauppa) ........................ 2 vastausta
5. Vapaa-aika ..................................... 2 vastausta

Vastaajien määrä: 52
Karttamerkintöjen määrä: 67

Jalankulku



Kehittämisen teemat
1. Uusi reitti/mahdollisuuksien parantaminen …......................................... 22 vastausta
2. Turvallisuuden kehittäminen ................................................................... 10 vastausta
3. Reitin kehittäminen käyttäjäystävällisemmäksi …..................................... 7 vastausta
4. Talvikunnossapito / kunnossapito ............................................................ 3 vastausta
5. Reitin leventäminen .................................................................................. 2 vastausta

Jalankulku



Vastaajien määrä: 49
Karttamerkintöjen määrä: 62

Autoilu

Mihin tarkoitukseen käyttäisit reittiä?
1. Asiointiin kaupoissa …........................... 7 vastausta
2. Autoiluun............................................... 6 vastausta
3. Harrastus, vapaa-aika, virkistys ............. 5 vastausta
4. Työmatka …............................................ 3 vastausta



Kehittämisen teemat
1. Olemassa olevat teiden kunnossapito (parantaminen, asfaltointi) …......... 8 vastausta
2. Tien muuttaminen kaksikaistaiseksi tai –suuntaiseksi, tien leventäminen 8 vastausta
3. Valtatieoikaisu, rinnakkaisväylä, eritasoliittymä ........................................ 4 vastausta
4. Risteysalueen turvallisuuden parantaminen …........................................… 4 vastausta
5. Nopeusrajoituksen alentaminen, tehostettu valvonta …............................ 3 vastausta

Autoilu



Liikenne, liikkuminen: yhteenveto



Vastaajien määrä: 295

– Kuvaile kolmella sanalla millaisia mielikuvia haluaisit asuin- tai 
vierailupaikkakuntasi herättävän.

Mielikuvat asuin- tai vierailupaikkakunnasta



• Vastaajien määrä
• Kuvaile kolmella sanalla millaisia mielikuvia haluaisit asuin- tai 

vierailupaikkakuntasi herättävän.

Mielikuvat asuin- tai vierailupaikkakunnasta
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