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Tämä opinnäytetyö on osana Huittisten kaupunkibrändin rakentamista ja toimeksian-

non tarkoituksena on kartoittaa asumiseen vaikuttavia tekijöitä Huittisten kaupungissa.  

Huittisten kaupungin väestökehitys on ollut jo pitkään laskusuuntaista, joten kaupunki 

on aloittanut tavoitteellisen työn muuttoliikkeen kääntämiseksi.  

 

Vuonna 2018 Huittisten kaupunkistrategiaan on sisällytetty brändikäsikirjan laatimi-

nen. Brändin avulla kohotetaan suunnitelmallisesti kaupunki-imagoa. Asumisen tutki-

mus tuottaa tietoa brändikäsikirjan pohjaksi, jotta brändin perustana olevasta tavoite-

mielikuvasta tulisi totuudenmukaisempi ja mielikuvamarkkinoinnista kohdennetum-

paa. Tutkimuksessa tarkasteltavina olivat Huittisten kaupungin muuttoliike, asumisen 

trendit nyt ja tulevaisuudessa sekä kaupungin vetovoima- elinvoima- ja pitovoimate-

kijät. 

 

Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys muodostuu brändistä, kaupunkibrändistä, asu-

misten trendeistä, tulevaisuuden kaupunkivisioista ja toimeksiantajan tiedoista sisäl-

täen keskeiset tunnusluvut sekä muuttoliikkeen.  

 

Tutkimus koostuu määrällisestä sekä laadullisesta tutkimuksesta. Määrällinen tutki-

mus toteutettiin 26.10.– 12.11.2018 verkkokyselylomakkeella, joka tallensi dataa 787 

vastaajalta. Laadullinen tutkimus sisälsi paikallisen kiinteistövälittäjän teemahaastat-

telun sekä kyselytutkimuksen avointen kysymysten käsittelyn. Tutkimuksen perus-

teella muodostettiin johtopäätös muuttajaryhmistä, asumisen trendeistä, vetovoima-, 

elinvoima- ja pitovoimatekijöistä, nykymielikuvasta sekä Huittisten kaupungin mieli-

kuvamarkkinoinnissa hyödynnettävistä tekijöistä.  

 

Huittinen kuvattiin turvalliseksi, rauhalliseksi, pieneksi ja viihtyisäksi kaupungiksi, 

jonka erityisiksi vahvuuksiksi nousivat maaseutumaisuus, syvä kotiseuturakkaus, si-

jainti sekä kaiken tarvittavan löytyminen ”pienessä paketissa”.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHANGING POPULATION TRENDS TO GAIN POSITIVE MIGRATION IN THE 

CITY OF HUITTINEN – BACKGROUND RESEARCH OF RESIDENCY AS PART 

OF BUILDING CITY BRAND 

 

Tikka, Lilja 

Satakunnan ammattikorkeakoulu, Satakunta University of Applied Sciences 

Degree Programme in Business Administration 

December 2018 

Number of pages: 84 

Appendices: 2  

 

Keywords: brand, city brand, urbanization, living, migration 

____________________________________________________________________ 

 

This thesis is part of the city branding plan of Huittinen. The purpose of this work is 

to find out factors that affect on living in the city. The city’s population development 

has gone downward for long and because of that, the city has started goal-oriented 

work to turn the migration rates into positive. 

 

In 2018, the creation of a brand handbook has been included to the urban strategy plan 

of Huittinen. The brand handbook aims to raise the city image. The living research 

provides information to this brand handbook. This research helps to make the brand 

image more truthful and, as a result, also marketing can be targeted in a more efficient 

way. The thesis focused on the migration of Huittinen, current and future living trends, 

as well as city’s attractive points, vitality and holding factors. 

 

The theoretical background of the thesis is based on concepts like brand, city brand 

and the future city visions, as well as living trends. Also the client information is part 

of the background, including all the key indicators and migration rates. 

 

The research consists of both quantitative and qualitative research. The quantitative 

research was carried out through an online questionnaire that gathered data from 787 

respondents. The questionnaire was available online from 26.10.2018 until 

14.11.2018. The qualitative research included an interview of a local real estate agent 

and the open questions from the questionnaire. Based on the research, conclusions 

were drawn on migrant groups, housing trends, strengths, vitality and holding forces, 

the current image and the imaginative marketing factors.  

 

Huittinen was described as a safe, peaceful, small and cozy city. Huittinen’s 

strengths are the countryside, the deep love that residents have for their city, the loca-

tion and the fact that everything is found within “a small package". 
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1 JOHDANTO 

 

Suomi kaupungistuu muun maailman mukana ja kasvu on keskittynyt isoihin kaupun-

keihin. Kasvukeskuksilla on tarjota seutukuntia laajempaa asuntotarjontaa, enemmän 

työpaikkoja sekä monipuolisempia palveluita. Ihmiset muuttavat parempien opiskelu- 

ja työmahdollisuuksien sekä laajemman palvelutarjonnan perässä, joten tämä aiheuttaa 

muuttotappiotta seutukunnille. Pienempien paikkakuntien haasteena on kääntää muut-

totappio muuttovoitoksi. Strateginen toimi, paikkabrändäys, on tehnyt jalansijaa Suo-

messa kunnan imagotyössä sekä kuntamarkkinointia suunniteltaessa. Toimiva kau-

punkibrändi tuo mukanaan positiivista mielikuvaa, lisää sidosryhmien sitoutuneisuutta 

ja kasvattaa paikan vetovoimaisuutta. 

 

Kaupunkibrändin rakentaminen voi olla osa kunnan strategiaa ja brändäys liittyy tie-

toiseen imagon muodostamiseen. Brändin rakentaminen on prosessi, joka sisältää taus-

tatutkimusta eri näkökulmista, kuten tässä tapauksessa asumisesta. Taustatutkimuksen 

tarkoituksena on löytää markkinoiden oikeat kohderyhmät, jotta mielikuvamarkki-

nointia voisi suorittaa onnistuneesti juuri kyseistä kohderyhmää ajatellen. Asumisen 

osalta tarkoituksena on muodostaa niin houkuttelevia mielikuvia, että brändäyksen 

kohderyhmäläiset muuttaisivat kaupunkiin asumaan ja heille olisi tarjota juuri oikean-

laista asuntotarjontaa toivotunlaisessa asumisympäristössä. 

 

Opinnäytetyön ensimmäinen osa avaa käsitteet, jotka toimivat opinnäytetyön teoreet-

tisina viitekehyksinä. Näitä käsitteitä ovat brändi, kaupunkibrändi, tulevaisuuden kau-

punkivisiot sekä asumisen trendit ja muuttoliike. Opinnäytetyön pohjana oleva teoria 

löytyy luvuista kolme, neljä, viisi ja kuusi. Opinnäytetyön toinen osa käsittelee tutki-

musta ja tutkimustuloksia. Luvussa seitsemän esitellään työn toimeksiantaja sekä ker-

rotaan toimeksiantajaan liittyviä keskeisiä tunnuslukuja. Kahdeksas luku syventyy tut-

kimusmenetelmiin ja niiden esittelyyn. Yhdeksäs ja kymmenes luku esittelevät tutki-

mustulokset ja johtopäätökset.   
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2 OPINNÄYTETYÖN ONGELMA 

 

Tämä opinnäytetyö on Huittisten kaupungin toimeksianto, jonka tarkoituksena on teet-

tää asumisen taustatutkimus kaupunkibrändin muodostamisen tueksi. Huittisten kau-

punki on ollut viime vuosina muuttotappioinen ja poismuuttoliikkeen vuoksi kaupun-

kistrategiaan on sisällytetty uusien asukkaiden saaminen kaupunkiin. Opinnäytetyön 

tutkimusongelmana on selvittää Huittisten kaupungin muuttotappion syitä asumisen 

näkökulmasta ja opinnäytetyö tutkii siihen liittyviä ilmiöitä. (Kaavio 1.) Tarkoituksena 

on vastata seuraaviin kysymyksiin: mitkä ovat Huittisten kaupungin vetovoima-, elin-

voima- sekä pitovoimatekijät? Minkälainen on ihmisten tämänhetkinen mielikuva 

kaupungista? Mitkä ovat potentiaalisimmat muuttajaryhmät? Kenelle markkinointi 

kannattaisi suunnata? Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään Huittisten kaupungin brän-

dikäsikirjan rakentamisessa.  

 

 

Kaavio 1. Opinnäytetyön eteneminen kaaviona kuvattuna 

 

Näiden sisältöjen perusteella laaditaan kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen 

sisältö ja tavoitteet. Kvantitatiivinen, eli määrällinen tutkimus sisältää kaikille avoi-

men verkkokyselyn ja kvalitatiivinen tutkimus kiinteistövälittäjän haastattelun sekä 
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avoimen datan analysoinnin. Kaikkea edellä mainittua hyödyntäen muodostetaan joh-

topäätökset asumisesta, muuttajaryhmistä, Huittisten kaupungin vetovoima- elin-

voima- ja pitovoimatekijöistä, asumistoiveista sekä tulevaisuuden toiveista ja kehitys-

kohteista. Tutkimuksen lopussa selitetään ilmiö sekä vastataan tutkimuksen perustana 

oleviin kysymyksiin. 

3 BRÄNDÄYS ON MIELIKUVAMARKKINOINTIA 

 

Markkinat ylittävät rajoja ja tämä aiheuttaa liiketoiminnan kilpailun kiihtymistä. Kan-

sainvälinen tarjonta ei kuitenkaan pysty vastaamaan erilaisten alakulttuurien tarpeisiin, 

joten lisääntyneestä valikoimasta huolimatta paikallisuus tulee säilymään tuotteissa 

sekä palveluissa. Paikallisten erojen ja tottumusten hyödyntäminen toimii kilpailukei-

nona ja paikallisuuden avulla on mahdollisuus luoda tunnetason yhteys kuluttajiin. 

Tunteisiin vetoaminen voi muodostaa kuluttajan ja tuotteen tai palvelun välille elä-

mänmittaisen suhteen. Tämän suhteen luomisessa brändäys, eli merkkituotteistami-

nen, on avainasemassa. (Rainisto 2006, 18.) Ihmisillä herää tunteita brändejä kohtaan: 

he rakastuvat brändeihin ja uskovat niiden ylivoimaisuuteen. Vahva brändi seisoo va-

kaasti markkinoilla. Brändäys tarjoaa yritykselle merkittävää potentiaalista nostovoi-

maa. Sanotaan, että liiketoiminta on yhtä vahvaa kuin brändinsä. (Wheeler 2013, 2–

3.)  

3.1 Brändi muodostuu imagosta, identiteetistä sekä brändin positiosta 

Brändi voi olla tuote, palvelu, yritys, ihminen, valtio, tapahtuma tai paikka. Brändi on 

lähellä mielikuvan ja maineen käsitettä. Brändi on kaikkea sitä, mitä asiakas ajattelee 

kyseisestä tuotteesta, palvelusta tai paikasta. Kuluttajan mielikuvat muodostuvat kai-

kista niistä vaikutelmista, mitä hän on tuotteesta saanut. Brändin sisältö voi olla myös 

yrityksen tahtotilan vastainen. Brändin rakentaminen on työtä, jossa pyritään saavut-

tamaan tavoitemielikuva.  (Ahto, Kahri, Kahri & Mäkinen 2016.) 
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Brändillä on aina nimi tai symboli. Näkyvän osan lisäksi tuotteelle rakennetaan myös 

imago sekä identiteetti. Imagon ja identiteetin ohella brändin positio on keskeinen asia 

brändin muodostamisessa. (Kaavio 2.) (Chunawalla 2009, 201.) 

Kaavio 2. Brändin muodostuminen (Chunawalla 2009, 170) 

 

Identiteetti on tuotteen sielu ja imago on tuotteeseen liittyvää mielikuvaa. Niitä erottaa 

näkökulmaero: identiteetti on sitä, mitä yritys haluaa brändiin liitettäväksi ja se on yri-

tyksen määriteltävissä. Imago puolestaan on kuluttajan kokemaa mielikuvaa brändistä. 

Identiteetti tarkentaa brändin suuntaa sekä tarkoitusta ja se rakennetaan niin, että sillä 

on haluttu vaikutus ihmisten kokemuksiin, tietoihin, asenteisiin, tuntemuksiin sekä us-

komuksiin. Brändiin liittyy myös brändin asemointi, eli positiointi, jonka avulla luo-

daan toivotunlaista mielikuvaa asiakasryhmien mielessä verrattuna muihin kilpailijoi-

hin. Tavoitteena on erottua kilpailijoista ja nostaa esiin omia hyviä puolia. Näitä voivat 

olla muun muassa hinnoittelu, laatu, yksilöidyt ominaisuudet, yleiset ominaisuudet, 

käyttöyhteyteen liittyvät edut, käyttäjään liittyvät edut sekä persoonallisuutta heijasta-

vat edut. (Raatikainen 2008, 90–96.) 

3.2 Brändin rakentaminen on pitkäaikainen prosessi 

Tavoitemielikuva on brändin ydin. Se on asia, mitä brändistä halutaan muistettavan. 

Brändiin rakentamiseen kuuluu brändistrategia ja sen on suotavaa olla yhteydessä lii-

ketoimintastrategiaan. Mitä lähempänä brändin ydin on yrityksen visiota, sitä muuttu-

mattomampana se pysyy vuosien aikana. Ytimen kiteyttäminen on pitkäaikainen pro-

sessi, joka vaatii koko yritykseltä laajaa osallistumista. Ytimen tarkoituksena on luoda 

toiminnalle suunta ja se muodostuu yrityksen tulevaisuutta sekä kilpailuetuja kartoit-

taessa. (Ahto, Kahri, Kahri & Mäkinen 2016.) 
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Brändin rakentaminen alkaa analyysilla kilpailijoista sekä yrityksen tai organisaation 

omista vahvuuksista. Markkinoiden kartoittaminen ja omien vahvuuksien selvittämi-

nen nostaa esiin kilpailijoista erottavia tekijöitä, joita käytetään pohjana tunnettavuu-

den luomiselle ja identiteetin muodostamiselle. Prosessin seuraavassa vaiheessa luo-

daan tavoiteltavia mielikuvia liittämällä omaan merkkiin toivottuja, strategisesti suun-

niteltuja mielleyhtymiä. Brändin markkinointi kohdistetaan valituille segmenteille, eli 

tietylle joukolle, joka lisää ryhmän ostohalukkuutta. Ostohalukkuuden syntymisen 

johdosta markkinoinnin kohderyhmään kuuluva asiakas ostaa ja käyttää tuotetta. Ajan 

kanssa kuluttajalle muodostuu brändiuskollisuus. (Kaavio 3.) (Raatikainen 2008, 96–

99.) 

 

Kaavio 3. Brändin rakentamisen prosessi (Raatikainen 2008, 99) 

3.3 Onnistunut markkinointi luo tunteita 

Markkinointiin kuuluu tunteiden herättäminen, jotta tuotteeseen, palveluun tai paik-

kaan muodostuisi muistijälki. Muistijälki edesauttaa myymistä. Tämän vuoksi tulee 

ymmärtää, miten ihmisen muisti toimii. Mitä merkityksellisempi muistettava asia on, 

sitä suurempi muisto siitä luodaan. Tähän perustuu vahvat brändisuhteet. Suomalaisten 

brändien top 10 -listassa vuodesta toiseen pyörii tuttuja merkkejä, joihin olemme jo 

lapsina tutustuneet. Esimerkiksi tutuilla oransseilla Fiskarsin saksilla on askarreltu 
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lapsuudessa kartonkia sekä Iittalan laseihin, Arabian astioihin ja Fazerin suklaaseen 

liittyy muistoja pitkältä ajalta. Ajan kanssa ostaminen muuttuu täysin automaattiseksi 

eikä ihminen ajattele muita vaihtoehtoja laittaessaan tavaraa ostoskoriin. Kaikki mark-

kinointi tähtää siihen, että tuote on kategoriassaan halutuin. Tämä johtaa siihen, että 

tuotetta, palvelua tai paikkaa rakastetaan ja se vaikuttaa kulutusvalintoihin. (Ahonen 

& Luoto 2015.) 

 

Ihminen luo peruspsykologisia vääristymiä, joihin on hyvä kiinnittää huomiota brän-

diä suunniteltaessa. Ihminen muodostaa voimakkaita ennakkokäsityksiä, joiden mu-

kaan hän myös jatkossa lajittelee tietoa: sivuutamme kriittisen arvostelun tuotteesta, 

johon meillä on muodostunut positiivinen mielikuva. Ihmiselle sisältyy myös taipu-

mus olettaa tuotteen olevan kaikin puolin negatiivinen tai positiivinen, vaikka olemme 

muodostaneet tuotteesta mielikuvan vain yksittäisestä, pienestä asiasta. Lisäksi on 

ominaista olettaa, että kaikki ajattelevat samalla tavalla ja luulemme tietävämme, mitä 

muut asiasta ajattelevat. Toimimme monesti massan mukana. Toisaalta nautimme 

siitä, että asia on juuri meitä varten räätälöity. Oli se totta tai ei, luulemme helposti 

tuotteen olevan jotain muuta kuin se on. Hieno tuotepakkaus ei tee tuotteesta välttä-

mättä sen laadukkaampaa, vaikka koemme asian niin. (Ahonen & Luoto 2015.) 

4 VAHVA KAUPUNKIBRÄNDI KUNNAN MENESTYSTEKIJÄNÄ 

 

Kaupungit, kuten muutkin paikat, voivat olla brändejä. Jokaisella kaupungilla on jon-

kinlainen maine ja maineeseen liittyy aina asukkaiden sekä vierailijoiden mielikuvia, 

käsityksiä sekä mielipiteitä. Kaupungin teot vaikuttavat kaupungin maineeseen. Kau-

pungin ja kaupungin toimijoiden on mahdollista tehdä tietoista brändityötä kaupungin 

maineen kohottamiseksi. Tavoitteena on muuttaa mielikuvia positiivisemmaksi. Kau-

punkibrändi antaa vastaanottajalle arvolupauksen sekä synnyttää kaupunkiin kohdis-

tuvia odotuksia. Kaupungilla on vahva brändi ja hyvä maine, kun kokemus sekä odo-

tukset kohtaavat. Vahva brändi kestää mahdollisia mainekriisejä, koska sidosryhmille 

on kertynyt runsaasti positiivista brändimielikuvaa sekä siihen liittyviä kokemuksia. 

(Kuntaliitto 2016, 32.) 
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4.1 Kaupungin vetovoimaisuus-, elinvoimaisuus ja pitovoimaisuustekijät 

Brändityö ja kuntamarkkinointi on pitkäjänteistä ja johdonmukaista toimintaa, jonka 

tarkoituksena on lisätä kaupungin vetovoimaisuutta, elinvoimaisuutta sekä pitovoi-

maisuutta. Vetovoima tarkoittaa houkuttelevuutta, mielikuvia ja odotuksia, joka saa 

ihmiset hakeutumaan kaupunkiin. Elinvoima on kaupungin tai kunnan suorittamaa te-

kemistä ja toimintakykyä, joka edesauttaa kaupungissa viihtymistä. Kaupungin pito-

voima on sitoutuneisuutta ja kokemuksia, joiden ansiosta ihmiset jäävät asumaan kau-

punkiin. Nämä kaikki nivoutuvat yhteen: pitovoima vaatii toteutuakseen hyvää hen-

kistä ilmapiiriä ja hyviä kokemuksia, kaupungin sisällä vallitseva hyvä maine vahvis-

taa elinvoimaisuutta ja elinvoimainen paikkakunta on samalla myös houkutteleva sekä 

sitä kautta vetovoimainen. (Kuntaliitto 2016, 32–34.)  

 

Kaupungin vetovoimatekijät ovat jaettavissa koviin sekä pehmeisiin vetovoimateki-

jöihin. Pehmeät vetovoimatekijät ovat ei-fyysisiä. Näitä ovat muun muassa paikan 

henki, kulttuuri, elämänlaatu, johtaminen, dynaamisuus, perinteet, yrittäjäystävälli-

syys sekä innovaatiosuuntautuneisuus. Pehmeät vetovoimatekijöihin kannattaa kiin-

nittää erityisesti huomiota, koska ne ovat vaikeasti jäljiteltäviä, ainutlaatuisia eivätkä 

ole rahalla ostettavissa. Kovia vetovoimatekijöitä ovat rakennukset, toimitilat, talou-

dellinen vakaus, tuottavuus, kustannukset, strateginen sijainti sekä paikan infrastruk-

tuuri. Jokaisella kaupungilla tai kunnalla on jotain erilaista sekä ainutlaatuista, ja sitä 

tulisi hyödyntää brändäyksessä. (Rainisto 2004, 66–67.) 

4.2 Kaupunkimarkkinoinnin kohderyhmät 

Kaupunkimarkkinoinnin kohderyhmät jaetaan yleensä asukkaisiin, yrityksiin ja mat-

kailijoihin. Lisäksi markkinointia voi kohdistaa opiskelijoille, työvoimalle, sijoittajille 

ja liikevierailijoille, kolmannelle sektorille, muille viranomaisille sekä medialle. Kun-

tamarkkinoinnissa viesti on kaikille ryhmille pohjimmiltaan sama, mutta markkinoin-

tinäkökulma on tavoitteellisempi ja markkinointitoimeenpiteet kohdistuvat ryhmittäin. 

Tärkeää on tunnistaa ja tuntea potentiaaliset kohderyhmät, jotta ydinviesti saadaan 

kohdennettua kohderyhmille mahdollisimman kiinnostavasti ja houkuttelevasti. (Kun-

taliitto 2016, 38.)  
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4.3 Tuotemerkki luo tavoiteltavia mielikuvia kaupungista 

Brändin näkyvä elementti on tuotemerkki. Tuotemerkin tarkoituksena on välittää ku-

luttajalle mielikuva tuotteesta ja suojella valmistajaa kilpailijoilta. Tuotemerkki jae-

taan tuotenimeen sekä tuotelogoon. Tuotenimi on ääneen lausuttava osa tuotemerkkiä. 

Kaupungit eivät rekisteröi omaa nimeään rekisteriin, koska kaupungeilla on lähtökoh-

taisesti oikeus luonnollisten henkilöiden tavoin oman nimensä käyttöön. Yrityk-

sillä sen sijaan ei ole mahdollisuutta rekisteröidä itselleen maantieteellistä nimitystä, 

kuten kaupunkia, mutta ilman rekisteröinnin suojaa on mahdollista käyttää kaupungin 

nimeä tuotenimenä. Näin on menetelty esimerkiksi Budapest-suklaakonvehdin koh-

dalla. (Kuva 1.) (Rainisto 2004, 54; Rainisto 2008, 26–27.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Budapest-suklaa tuotenimenä (Cloettan www-sivut 2018) 

 

Tuotelogoa ei pysty sanomaan ääneen, vaan se on tunnistettavissa oleva osa tuote-

merkkiä. Tuotelogo on yleensä joko symboli, muoto, kirjaisinmalli tai tunnusväri. 

Tuotelogon tarkoituksena on suojata myyjän oikeuksia tuotteen nimeen ja/tai tuote-

merkkiin. Pariisin tuotelogossa hyödynnetään kaupungin tunnetuimpiin kuuluvaa mo-

numenttia, Eiffel-tornia. Tätä käytetään usein nimen yhteydessä. (Kuva 2.) (Rainisto 

2008, 26–27.) 
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Kuva 2. Vuoden 2024 olympiakaupunkikandidaattien logoja (Kowal 2016) 

 

Suomessa tavaramerkkilaki säätelee tavaramerkin yksinoikeutta ja rekisteröintiä, ta-

varamerkkirekisteriä pitää yllä patentti- ja rekisterihallitus. (Tavaramerkkilaki 7/1964, 

2 luku 12 §) 

4.4 Kaupunki-imago ja kaupunki-identiteetti 

Keskeisiä merkkituotteistamisen käsitteitä ovat imago ja identiteetti. Tuotemerkin 

imago on asiakkaiden kokemusta todellisuudessa. Identiteetti puolestaan on kaupun-

gin määriteltävissä, eli kuinka kaupunki haluaisi imagon koettavaksi. Kaupungin iden-

titeettiin sisältyy kaupungin talous, sosiaalirakenne, kulttuuriolot, perinteet, luonto, 

asuinympäristön viihtyvyys sekä omaleimaisuus. Nämä ovat tärkeitä tekijöitä asuin-

paikkaa valitessa. Identiteetti osoittaa suunnan, joka muodostuu visiosta, arvoista, tar-

koituksesta sekä merkityksestä. Mikäli identiteetti koetaan paikkansapitäväksi, muo-

dostuu toivottu imago. Hyvä imago helpottaa kaupungin suhteita vaikuttaen henkilös-

töön, asiakkaisiin, yhteistyökumppaneihin sekä muihin sidosryhmiin. Hyvän imagon 

ansiosta vaikutus kumuloituu: kaupungin on helppo saada hyviä työntekijöitä, hyvän 

henkilöstön myötä tuloksellisuus kasvaa ja tulosten kasvun myötä imago paranee en-

tisestään. Totuudenvastaista imagoa ei kannata rakentaa, koska imagon rakentamisen 

on perustuttava todellisuuteen ja sen tulisi johtaa palvelujen kehittämiseen, eikä pelk-

kään imagomainontaan tai iskulauseiden luomiseen. (Rainisto 2008, 37–39.) 
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4.5 Mielikuvien merkitys kaupunkibrändin rakentamisessa 

Brändi on luotava asiakkaalle mielikuvaksi, koska ilman tätä mielikuvaa ei ole merk-

kituotetta. Tunnettavuusmielikuvat ovat paikkakunnille tyypillisiä, näistä esimerkkejä 

ovat Hangon keksi, Kiteen kirkas, Laitilan kananmunat sekä Laihian nuukuus. Maana 

Suomi tunnetaan metsistä, saunasta, Lapista, Joulupukista, kun Tanskaan puolestaan 

yhdistetään H.C Andersen, legot, jalkapallo sekä Kööpenhamina. Kaupunkibrändissä 

on kyse ennen kaikkea mielikuvien rakentamisesta sekä hyödyntämisestä. (Rainisto 

2004, 17–18.) 

 

Mielikuvia tutkitaan vallalla olevien mielikuvien hahmottamisella. Reaalitilan selvit-

tämisen jälkeen hahmotettua nykytilannetta verrataan tavoiteprofiiliin, eli haluttuun 

kuvaan. Mikäli reaalikuva ja tavoiteltu kuva poikkeavat toisistaan, ryhdytään käytän-

nön toimenpiteisiin tämän eron poistamiseksi. Ihmisten mielikuvat asettuvat profiilin 

mukaisiksi, kun kaupungin todellisuus, toiminta ja viestintä on profiloitu yhtenäiseksi. 

Todelliset teot antavat kaikista kestävintä ainesta mielikuvien luomiseen. Lupauksien 

tulisi olla uskottavia, haluttavia sekä ainutlaatuisia. Ne ovat kohderyhmien kannalta 

tärkeitä asioita, koska vahvat mielikuvat erottavat kaupungin muista kilpailijoista. 

(Kostiainen 2001, 46–47 & 57; Rainisto 2008, 42.) 

4.6 Iskulauseet kuntien mielikuvamarkkinoinnissa  

Suomen kunnat ovat muodostaneet itseään kuvaavia iskulauseita eli slogaaneja. Isku-

lauseiden tarkoituksena on viestittää vetovoimatekijöitä ja kunta on miettinyt tarkasti 

iskulauseiden kohderyhmän sekä iskulauseiden tavoitteet. Slogaanien avulla 

 

Brand is not what you say it is. It’s what they say it is.  

(Wheeler 2013, 7) 
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synnytetään kunnasta halutunlaisia mielikuvia juuri oikealle henkilöryhmälle. (Rai-

nisto 2004, 18–19.) Esimerkiksi Porin kaupungin brändin johtoajatusta sovelletaan eri 

kohderyhmille. Matkailijoille kohdistettu iskulause on ”Löydä uusi mukavuusalu-

eesi”, asukkaille ”Todella outo, ehdottoman uniikki” sekä liike-elämälle suunnatussa 

viestinnässä puolestaan käytetään slogania ”Pori suosii rohkeaa”. (Porin kaupungin 

www-sivut 2018.)  

 

Satakunnan kansa teetätti lukijoilleen kuntavisan, jossa selvitettiin Satakunnan kuntien 

tunnetuin slogan. Kisan voitti Rauman ”Ol niingon gotonas”. Iskulauseen tarkoituk-

sena on tuoda esiin kaupungin imago, ilme sekä luonne. Kaupungin iskulause tukee 

asiakkaan mielikuvaa. (Kuva 3.) (Pori pääsee harvan ihon alle…2018.) 

 

 

 

Kuva 3. Rauman kaupungin slogan on Satakunnan tunnetuin (Hammarberg 2018) 

4.7 Paikkamarkkinointityön eteneminen käytännössä 

Brändityöhön liittyvä paikkamarkkinointi alkaa strategian muodostamisella. Strategia 

tarvitsee toteutuakseen kaupungin vision, joka on johdon syvällistä näkemystä kilpai-

lutilanteen ja omien mahdollisuuksien kokonaisuudesta. Lisäksi strategian toteuttami-

seen tarvitaan alueen vahvuuksien kartoittaminen. Strategian suunnittelun tarkoituk-

sena on muotoilla eri toimintoja tavoitteiden saavuttamiseksi. Strategian avulla etsi-

tään ne asiakkaat, joille paikka voi tarjota asiakashyötyjä paremmin kuin muut, 
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kilpailevat paikat. Strategia on asiakkaiden sekä markkinoiden syvää ymmärtämistä, 

jonka avulla voitetaan kilpailijat. Strategian toteutumista tukee paikan ydinarvot. Vi-

siolla on oikeus muuttua, mutta ydinarvot toimivat strategian suunnannäyttäjänä. (Rai-

nisto 2004, 59–61; Kuntaliitto 2016, 33.) 

 

Paikkamarkkinoinnin seuraavassa vaiheessa määritellään pääviestit, eli miten ydinar-

vot välitetään sanomien tai viestien avulla. Pääviestit voivat olla esimerkiksi slogaa-

nien muodossa. Kaupunki muodostaa markkinointistrategiassa yhtenäisen visuaalisen 

ilmeen. Visuaalinen ilme kertoo, miten arvolupausta luodaan ja viestitään visuaali-

sesti. Tähän liittyy myös puhetyyli, eli miten, minkälaisin termein ja millä tyylillä 

paikkakunnasta kerrotaan. Brändityön viimeinen vaihe on itse toiminta: minkälaiset 

teot tukevat brändiä sekä miten arvolupaus jokapäiväisessä toiminnassa ja päivittäi-

sissä kohtaamisissa toteutuu. (Kuntaliitto 2016, 33.) 

 

Porin kaupunki uudisti kaupunkibrändinsä vuonna 2018 ja loi viestiänsä tukevan vi-

suaalisen ilmeen luomalla väriteeman ja erilaisia kuvituksia sekä kehittämällä oman 

fontin, Pori Sansin. Viestin tarkoituksena on synnyttää tunnereaktio, että Pori ei ole 

neutraali, huomaamaton tai harmiton. Viesti ilmaistaan porilaisittain pilke silmäkul-

massa, rennosti ja rehellisesti. Käytännössä kaupunkiorganisaatio näyttäytyy yhtenäi-

senä ja tunnistettavana, sekä johtoajatusta noudatellen uniikkina ja erottuvana. (Kuva 

4.) (Porin kaupungin www-sivut 2018.) 

 

 

Kuva 4. Porin kaupungin markkinoinnin visuaalisia toteutuksia (Porin kaupungin 

www-sivut 2018) 
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5 KAUPUNGISTUMINEN JA MUUT ASUMISEN TRENDIT  

 

Suomi kaupungistuu muun maailman mukana. Nykyisin monet kunnat haluavat olla 

kaupunkeja ja Suomessa kaupunki-käsitettä käyttää yli sata kuntaa. Asialla ei ole juri-

dista merkitystä, vaan kaupunki on yksi kuntamuoto. Kaupunkimaisia kuntia ovat ti-

lastokeskuksen määrittelyn mukaan ne kunnat, joiden väestöstä vähintään 90 prosent-

tia asuu taajamissa tai suurimman taajaman väkiluku on 15 000. Kaupunkimaisuudesta 

huolimatta kunta voi silti käyttää nimeä kaupunki, vaikka nämä reunaehdot eivät täyt-

tyisikään. Voimakkaimmin kasvavat kaupunkiseudut, joissa on tarjolla työpaikkoja, 

koulutusmahdollisuuksia, kattava palvelutarjonta, toimivat liikenneyhteydet sekä hyvä 

sijainti. Taantuvat kaupungit eivät ole onnistuneet asukkaiden houkuttelemisessa ja 

ihmisten halu muuttaa kehyskuntien omakotitaloalueille on hiipumaan päin. Väestö-

kasvu on taantunutta melkein puolessa Suomen seutukunnista ja tämä aiheuttaa työl-

lisyyden laskua, muuttotappiota sekä huoltosuhteen vääristymistä. (Jalkanen, Kajaste, 

Kauppinen, Pakkala & Rosengren 2017, 33–37.) 

5.1 Asunnot ja asuntomarkkinat 

Suurin osa Suomen asunnoista on rakennettu 1960–1980-lukujen aikana ja nykyasun-

torakentaminen on keskittynyt kaupunkimaisiin kuntiin. Omistusasujat asuvat useim-

miten pientaloissa ja vuokra-asujat kerrostaloissa. Valtaosa suomalaisista tavoittelee 

omistusasuntoa ja selkeä enemmistö kotitalouksista asuu omistusasunnossa. Vuokralla 

asuu kolmannes suomalaisista ja pienistä kerrostaloasunnoista suurin osa on vuokrat-

tuja. Pientalo on vallitseva asumismuoto pienissä taajamissa ja maaseudulla. Tulot ja 

varallisuus aiheuttavat eroja asumismuotoihin, mutta asumistoiveet eivät juurikaan 

eroa tulojen ja varallisuuden suhteen. (Jalkanen ym. 2017, 51–52 & 55–56; SVT 

2018.) 

 

Keskusta-asuminen on tyypillisesti nuorten lapsettomien aikuisten sekä lapsiperhevai-

heen ohittaneiden henkilöiden haluama asumismuoto. Asunnon ei tarvitse olla kool-

taan suuri, mutta sen tulisi sijaita kävelyetäisyydellä monipuolisista palveluista. Ny-

kyään lapsiperheiden määrä keskustassa on kasvanut ja monet lapsiperheet haluavat 



19 

viettää urbaania elämäntyyliä. He haluavat kaupunkikulttuuria sekä elämää, eivätkä 

tahdo luopua kantakaupungin tarjoamista mahdollisuuksista. (Jalkanen ym. 2017, 64.) 

5.2 Perhekuntien vaikutus asumistoiveisiin 

Samassa asunnossa asuvien henkilömäärä on pienentynyt entisestään. Erityisesti yk-

sinasuminen on kasvussa. Yksinasuminen on voi olla lyhyt jakso, joka johtuu opiske-

lusta tai työkomennuksesta, mutta se voi myös jatkua koko elämän. Suurin vuokra-

asujien ryhmä on 20–24-vuotiaat. Pientaloissa haluavat asua erityisesti 35–45-vuotiaat 

lapsiperheet. Perinteisten ydinperheiden rinnalle on muodostunut uusia perhemuotoja 

ja lähes 30 prosenttia lapsiperheistä on yksinhuoltajaperheitä. Kerrostaloasuminen 

puolestaan kiinnostaa 55–64-vuotiaita enemmän, vaikkakin tämä ikäryhmä asuu pien-

taloissa muita useammin. Tulevaisuudessa pienten asuntokuntien asukkaista on ikään-

tyneitä ja työiän sekä vanhuuden väliin jää niin kutsuttu ”kolmas ikä”, jolloin asukas 

on aktiivinen toimija ja osallistuja. Tämä on erityisen tärkeä ryhmä palveluiden kulut-

tamisen, asunnonvaihtamisen ja kakkosasunnon omistamisen kannalta. Toisaalta pi-

dentyneen eliniän myötä iäkkäimpien ihmisten määrä kasvaa ja se asettaa haasteita 

esteettömyydelle sekä saavutettavuudelle. Suurin osa tulevaisuuden ikääntyneistä tu-

lee pysymään vanhalla asuinpaikkakunnalla eikä välttämättä muuta perhevaiheen 

asunnostaan. Lisäksi täytyy myös huomioida, että maahanmuutto on välttämätöntä ja 

maahanmuuttajien määrä kasvaa. Asumisen osalta tämä vaikuttaa erilaiseen, yhteisöl-

liseen tapaan asua, koska maahanmuuttajat saattavat omata kantaväestöä suuremman 

tai laajemman perheverkoston. (Jalkanen ym. 2017, 51–52 & 59–62; SVT 2018.) 

5.3 Asuminen muutoksessa 

Asumisesta on tullut kuluttamista, joka on itsensä toteuttamista sekä osa omaa identi-

teettiä. Asukkaat hakevat yksilöllisien tarpeiden täyttämistä ja asumiseen liittyy perus-

tarpeiden tyydyttämisen sijaan yhä enemmän elämäntaparyhmät sekä sosiaalinen sta-

tus. Asukkaiden tarkoituksena on luokitella itsensä suhteessa muihin ja merkitä itsensä 

tietynlaiseksi. Tähän liittyy myös vaihtoehtoisten elämäntyylien etsiminen. Eri ryh-

millä on myös todettu olevan yhdenmukaisia asumistoiveita, jotka aiheuttavat uusia 

vaatimuksia asunnoille sekä elinympäristölle. Yksi asumisen kehityssuunta on 
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pientalo-ominaisuuksien tarjoaminen kerrostaloihin: laajemmat muuntelumahdolli-

suudet, runsaat säilytystilat sekä laajat parvekkeet ja terassit, jotka luovat mahdolli-

suuden kaupunkiviljelyyn tai muuhun oleskeluun. Rakennusala on kuitenkin jäänyt 

jälkeen yksilöllisten tarpeiden täyttämisen osalta ja ongelmat koskevat ensisijaisesti 

kaupunkirakentamista. Yksittäistalojen määrä onkin 1990-luvulta kasvanut, koska ta-

lopakettien räätälöinti kykenee vastaamaan asukastoiveisiin. Yhteisöllinen asuminen 

puolestaan ei ole kasvattanut juurikaan suosiotaan lukuun ottamatta opiskelijoita tai 

vanhuksia. Yhteisölliset rakennukset ja korttelikokonaisuudet ovat edelleen harvinai-

sia. Asumisen kalleus voi vaikuttaa siihen, että asuntojen koot eivät kasva tulevaisuu-

dessa, vaan kehittyvä tekniikka ja kodin ulkopuolinen palvelutarjonta lisäävät asumi-

sen laatua. (Kahri ym. 2011, 34–35; Jalkanen ym. 2017, 60–64.) 

6 TULEVAISUUDEN KAUPUNKIVISIOT 

 

Kaupunkimielikuvien merkitys kasvaa kaupunkien välisessä kilpailussa ja kaupunkien 

imagot, brändit sekä kauppa-arvot ovat määräävät tulevaisuuden menestymistä. Mie-

likuvien merkitys on korostunut kaupunkien kehittämisessä, joten on esitetty erilaisia 

jo havaittavia tyyppejä sekä ennustettuja mielikuvia, joiden mukaan kaupungit muo-

dostuvat tulevaisuudessa. Ne ovat globaaleja mielikuvia, joilla on edellytykset toteutua 

myös Suomessa. Kaupunkien tulevaisuuskuvat eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan 

erilaisten tulevaisuuskuvien perusteella on mahdollista rakentaa yksi yhteinen kau-

punki. Tulevaisuusmielikuvat heijastavat arvovalintoja ja niitä on hyvä käyttää strate-

gisessa suunnittelussa. Ne vastaavat kysymyksiin, kuten mitä nykyiset ja tulevat asuk-

kaat haluavat kaupungilta ja millaisessa kaupungissa he haluavat asua? Tulevaisuuden 

kaupunki on persoonallinen ja houkutteleva sekä erikoistunut palvelemaan oman koh-

deryhmänsä asukkaita. (Kostiainen 2001, 60–64 & 78–79; Helenius 2008, 15 & 113.) 

6.1 Teemakaupungissa kaupungin toiminnot ylläpitävät teemakulttuuria 

Teemakaupunki rakentuu teeman, asian tai funktion ympärille. Kaupungin toiminnot 

on suunniteltu ylläpitämään teemakulttuuria. Teemakaupungin olomuoto voi olla 
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teemaan liittyvä, kuten Disney-kaupunki, Lego-kaupunki tai joulukaupunki. Teema-

kaupunki voi liittyä myös olosuhteisiin, kuten vanhusten kaupunki. Teemakaupunki-

idean tarkoituksena on tavoitella joko lisää asukkaita, elinkeinoja tai matkailijoita tai 

parhaimmillaan niitä kaikkia. Teeman on oltava tarpeeksi voimakas herättääkseen ih-

misten mielenkiinnon toiminnan tasolle saakka. Teema voi olla vain osa kaupungin 

kokonaisuutta, kuten jokin merkittävä ominaisuus, josta kaupunki tunnetaan. Suoma-

laisessa kuntamarkkinoinnissa varsinaisen teemakaupunkiajattelun korvaa ”teemoitta-

minen”, jonka tarkoituksena on erottaa kaupunki muista kaupungeista persoonallisella 

sisällöllä. Tällaisesta esimerkkinä voisi mainita Savukosken, jossa sijaitsee Korvatun-

turi. Savukoski on asettanut visioksi 2020 Savukoski – todellinen KorvatunturinMaa. 

(Kuva 5.) (Helenius 2008, 113–115; Savukosken www-sivut 2018.) 

 

 

 

Kuva 5. Savukoski teemakaupunkiesimerkkinä (Savukosken www-sivut 2018) 

6.2 Urbaanikylä on yhteisöllinen, pieni kaupunkiyksikkö 

Urbaanikylä on pieni kaupunkiyksikkö ja useammasta urbaanikylästä muodostuu kau-

punki, verkosto tai kaupunkiseutu. Urbaanikylät ovat joukko sopivan kokoisia ja toi-

sistaan sopivan matkan päässä olevia yhdyskuntia, jotka korvaavat huonosti organi-

soidun massakaupungin. Urbaanikylät ovat saaneet alkunsa lähiöistä, mutta tulevai-

suuskuvissa nämä lähiöt muodostuvat omiksi kaupunginosikseen, jotka ovat yhteisöl-

lisiä. Yhteisöllinen toiminta on asukaslähtöistä. Mielikuvamarkkinointi on yksi kau-

pankäyntiä edistävä tekijä, ja urbaanikylän tapauksessa tarkoituksena on muodostaa 

lämmin mielikuva olemassa olevasta tai saavutettavasta yhteisöstä. Helsingissä 
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esikaupunkialueilta löytyy persoonallisuutta sekä omaleimaisuutta eri kaupungin-

osista. Esimerkiksi Kontula, Itä-Helsingissä sijaitseva asuinalue, on kokenut muutok-

sen viime vuosikymmeninä ja on nykyään kiinnostava sekä haluttu asuinalue. Kontula 

on valittu 2006 Vuoden kaupunginosaksi ja alueen ulkonäkö on kohentunut en-

tisajoilta. Kaupunginosa haluaa viestiä omaleimaisuutta näyttävien muraalien avulla, 

koska katutaide sekä skeittauskulttuuri elävät vahvana Kontulassa (Kuva 6.) (Suomen 

kotiseutuliitto 2006; Helenius 2008, 116–117; Asuinalue esittelyssä…2018; My Hel-

sinki www-sivut 2018.)  

 

 

 

Kuva 6. Kontulan muraalit osana omaleimaisen kaupunginosan kehittämistä (Upeart 

2017) 

6.3 Suljettu kaupunki on suosittu asuinyhteisö Yhdysvalloissa 

Suljetuilla kaupungeilla tarkoitetaan hyvinvoivan keskiluokan kaupunkeja tai kaupun-

ginosia, joissa on kontrolloituja kulutustiloja, valvottuja katuja, teemapuistoja ja sul-

jettuja asuinalueita. Yhdysvalloissa vuonna 2013 asui 11 miljoonaa amerikkalaista sul-

jetuissa asuinalueissa, jotka tarjoavat heidän odotuksilleen vastinetta. Esimerkiksi Los 

Angelesin Hidden Hillissä on mahdollista viedä lapsi yksityiskouluun hevosella rat-

sastaen. Suljetut alueet ovat ulkomailla erityisen suosittuja, koska ne tarjoavat turvaa 

lisääntyneitä kaupunkiongelmia vastaan. Aseistettujen vartioiden vartioimat asunto-

alueet ovat yleistyneet ja alueille on tietyt pääsyvaatimukset. Alun perin suljetut alueet 

olivat eläkeläisten kyliä ja superrikkaiden alueita, mutta nykyään ne ovat elämänta-

payhteisöjä, eläkeläisalueita sekä golfclubeja, joita asuttaa yhä enenevissä määrin 



23 

keskiluokka tai ylempi keskiluokka. Suuntauksena suljettu kaupunki on kyseenalainen 

ja lisää epätasa-arvoa, mutta siitä huolimatta se korostaa valittua, yksilöllistä elämän-

tyyliä koskettaen tiettyä sosiaaliluokkaa, tulotasoa, ikää tai perherakennetta. (Helenius 

2008; 119–120; Wojcik 2013.) 

6.4 Monikulttuurinen kaupunki kokoaa yhteen eri alakulttuureja 

Monikulttuurisella kaupungilla tarkoitetaan alakulttuurillisesti rikasta kaupunkia. Ala-

kulttuurilla tarkoitetaan etnisyyttä, ideologiaa, seksuaalisuutta sekä erilaisia ryhmiä, 

joita yhdistää sosiaalisuus, sukupuoli tai kulttuuri. Monikulttuurinen kaupunki tarkoit-

taa moniperspektiivisyyttä, joka näkyy näköalojen, mielipiteiden ja mielikuvien mo-

nipuolipuolisuutena sekä erilaisina arvoina ja normeina. Suomessa monikulttuurisuus 

ilmenee useimmiten ulkomaalaisten sijoittumisena tiettyihin kaupunginosiin. Moni-

kulttuurin positiivinen puoli esittää moniarvoisen unelman erilaisista etnisistä ryh-

mistä lisäämässä kokemuksiaan ilman konflikteja. Esimerkiksi Tampere mainostaa it-

seänsä monikulttuurisena kaupunkina, jonka tavoitteena on kulttuurivaihto, kult-

tuu1rien välinen ymmärrys sekä kulttuurisen itseymmärryksen lisääminen. (Helenius 

2008, 121–121; Tampereen kaupungin www-sivut 2018.) 

6.5 Tieverkkokaupunki toimii virtuaalisesti ilman maantieteellisiä rajoja 

Tietoverkkokaupunki on sähköinen ”virtuaalikaupunki”, joka on avoinna vuorokau-

den ympäri. Tietoverkkokaupunkien muodot vaihtelevat: tietoverkkokaupunki voi olla 

sähköisesti hoidettua asiointia ja tiedottamista tai kaupungin tarjoamaa etätyömahdol-

lisuutta. Tietotekniikan tarkoituksena on höllentää kaupunkirakennetta. Maantieteelli-

nen sijainti ja keskittyminen menettävät merkityksensä, koska työpaikan läheisyys ei 

ole enää asunnon sijainnin vaatimus. Esimerkiksi Helsingissä on maailman johtava 

julkisen sektorin virtuaalihoitopalvelu, joka on tärkeä osa Helsingin kaupungin sosi-

aali- ja terveydenhuollon palveluita. Helsingin virtuaalihoitoympäristö on yksi suu-

rimmista maailmassa ja se on käyttöönotettu vuonna 2014. Palvelu säästää 100 000 

ajokilometriä kuukausittain ja virtuaalihoitaja tekee työvuoronsa aikana yli 60 virtu-

aalikäyntiä. (Helenius 2008, 123–124; VideoVisit www-sivut 2018.) 
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6.6 Ekologinen kaupunki noudattaa kestävää kehitystä toiminnassaan 

Ekologisella kaupungilla on monta nimeä: kestävän kehityksen kaupunki, vihreä kau-

punki, ympäristökaupunki, ekopolis sekä ekokaupunki. Ekologinen kaupunki käsittää 

asukkaat, teollisuuden, kunnallispalvelut, infrastruktuurin sekä ympäristön. Ekologi-

nen kaupunki keskittyy kestävään kehitykseen ja luo kulttuurisesti, ekologisesti, sosi-

aalisesti sekä taloudellisesti kestävän kaupungin. Ekologiseen kaupunkiin liittyy konk-

reettista toimintaa, kuten kierrätystä, kompostointia, vihannespalstoja sekä luomutuo-

tantoa. Helsingissä toimii Eko-Viikin ekologinen kaupunginosa, joka on ensimmäinen 

ekologisesti suunniteltu kaupunginosa Suomessa. Suunnittelun lähtökohtana oli kes-

tävä, terveellinen sekä muunneltava asuinympäristö, joka säästää energiaa ja vähentää 

jätteen määrää. Alueella asuu 2000 asukasta 400 asunnossa ja kolmasosa heidän käyt-

tämästään vedestä lämmitettään aurinkoenergialla.  (Helenius 2008, 125–126; Jalka-

nen ym. 2017, 138; Uutta Helsinkiä www-sivut 2018.) 

7 HUITTISTEN KAUPUNKI TOIMEKSIANTAJANA 

 

Opinnäytetyön toimeksiantajana on Huittisten kaupunki. Huittisten kaupunki on noin 

10 200 asukkaan kaupunki Satakunnassa ja kaupunki tunnetaan elintarviketeollisuu-

desta, maataloudesta, vilkkaasta henkilö- ja tavaraliikenteestä, opiskelumahdollisuuk-

sistaan sekä kulttuuritarjonnastaan. Huittinen sijaitsee Turun, Tampereen ja Porin kau-

punkien muodostaman kolmion keskellä ja se kuuluu Porin seutukuntaan. Huittinen 

on vilkas linja-autoliikenteen risteämispaikka – Huittisten kautta kulkee linja-autojen 

pikavuorojen osalta yli 2000 matkustajaa päivittäin. (Huittisten kaupungin www-sivut 

2018.) 

 

Hulluna Huittisiin! Huittisten visiona on, että Huittinen on turvallinen ja kehittyvä lap-

siystävällinen kaupunki, jossa on yhteisöllisyyttä sekä hyvää ilmapiiriä elää ja yrittää. 

Kaupungin johtaminen perustuu vakaaseen talouteen ja kaupunkilaisten osallistumi-

seen. Päätöksentekoa ohjaa inhimillisyys, yhteistyö ja rohkeus. Huittinen tavoittelee 

hyvinvoivia ja aktiivisia asukkaita, vireää elinkeinoelämää, hyvää työllisyyttä, 
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vetovoimaista kaupunkia ja kestävää voimavarojen hallintaa. Vetovoimaisuuteen liit-

tyy palveluiden kehittämisen ja markkinoinnin panostaminen, joten suunnitteilla on 

koota brändikäsikirja, joka sisältää brändin arvot, vision ja tarinan sekä verbaalisen ja 

visuaalisen viestinnän ohjeistukset. Tavoitteena on selvittää ihmisten mielikuvia ja 

syitä, miksi Huittisiin tullaan töihin ja asioimaan. Kaupungin strategisena tavoitteena 

on houkutella uusia asukkaita ja yrityksiä markkinoimalla Huittista. Olennaista on tie-

tää, mihin asioihin ja miten kaupunkiin investoidaan tulevaisuudessa. (Huittisten kau-

punkistrategia 2017–2025; Brändikäsikirja vireillä Huittisissa 2018.) 

 

Valtiotieteen tohtori ja aluetutkija Timo Aro on sanonut paikallislehden haastattelussa, 

että Huittisten väkiluvun väheneminen on hallittavissa olevaa ja maltillista. Huittisten 

elintarviketeollisuus on vahvaa, joka kertoo työpaikkaomavaraisuudesta. Lisäksi kau-

pungin tukku- ja vähittäiskauppa on keskittynyttä. Houkuttelevuus on monen tekijän 

summa ja Huittinen on merkittävä risteyskaupunki. Joukkoliikenteen houkuttelevuutta 

tulisi Aron mielestä parantaa. Aro mainitsee tunnuslukujen ohella pehmeiden vetovoi-

matekijöiden merkityksen, joita ovat Huittisissa hänen mielestä huittislaisten vahva 

luottamus ja tulevaisuudenusko omaan kaupunkiin. (Salminen 2017.) 

7.1 Keskeisiä tunnuslukuja 

Huittisten kaupungin väkiluku on vuodesta 2010 laskusuuntainen. Yli puolet Huittis-

ten kaupungin asukkaista on työikäisiä, alle 15-vuotiaita on 14,6 prosenttia väestöstä 

ja yli 64-vuotiaita 27,7 prosenttia. Taloudellinen huoltosuhde vuonna 2016 on ollut 

152,4. Huoltosuhde tarkoittaa, että sataa työssäkäyvää kohti on ollut 152 ei-työssäkäy-

vää henkilöä. Se on hieman yli maan keskiarvon. (Tilastokeskuksen www-sivut 2018; 

SVT 2018.) 

 

Huittisissa vuonna 2017 on ollut 5 108 asuntokuntaa, joista perheitä 2 800. Perheellä 

tarkoitetaan tässä yhteydessä kaikkia muita yhdessä asumisen muotoja lukuun otta-

matta yksinasuvia henkilöitä. Suurin osa (80,4 prosenttia) asui rivi- ja pientaloissa ja 

yksi viidesosa huittislaisista asui vuokra-asunnossa. Vuonna 2010 valtion asuntorahas-

ton kuntatietolomakkeen mukaan Huittisissa on ollut 4 790 asuntoa, joista vuokra-

asuntoja 1 021. Vuokra-asujien suhde omistusasujiin on pysynyt likimain samana 
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koko 2010-luvun ajan. Isännöitsijöiden mielestä asuntotilanne on tasapainossa, eli 

asunnon saa tarvittaessa, mutta puutteita voi olla toiveiden toteutumisen osalta koossa 

tai laadussa. Huittisissa ei esiinny asunnottomuutta, pitkiä jonotusaikoja tai jatkuvasti 

tyhjillään olevia asuntoja. Asuntokapasiteettia tarvitaan erityisesti opiskelijoiden sekä 

työvoiman tarpeisiin. (Asuntopolitiikan linjat 2010; Tilastokeskuksen www-sivut 

2018.)  

7.2 Muuttoliike Huittisten ja muiden kaupunkien välillä 

Tilastokeskukselta saatujen tietojen mukaan Huittisten kaupungista poismuuttaneiden 

muuttoliike on ollut runsainta Sastamalaan, jonne on muuttanut kymmenen vuoden 

aikana 577 ihmistä. Seuraavaksi eniten henkilöitä on muuttanut Tampereelle, kymme-

nen vuoden aikana 499 ihmistä. Kolmanneksi eniten muuttoliikettä on ollut Turkuun, 

jonne on muuttanut kymmenen vuoden aikana 398 ihmistä. (Taulukko 1 ja Kaavio 4.) 

(Tilastokeskuksen www-sivut 2018.) 

 

Taulukko 1. Kaupungit, joihin Huittisista on muutettu kymmenen vuoden aikana (Ti-

lastokeskuksen www-sivut 2018) 
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Kaavio 4. Kaupungit, joihin Huittisista on muutettu kymmenen vuoden aikana (Tilas-

tokeskuksen www-sivut 2018) 

 

Huittisiin on muuttanut selvästi eniten henkilöitä Sastamalasta, kymmenen vuoden ai-

kana 694 ihmistä. Toiseksi eniten Huittisiin on muuttanut henkilöitä Kokemäeltä, 

kymmenen vuoden aikana 272 henkilöä. Kolmanneksi eniten Huittisiin on muuttanut 

henkilöitä Tampereelta, sieltä on tullut kymmenen vuoden aikana 253 henkilöä. (Tau-

lukko 2 ja Kaavio 5.) (Tilastokeskuksen www-sivut 2018.) 

 

Taulukko 2. Kaupungit, joista Huittisiin on muutettu kymmen vuoden aikana (Tilas-

tokeskuksen www-sivut 2018) 
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Kaavio 5. Kaupungit, joista Huittisiin on muutettu kymmenen vuoden aikana (Tilas-

tokeskuksen www-sivut 2018) 

8 TUTKIMUS 

 

Tutkimus on tieteellistä työtä ja työn tuloksena on tutkielma. Tutkimus aloitetaan tut-

kimussuunnitelmalla, johon kartoitetaan tutkittavaa aihetta sekä tutkimustyössä käy-

tettävää aineistoa. Tutkimussuunnitelman tarkoitus on jäsentää asioita, rajata ongel-

maa sekä nostaa esiin kysymyksiä. Tutkimustyön aineistonkeruu alkaa, kun tutkimus-

tehtävät ja -ongelmat on tarkkaan harkittu ja asetettu sekä ne on esitetty mahdollisim-

man selkeästi ja tarkkarajaisesti. Aineistonkeruulla on erilaisia piirteitä eri tutkimus-

suuntauksissa. Tutkimukseen sisältyy yleensä kaksi pääsuuntausta: kvantitatiivinen 

sekä kvalitatiivinen tutkimussuuntaus. Kvantitatiivinen suuntaus, eli määrällinen, kä-

sittelee numeroita ja kvalitatiivinen, eli laadullinen, puolestaan merkityksiä. Ne eivät 

ole toistensa vastakohtia, vaan niitä voi käyttää rinnakkain. (Hirsjärvi, Remes & Saja-

vaara 2009, 28–29 & 125–137.) 
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8.1 Kvantitatiivinen tutkimus 

Määrällisen tutkimuksen lähtökohtana on ongelma, joka tulisi ratkaista. Ongelman rat-

kaisu vaatii kysymyksiä, kuten: mitä tietoa hankitaan ja miten se kerätään? Eri tiedon-

keruumenetelmillä muodostetaan erilaista tietoa. Kvantitatiivisen tutkimuksen osalta 

yksi tiedonkeruumenetelmistä on kyselylomake. Tutkimuksen pohjana olevasta tie-

dosta laaditaan kysymykset, jotka toimivat mittareina tutkimuskohteen ilmiön selvit-

tämisessä. Virhetulkintojen välttämiseksi kysymystekstit tulee laatia tarkkaan. Lomak-

keen sekä lomakkeen ulkoasun tulisi olla houkutteleva sekä vastaajaystävällinen. Lo-

make on myös esitestattava. Esitestauksen pohjalta tehdään tarvittavia muutoksia. Tä-

män jälkeen lomakkeiden avulla toteutetaan kenttätyö, joka päättyy lomakkeiden tar-

kastamiseen ja havaintomatriisiin syöttämiseen. Tietokoneajon jälkeen kirjoitetaan 

analyysi, eli raportti kysymyksien tuloksista. (Kananen 2008, 11–13.) 

 

Tutkimustulosten analysointi vaatii mittareita. Mitattavia ominaisuuksia kutsutaan 

muuttujiksi. Mittaaminen tapahtuu lukujen käsittelynä tilasto-ohjelmalla. Koska ky-

seessä on tilastomuuttuja, vaaditaan mitta-asteikkoja. Nominaaliasteikosta puhutaan, 

kun havainto perustuu vain yhteen luokkaan, kuten sukupuoleen. Kvantitatiivisessa 

tutkimuksessa on mahdollista käyttää sanallista mittausta, mutta tulokset käsitellään 

numeerisina. Ordinaali-, eli järjestysasteikosta puhutaan, kun mitataan ominaisuutta 

joka kasvaa tai pienenee suuntaan tai toiseen. Tästä on esimerkkinä paremmuusjärjes-

tykseen asettaminen. Intervalli- eli välimatka-asteikolla mitataan luokkien välimatkaa 

portaittain, kuten esimerkiksi keskiarvoa. (Kananen 2008, 16-23.) 

 

Kysymystyypeistä avoimet kysymykset voivat olla täysin rajaamattomia. Se tuottaa 

tietoa, jota strukturoidulla kysymyksellä ei saavuteta. Strukturoidussa kysymyksessä 

vastausvaihtoehdot ovat valmiiksi valittuina. Kyselylomakkeen ensimmäisten kysy-

mysten tulee olla helppoja, jotta vastaaja kiinnostuisi haastattelusta. Lomakkeen kysy-

mykset tulee lajitella aihepiireittäin ns. kevyemmästä vaativampaan. Vastaajaa ei pidä 

pakottaa vastaamaan kysymykseen, josta hänellä ei ole tietoa. Kysymykset tulee koh-

distaa henkilöille, joilla on tietoa asiasta. Hankalat ja arkaluonteiset kysymykset sijoi-

tetaan lomakkeen loppuosaan, jotta saadaan mahdollisimman paljon vastauksia alku-

pään helpompiin kysymyksiin. Loppuun tulisi sijoittaa mahdollinen nimi- ja 
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osoitetietokohta, mikäli vastaajille jaetaan palkintoja. Nämä palkinnot tulisi olla todel-

lisia ja toimitettavissa olevia. (Kananen 2008, 25–33.) 

8.1.1 Asumisen taustatutkimuksen kvantitatiivinen osuus 

Kvantitatiivinen tutkimus alkoi tapaamisella toimeksiantajan edustajien kanssa. Ta-

paamisessa rajattiin asumisen tutkimuksen sisältöä. Toimeksiantaja halusi keskittyä 

asumisen osalta vetovoimaisuuteen, elinvoimaisuuteen sekä pitovoimaisuuteen. Tut-

kimuksen toivottiin tuovan vastausta seuraaviin kysymyksiin: Minkälainen on ihmis-

ten mielikuva Huittisten kaupungista? Mitkä ovat kaupungin vetovoimatekijät? Min-

kälaisia asumistrendejä suositaan tällä hetkellä? Mitkä ovat muuttohalukkaimmat hen-

kilöryhmät? Mitkä ovat kaupungin elinvoimatekijät? Mitkä ovat kaupungin pitovoi-

matekijät? Nämä kysymykset toimivat kyselyn rakentamisen perustana.  

 

Kysely toteutettiin ZEF-verkkokyselytyökalulla. Kysymysrunko laadittiin toimeksian-

tajan toiveiden sekä tässä työssä löytyvän teorian perusteella. Kysymysrunko perso-

noitiin kolmelle eri vastaajaryhmälle: Huittisissa vakituisesti asuvat, Huittisissa vaki-

tuisesti asuneet ja henkilöt, jotka eivät ole koskaan asuneet Huittisissa. Kyselylomak-

keeseen lisättiin myös muitakin taustamuuttujia, kuten ikä, sukupuoli ja koulutus-

tausta. Kyselylomake (Liite 1) alkaa kaikille vastaajaryhmille yhteisistä perustiedoista, 

jonka jälkeen kysely jakautuu kolmeksi eri kysymyspatteristoksi, jotka poikkeavat hie-

man kysymyksiltään sekä vastausvaihtoehdoiltaan. Kysymyksiä esitettiin huittislai-

sille vastaajille yhdeksäntoista kappaletta ja muille kaksikymmentä kappaletta.   

 

Kysely alkaa kevyemmistä, strukturoiduista kysymyksistä, ja loppuun on sijoitettu 

avoimet kysymykset. Kyselyssä hyödynnettiin nominaali-, ordinaali ja intervallias-

teikolla mitattavia strukturoituja kysymyksiä sekä avoimia kysymyksiä. Kysely koe-

testattiin Huittisten kaupungintalon henkilöstöllä sekä ohjaavilla opettajilla ja sitä hiot-

tiin huomioiden perusteella. Kysely julkaistiin Huittisten kaupungin www-sivuilla 

sekä sosiaalisessa mediassa 26.10.2018 ja se oli toimeksiantajan toiveesta avoinna hie-

man yli kaksi viikkoa. Näin kyselyyn vastaaminen olisi tehokasta ja kyselyn tuloksia 

pääsisi analysoimaan mahdollisimman nopeasti. Kyselyyn vastanneiden jakaumaa 

kartoitettiin kahteen otteeseen kyselyn aikana, koska tavoitteena oli saada 
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kaikenikäisiä vastaajia eri taustoista. Tavoitevastausmääräksi asetettiin 200 vastausta. 

Tavoitevastausmäärän asettamisen perusteena toimivat aiemmat alueella suoritetut 

verkkokyselyt, joiden vastausmäärät olivat liikkuneet tavoitevastausmäärien tasolla.   

8.2 Kvalitatiivinen tutkimus 

Laadullisen tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mistä ilmiössä on kyse. Se ei pyri 

määrällisen tutkimuksen tavoin yleistämään, vaan pyrkii ymmärtämään. Laadullinen 

tutkimus ei voi muodostua yksityiskohtaisista kysymyksistä, koska ilmiötä ei tunneta 

vielä niin tarkasti. Laadulliselle tutkimukselle on tyypillistä, että aineisto kerätään vuo-

rovaikutuksellisessa suhteessa ja huomio on tutkittavien näkökulmassa, merkityksissä 

sekä näkemyksissä. Tarkoituksena on selvittää, miten ihmiset kokevat ja näkevät re-

aalimaailman. Tiedon keruu tapahtuu suorassa kontaktissa tutkittavan ja tutkijan vä-

lillä esimerkiksi haastattelun muodossa. (Kananen 2017, 32–36.) 

 

Haastattelu voidaan toteuttaa lomakehaastatteluna, teemahaastatteluna tai avoimena, 

eli syvähaastatteluna. Teemahaastattelu muodostuu nimensä mukaisesti teemoista ja 

tarkentavista kysymyksistä, joiden avulla saadaan haastateltavasta tietoja. Kysymyk-

seen saatu vastaus luo ymmärrystä ja siten lisää uusia kysymyksiä. Haastattelu on kuin 

palapeli, joka kootaan vuorovaikutustilanteen aikana. Tarkoituksena on muodostaa yh-

tenäinen kokonaiskuva. Kysymyksiä ohjaa tutkimusongelma, johon halutaan saada 

vastaus. Haastattelu voi pohjautua ennalta suunniteltuihin keskustelunaiheisiin tai 

spontaaneihin kysymyksiin. Teemahaastattelun merkkejä ovat keskusteltavien aihei-

den tiedossa oleminen sekä keskustelun eteneminen vastaajan ehdoilla. Tutkijan roo-

lina on tehdä tarkentavia kysymyksiä ja pitää keskustelun aihealueen piirissä, jotta tee-

mahaastattelun runkoa noudatettaisiin. (Kananen 2017 88–97.) 

 

Tallennettu aineisto litteroidaan, eli kirjoitetaan kirjalliseen muotoon. Litterointi on 

mahdollista tehdä koko aineistoista tai vain osista, kuten teema-alueista. Litteroinnista 

on olemassa eri tasoja, propositiotason litterointi tarkoittaa sanoman tai havainnon 

ydinsisällön kirjoittamista. Teksti puretaan asiasisältöisesti ja asiakokonaisuudet, eli 

segmentit, erotetaan rivinvaihdoilla. (Kananen 2017 131–145.) 
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8.2.1 Asumisen taustatutkimuksen kvalitatiivinen osuus 

Kvalitatiivinen tutkimus kohdistettiin toimeksiantajan toiveesta paikalliselle kiinteis-

tövälittäjälle. Haastateltavana oli Marjo Stenfors, huittislainen yrittäjä ja ylempi kiin-

teistövälittäjä. Tutkimus suoritettiin teemahaastatteluna ja haastattelun pääteemana oli 

asuminen Huittisissa. Teemahaastattelurunkoon (Liite 2.) kirjattuja alateemoja olivat 

asumisen kohderyhmät, muuttoliike, asuntotarjonta ja asumismuodot, kaupungistumi-

nen ja asumisen trendit sekä asumisen nykytila ja tulevaisuuden asumistoiveet. Haas-

tateltavalle lähetetiin etukäteen sähköpostitse pohdittavaksi edellä mainitut teemat ja 

niihin liittyviä apukysymyksiä. Haastattelu suoritettiin puhelinhaastatteluna, joka nau-

hoitettiin. Haastattelu täytti teemahaastattelun kriteerit: haastattelutilanne oli vuoro-

vaikutteinen, haastateltava oli pääosassa ja haastattelu eteni luontevasti teemasta toi-

seen. Haastattelija litteroi haastattelun propositiotasolla ja teki siitä referoinnin, jossa 

segmentit on erotettu toisistaan rivinvaihdoilla. Muistiinpanot ovat haastattelijan hal-

lussa. Haastatellulta on lupa haastatteluaineiston käyttöön opinnäytetyössä.  

9 TUTKIMUSTULOKSET  

9.1 Kvantitatiivisen tutkimuksen tulokset 

Määrällisen tutkimuksen verkkokysely tavoitti 1109 vastaajaa ja dataa kerättiin 787 

vastaajalta. Kyselyn vastausprosentti näiden lukujen perusteella oli 71. Verkkokysely-

työkalun mukaan kyselyn teki loppuun asti 59,5 prosenttia vastaajista. Tutkimuksen 

tulokset on jaettu kyselylomakkeen kysymysten mukaan siinä järjestyksessä, missä ne 

on vastaajille esitetty. Kysymykset, joiden alussa on kokonaisluku, ovat kaikille yhtei-

siä peruskysymyksiä ja ne toimivat taustamuuttujina sekä sisältävät tietoa vastaajien 

asumisesta. Kysymykset, joiden alussa on desimaaliluku, ovat personoituja kysymyk-

siä vastausryhmille ”Asun vakituisesti Huittisissa”, ”Olen asunut vakituisesti Huitti-

sissa” ja ”En ole asunut vakituisesti Huittisissa”. Nämä kysymykset kartoittavat Huit-

tisten kaupungin vetovoima-, pitovoima- ja elinvoimatekijöitä sekä muuttoliikettä.  
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Huomioitavaa on, että vastaajien määrä vaihtelee kysymyksissä. Kumulatiivinen frek-

venssi eroaa taulukoissa, koska osa vastaajista ei ollut vastannut kaikkiin kysymyksiin 

tai vastaajat ovat lopettaneet vastaamisen kesken. Tarvittaessa vastauksia on verrattu 

lukuun 787, jota pidetään tässä tutkimuksessa vastaajien kokonaismääränä. Ongel-

maksi muodostui p-arvon saaminen, koska tilasto-ohjelma ilmoitti vääriä p-arvoja 

taustamuuttujien vastausmäärien epäsopusuhdan vuoksi. Päädyin siihen, että jätin p-

arvot tutkimuksesta pois ja analysoin tuloksia vertaamalla tarkasteltavan kysymysryh-

män vastauksien määrää kyseisen vastausryhmän vastaajien kokonaismäärään tai 

kaikkien kyselyyn vastanneiden henkilöiden kokonaismäärään. 

 

Kyselyssä kysyttiin vastaajien perustietoja seuraavien kysymyksien avulla:  

 

Kysymys 1.  

Sukupuolesi 

1   Mies 

2   Nainen 

3   Muu 

 

Vastaajista suurin osa oli naisia. Hieman alle kolmasosa vastaajista oli miehiä tai muun 

sukupuolisia. (Taulukko 3.) 

 

Taulukko 3. Vastaajien sukupuoli 

Sukupuoli Lukumäärä % vastaajista Kumulatiivinen frekvenssi Kumulatiivinen % 

Mies 224 29 % 224 29 % 

Nainen 553 71 % 777 99 % 

Muu 3 0 % 780 100 % 

 

Kysymys 2.  

Ikäsi 

1    Alle 18 

2    18–24 

3    25–34 

4    35–44 

5    45–59 

6    60 vuotta tai vanhempi 



34 

Eniten vastaajia oli ikäryhmästä 45–59-vuotiaat, lisäksi kyselyyn vastasivat aktiivi-

sesti 25–44-vuotiaat. Yli 60-vuotiaita vastaajia oli 16 prosenttia kaikista vastaajista ja 

vähiten kyselyyn otti osaa alle 25-vuotiaat, heitä oli 11 prosenttia vastaajista. (Tau-

lukko 4.) 

 

Taulukko 4. Vastaajien ikäjakauma 

Ikä  Lukumäärä % vastaajista Kumulatiivinen frekvenssi Kumulatiivinen % 

Alle 18 16 2 % 16 2 % 

   18–24 71 9 % 87 11 % 

 25–34 159 20 % 246 31 % 

35–44 176 23 % 422 54 % 

 45–59 237 30 % 659 84 % 

Yli 60  122 16 % 781 100 % 

 

 

Kysymys 3. 

Asuinpaikkakuntasi: 

_________________________ 

 

Kyselyyn oli Huittisten lisäksi vastannut ihmisiä 57 eri paikkakunnalta. Eniten vastaa-

jia oli Sastamalasta (51 kpl), Tampereelta (24 kpl), Turusta (23 kpl), Porista (13 kpl), 

Helsingistä (12 kpl) sekä Loimaalta (10 kpl). (Kaavio 5.) 

 

 

Kaavio 5. Muiden kuin Huittisissa asuvien henkilöiden asuinpaikkakunnat, vastaajien 

lukumäärä  
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Neljästä eniten vastaajia keränneestä kaupungista selvitettiin vastaajien muuttohaluk-

kuutta. Kyselyn perusteella sastamalalaiset ovat eniten kiinnostuneita muuttamaan 

Huittisiin. Kyselyyn vastanneista sastamalalaisista kolmannes on harkinnut muutta-

mista tai jo muuttamassa Huittisiin. 27 prosenttia turkulaisista ja tamperelaisista vas-

taajista on harkinnut muuttamista tai muuttamassa Huittisiin. Porilaisilla vastaajilla 

muuttohalukkuus oli vähäisempää. Turkulaisilla vastaajilla on todennäköisemmin 

loma-asuntunto Huittisissa, kun verrataan muihin tarkastelussa oleviin paikkakuntiin 

– 18 prosenttia kyselyyn vastanneista loma-asujista asuu tällä hetkellä Turussa. (Kaa-

vio 6.) 

 

 

Kaavio 6. Huittisten ulkopuolella asuvien kiinnostus Huittisiin muuttamista kohtaan 

sekä loma-asujien asuinpaikkakunnat, prosenttia tarkasteltavasta vastaajaryhmästä 

 

Kysymys 4. 

Koulutustaustasi 

1   Peruskoulu 

2   Toisen asteen koulutus 

3   Korkea-asteen koulutus 

4   Jokin muu 

 

Yli puolet vastaajista oli käynyt toisen asteen koulutuksen ja korkeasti koulutettuja oli 

39 prosenttia vastaajista. Peruskoulun tai muun koulutuksen oli käynyt 10 prosenttia 
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vastaajista. (Taulukko 5.) Huittisissa vakituisesti asuvista kyselyyn vastanneista yli 

puolella oli toisen asteen koulutus, 37 prosentilla korkeakoulutus ja 7 prosentilla kou-

lutusasteena peruskoulu. Kyselyyn vastanneista poismuuttaneista puolella oli toisen 

asteen koulutus, 46 prosentilla korkea-asteen koulutus ja 2 prosentilla koulutusasteena 

peruskoulu. (Kaavio 7.) 

 

Taulukko 5. Vastaajien koulutustausta 

Ikä  Lukumäärä % vastaajista 
Kumulatiivinen  

frekvenssi Kumulatiivinen % 

Peruskoulu 54 7 % 54 7 % 

Toisen asteen koulutus 400 51 % 454 58 % 

 Korkea-asteen koulutus 303 39 % 757 97 % 

Jokin muu 21 3 % 778 100 % 

 

 

   

Kaavio 7. Huittisissa asuvien ja Huittisista poismuuttaneiden koulutustaustat, prosent-

tia tarkasteltavasta vastaajaryhmästä 

 

Kysymys 5. 

Montako henkilöä perhekuntaasi kuuluu? 

1   1  

2   2 

3   3–4 

4   Yli 4 

 

6,80%

55,80%

37,36%

Huittisissa asuvat

peruskoulu 2. asteen koulutus

korkeakoulu

2,36%

51,18%

46,46%

Huittisista poismuuttaneet
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Kahden henkilön perhekuntia oli yli kolmasosalla vastaajista, 3–4 henkilön perhekun-

tia oli 31 prosenttia vastaajista. Yhden henkilön perhekuntia oli 18 prosenttia vastaa-

jista ja yli 4 henkilön perhekuntia 13 prosenttia vastaajista. (Taulukko 6.)  

 

Taulukko 6. Vastaajien perhekunnan koko 

Perhekunnan 
koko/hlöä  

Luku-
määrä 

% vastaa-
jista 

Kumulatiivinen frek-
venssi 

Kumulatiivinen 
% 

1 134 18 % 134 18 % 

2 278 37 % 412 55 % 

 3–4 236 31 % 648 86 % 

 Yli 4 101 13 % 749 100 % 

 

 

Kysymys 6. 

Taloudessani asuu alaikäisiä lapsia 

1   Kyllä 

2   Ei 

 

Suurin osa kyselyyn vastanneista oli lapsettomia, alaikäisiä lapsia oli 39 prosentilla 

vastaajista. (Taulukko 7.) 

 

Taulukko 7. Alaikäisten lasten asuminen taloudessa 

Alaikäisiä lapsia talou-
dessa  

Luku-
määrä 

% vastaa-
jista 

Kumulatiivinen frek-
venssi 

Kumulatiivinen 
% 

Kyllä 294 39 % 294 39 % 

Ei 453 61 % 747 100 % 

 

 

Kysymys 7. 

Valitse yksi tai useampi vaihtoehto 

 

Olen… 

1   vakituinen asukas 

2   luottamushenkilö 

3   Huittisten kaupungin työntekijä 

4   loma-asuja 

5   ulkopaikkakuntalainen 
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Huittisten kaupungin vakituisia asukkaita oli 58 prosenttia kyselyyn vastanneista ja 

ulkopaikkakuntalaisia 28 prosenttia vastaajista. Huittisten kaupungin työntekijöitä oli 

14 prosenttia vastaajista, loma-asujia 4 prosenttia vastaajista ja luottamushenkilöitä 2 

prosenttia vastaajista. (Taulukko 8.)  

 

Taulukko 8. Kyselyyn vastanneiden sidos Huittisten kaupunkiin 

 

 

 

 

 

 

 

Huittisten kaupungin työntekijöistä 29 prosenttia ei asu Huittisissa ja heistä vain 5 pro-

senttia on muuttamassa tai harkinnut muuttoa Huittisiin. Sen sijaan muuttohalukkuutta 

löytyy loma-asujista ja ulkopaikkakuntalaisista, loma-asujista puolet ja ulkopaikka-

kuntalaisista neljäsosa on muuttamassa tai harkinnut Huittisiin muuttamista. (Tau-

lukko 9 ja kaavio 8.) 

 

Taulukko 9. Eri sidosryhmien muuttohalukkuus Huittisiin 

 Asuu Huittisissa 
 

Ei asu Huittisissa 
Harkinnut muuttoa 

tai muuttamassa 

Kaupungin työntekijä 71 %  29 % 5 % 

Ulkopaikkakuntalaiset 0 %  100 % 26 % 

Loma-asuja 0 %  100 % 50 % 

 

 

Sidos Huittisten kaupunkiin Lukumäärä % vastaajista 

Vakituinen asukas 457 58 % 

Luottamushenkilö 16 2 % 

Huittisten kaupungin työntekijä 110 14 % 

Loma-asuja 33 4 % 

Ulkopaikkakuntalainen 218 28 % 
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Kaavio 8. Eri sidosryhmien muuttohalukkuus Huittisiin, prosenttia tarkasteltavasta 

vastaajaryhmästä 

 

Kysymys 8. 

Minkälaisessa asuntotyypissä asut? 

1   Omakotitalo 

2   Rivitalo 

3   Paritalo 

4   Kerrostalo 

5   Muu asuntotyyppi 

 

Kyselyyn vastanneista suurin osa asui omakotitalossa. 17 prosenttia vastaajista asui 

kerrostalossa, 14 prosenttia rivitalossa ja paritalossa tai muussa asuntotyypissä asui 6 

prosenttia vastaajista. (Taulukko 10.)  

 

Taulukko 10. Kyselyyn vastanneiden nykyinen asuntotyyppi  

Nykyinen asunto-
tyyppi  

Luku-
määrä 

% vastaa-
jista 

Kumulatiivinen frek-
venssi 

Kumulatiivinen 
% 

Omakotitalo 468 62 % 468 62 % 

Rivitalo 107 14 % 575 77 % 

Paritalo 23 3 % 598 80 % 

Kerrostalo 131 17 % 729 97 % 

Muu asuntotyyppi 19 3 % 748 100 % 
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Omakotitalossa asuivat eniten lapsiperheet ja pariskunnat. Melkein puolet yksinasu-

jista asuivat kerrostalossa.  Kerrostalossa pariskunnista asui viidesosa ja lapsiperheistä 

vain 9 prosenttia. Rivitaloa suosivat eniten yksinasujat. Asuntotyypeistä paritalo ei ole 

suosittu, vain murto-osa vastaajista ilmoitti asuvansa paritalossa. (Taulukko 11.) 

 

Taulukko 11. Kyselyyn vastanneiden perhemuodon vaikutus asuntotyyppiin 

Perhemuoto Omakotitalo Rivitalo Paritalo 
Kerros-

talo 

Lapsiperhe 77 % 11 % 3 % 9 % 

Yksinasuja 25 % 28 % 2 % 44 % 

Pariskunta 61 % 16 % 4 % 19 % 

 

 

Omakotitalo on suosituin asumistyyppi kaikilla muilla ikäryhmillä paitsi 18–24-vuo-

tiailla. Kyselyyn vastanneista nuorista aikuisista yli kolmannes asuu kerrostalossa ja 

hieman alle neljäsosa rivitalossa. Paritaloissa he ovat myös runsain ikäryhmä – 8 pro-

senttia vastaajista ilmoitti asumistyypikseen paritalon. 25–34-vuotiaista neljännes 

asuu kerrostalossa, omakotitalossa yli puolet ja rivitalossa 17 prosenttia. 35–59-vuoti-

aat asuvat eniten omakotitaloissa ja heitä asuu kerrostaloissa vain 11 prosenttia. Ker-

rostalossa sen sijaan asuu viidesosa yli 60-vuotiaista. (Taulukko 12 ja Kaavio 9.) 

 

Taulukko 12. Asumistyypit ikäryhmien mukaan 

Ikä OKT OKT RT RT PT PT KT KT Muu Muu Lukumäärä 

Alle 18 11 73 % 1 7 % 0 0 % 2 13 % 1 7 % 15 

18-24 19 29 % 15 23 % 5 8 % 25 38 % 2 3 % 66 

25-34 85 56 % 26 17 % 4 3 % 35 23 % 3 2 % 153 

35-44 121 70 % 26 15 % 5 3 % 19 11 % 2 1 % 173 

45-59 159 69 % 29 13 % 6 3 % 28 12 % 8 3 % 230 

Yli 60 72 65 % 10 9 % 3 3 % 22 20 % 3 3 % 110 
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Kaavio 9. Asumistyypit ikäryhmien mukaan, prosenttia tarkasteltavasta vastaajaryh-

mästä 

 

Kysymys 9. 

Minkälaisessa asuntotyypissä asuisit mieluiten? 

1   Omakotitalo 

2   Kerrostalo 

3   Rivitalo 

4   Paritalo 

5   Muu asuntotyyppi 

 

Kyselyyn vastanneista suurin osa haluaisi tulevaisuudessa asua omakotitalossa. Rivi-

talossa asumisesta haaveilee 13 prosenttia vastaajista ja kerrostaloasumisesta 6 pro-

senttia vastaajista. Muu asuntotyyppi kiinnosti yhtä prosenttia vastaajista. (Taulukko 

13.) 

 

Taulukko 13. Kyselyyn vastanneiden asuntotyyppi, jossa asuisi mieluiten 

Mieluisin 
asuntotyyppi 

Luku-
määrä 

% vastaa-
jista 

Kumulatiivinen frek-
venssi 

Kumulatiivinen 
% 

Omakotitalo 573 77 % 573 77 % 

Rivitalo 100 13 % 673 90 % 

Paritalo 16 2 % 689 93 % 

Kerrostalo 48 6 % 737 99 % 

Muu asunto-
tyyppi 6 1 % 743 100 % 
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Kaikkia perhemuotoja kiinnosti eniten omakotitaloasuminen. Yksiasujia kiinnosti li-

säksi rivitaloasuminen. Vastaajilla ei ole mainittavaa halua muuttaa kerrostaloon. 

(Taulukko 14.) 

 

Taulukko 14. Perhemuodon vaikutus mieluisimpaan asuntotyyppiin  

Perhemuoto Omakotitalo Rivitalo Paritalo Kerrostalo 

Lapsiperhe 85 % 10 % 2 % 3 % 

Yksinasuja 62 % 28 % 3 % 8 % 

Pariskunta 74 % 16 % 3 % 7 % 

 

Iällä on merkitystä asuntotyypin kiinnostavuuteen. Kaikki ikäryhmät haaveilevat suu-

rimmalta osin omakotitaloista 18–24-vuotiaat ovat omakotitalojen lisäksi kiinnostu-

neita rivitaloista, kerrostaloista sekä paritaloista tasaisemmin kuin muut ikäryhmät. 

25–34-vuotiaita ei kerrostaloasuminen kiinnosta, rivitaloissa he sen sijaan viihtyisivät 

paremmin. Mitä enemmän ikää, sitä todennäköisemmin haaveilee rivitalo- tai kerros-

taloasumisesta. (Taulukko 15 ja Kaavio 10.) 

 

Taulukko 15. Mieluisin asuntotyyppi iän mukaan eriteltynä 

Ikä OKT OKT RT RT PT PT KT KT LKM 

Alle 18 12 80 % 3 20 % 0 0 % 0 0 % 15 

18-24 49 74 % 8 12 % 3 5 % 5 8 % 66 

25-34 128 84 % 20 13 % 1 1 % 3 2 % 153 

35-44 144 84 % 18 10 % 3 2 % 7 4 % 172 

45-59 170 75 % 33 15 % 7 3 % 15 7 % 227 

Yli 60 69 63 % 18 17 % 2 2 % 18 17 % 109 
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Kaavio 10. Mieluisin asuntotyyppi iän mukaan eriteltynä, prosenttia tarkasteltavasta 

vastaajaryhmästä 

 

Kysymys 10.  

Minkälaisessa asumisympäristössä asut? 

Keskusta 

Asumislähiö 

Haja-asutusalue 

 

Kyselyyn vastanneiden asuinympäristöt jakautuivat suhteellisen tasaisesti. Hieman yli 

kolmasosa vastanneista asui haja-asutusalueella, kolmasosa kaupungissa ja hieman 

alle kolmasosa asumislähiöissä. (Taulukko 16.) 

 

Taulukko 16. Kyselyyn vastanneiden nykyinen asuinympäristö 

Nykyinen asuinympä-
ristö 

Luku-
määrä 

% vastaa-
jista 

Kumulatiivinen frek-
venssi 

Kumulatiivinen 
% 

Kaupunki 244 33 % 244 33 % 

Asumislähiö 211 28 % 455 61 % 

Haja-asutusalue 287 39 % 742 100 % 

 

Kaupunkia suosivat yksinasujat, haja-astutusalueella asuu eniten lapsiperheitä sekä pa-

riskuntia. Muuten vastaajat jakautuvat eri asumisympäristöihin tasaisesti perhemuo-

doista riippumatta. (Taulukko 17.) 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Omakotitalo Rivitalo Paritalo Kerrostalo

Alle 18 18-24 25-35 35-45 45-60 Yli 60



44 

Taulukko 17. Kyselyyn vastanneiden nykyinen asumisympäristö perhemuodon mu-

kaan 

Perhemuoto Kaupunki Asumislähiö Haja-asutusalue 

Lapsiperheet 27 % 31 % 41 % 

Yksinasuja 55 % 24 % 21 % 

Pariskunta 32 % 28 % 40 % 

 

Kysymys 11. 

Asumismuotoni on… 

1   Omistusasunto 

2   Vuokra-asunto 

3   Muu vaihtoehto 

 

Suurin osa kyselyyn vastanneista asui omistusasunnossa. Vuokra-asunnossa tai 

muussa asumismuodossa asui hieman alle neljäsosa vastaajista. (Taulukko 18.)  

 

Taulukko 18. Vastaajien nykyinen asumismuoto 

Asumismuoto Lukumäärä % vastaajista Kumulatiivinen frekvenssi Kumulatiivinen % 

Omistusasunto 569 77 % 569 77 % 

Vuokra-asunto 157 21 % 726 98 % 

Muu 14 2 % 740 100 % 

 

Koulutusasteella on merkitystä asumismuotoon. Korkeakoulutetuista selkeä enem-

mistö asui omistusasunnossa. Henkilöistä, jotka ovat ilmoittaneet koulutusasteekseen 

peruskoulun, kolmasosa asui vuokralla. Toisen asteen koulutuksen saaneista vuokralla 

asui noin neljäosa. (Kaavio 11.) 
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Kaavio 11. Vastanneiden koulutusasteen vaikutus asumismuotoon, prosenttia kaikista 

vastaajista 

 

Kysymys 12.  

Oletko vaihtamassa asumismuotoa lähivuosina? 

1   Olen, omistusasuntoon 

2   Olen, vuokra-asuntoon 

3   En ole vaihtamassa asumismuotoa lähivuosina 

 

Kyselyyn vastanneista suurin osa ei ole vaihtamassa asumismuotoa lähivuosina. 14 

prosenttia on suunnitellut vaihtavansa asumismuodon omistusasuntoon ja 4 prosenttia 

vuokra-asuntoon. (Taulukko 19.) 

 

Taulukko 19. Vastaajien suunnitelma muuttaa asumismuotoa lähivuosina 

Muutos asumismuo-
dossa 

Luku-
määrä 

% vastaa-
jista 

Kumulatiivinen frek-
venssi 

Kumulatiivinen 
% 

Kyllä,  
omistusasuntoon 105 14 % 105 14 % 

Kyllä, vuokra-asunto 33 4 % 138 19 % 

Ei ole vaihtamassa  600 81 % 738 100 % 

 

Perhemuodoista pariskunnat ovat halukkaimpia vaihtamaan omistusasuntoon, vuokra-

asuminen ei heitä kiinnosta toisin kuin yksinasujia. Yksinasujia kiinnostaa omistus-

asunto sekä vuokra-asunto lähes yhtä paljon. Kyselyyn vastanneista lapsiperheillä 
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omistusasunnon hankkiminen on ajankohtaisempaa kuin vuokra-asunnon hankkimi-

nen. (Kaavio 12.) 

 

 

Kaavio 12. Perhemuodon vaikutus asumismuodon vaihtamiseen lähivuosien aikana, 

prosenttia kaikista vastaajista 

 

Kysymys 13. 

Valitse sopivin 

1. Asun vakituisesti Huittisissa 

2. Olen asunut vakituisesti Huittisissa 

3. En ole koskaan asunut vakituisesti Huittisissa 

 

Yli puolet kyselyyn vastanneista asui vakituisesti Huittisissa. Poismuuttaneita vastaa-

jia oli 17 prosenttia ja ulkopaikkakuntalaisia 18 prosenttia kaikista kyselyyn vastan-

neista. (Taulukko 20 ja Kaavio 13.) 

 

Taulukko 20. Kyselyyn vastanneiden jakauma asuinkytköksen perusteella 

Asuinkytkös Lukumäärä 

Huittisissa vakituisesti asuvat 466 

Huittisissa vakituisesti asuneet 130 

Henkilöt, jotka eivät ole asuneet vakituisesti Huittisissa 140 

Kaikki vastaajat yhteensä 787 
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Kaavio 13. Kyselyyn vastanneiden jakauma asuinkytköksen perusteella, vastaajien lu-

kumäärä 

9.1.1 Huittisissa vakituisesti asuvat henkilöt 

Kysymys 1.1 

Kauanko olet asunut Huittisissa? 

1   Alle 3 vuotta 

2   3–5 vuotta 

3   5–10 vuotta 

4   Yli 10 vuotta 

 

Kyselyyn vastasi 465 henkilöä, jotka asuvat vakituisesti Huittisissa. Kolme neljäsosaa 

vastaajista on asunut Huittisten kaupungissa yli 10 vuotta, 11 prosenttia vastaajista on 

asunut 5–10 vuotta, 3–5 vuotta asuneita on 6 prosenttia ja alle 3 vuotta asuneita 5 pro-

senttia. (Taulukko 21.)  

 

Taulukko 21. Huittisissa asuvien henkilöiden asumisvuodet 
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Asumisvuodet Lukumäärä % vastaajista Kumulatiivinen frekvenssi Kumulatiivinen % 

Alle 3 vuotta 24 5 % 24 5 % 

3 - 5 vuotta 27 6 % 51 11 % 

5-10 vuotta 51 11 % 102 22 % 

Yli 10 vuotta 362 78 % 464 100 % 
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Koulutustaustalla on hieman vaikutusta vastaajien asumisvuosiin. Korkeasti koulutet-

tuja on enemmän suhteessa muihin koulutusryhmiin kymmeneen asumisvuoteen asti, 

mutta yli kymmenen vuotta Huittisissa asuneet ovat peruskoulun tai toisen asteen kou-

lutuksen käyneitä. (Kaavio 14.) 

 

 

Kaavio 14. Huittisissa asuvat koulutustaustan ja asumisvuosien mukaan, prosenttia 

tarkasteltavasta vastausryhmästä 

 

Suurin poismuuttohalukkuus on 5–10 vuotta sekä alle 3 vuotta Huittisissa asuneilla, 

heistä hieman alle kolmasosa on harkinnut muuttoa tai on jo muuttamassa pois. Kai-

kista vähiten poismuuttohalukkuutta on yli 10 vuotta ja 3–5 vuotta Huittisissa asu-

neilla. (Kaavio 15.) 
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Kaavio 15. Huittisista poismuuttoa harkitsevat eriteltynä ikäryhmien mukaan, prosent-

tia tarkasteltavasta vastausryhmästä 

 

Kysymys 1.2 

1   Olen tyytyväinen nykyiseen asumiseeni 

2   Olen harkinnut muuttoa kaupungin sisällä 

3   Olen harkinnut talon rakentamista kaupungin sisällä  

4   Olen harkinnut muuttoa toiselle paikkakunnalle 

     Miksi?   

5   Olen muuttamassa toiselle paikkakunnalle 

     Miksi?   

 

Yli puolet vastaajista ovat tyytyväisiä nykyiseen asumiseen, 15 prosenttia on harkinnut 

muuttoa kaupungin sisällä ja kolme prosenttia on suunnitellut talon rakennuttamista. 

Viidesosa on harkinnut muuttamista muualle tai ovat muuttamassa toiselle paikkakun-

nalle. (Taulukko 22.) 

 

Kaikista merkittävimmäksi poismuuton syyksi ilmoitettiin muiden paikkakuntien pa-

remmat työ- ja opiskelumahdollisuudet. Lisäksi vastaajat mainitsivat puutteita Huitti-

sissa, kuten kulttuurin puute, sisäänpäin lämpiävät ihmiset, kaupungin liiallisen pie-

nuuden, julkisen liikenteen puuteen sekä kaupungin korkean verotukset. Muut kau-

pungit vetävät puolestaan parempien kunnallisten sekä yksityisten palveluiden vuoksi 

ja sukulaiset tai muut tärkeät henkilöt asuvat Huittisten ulkopuolella.  
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Taulukko 22. Huittisissa asuvien henkilöiden muuttohalukkuus 

Muuttohalukkuus 
Luku-
määrä 

% vas-
taajista 

Kumulatiivinen 
frekvenssi 

Kumulatiivi-
nen % 

Olen tyytyväinen nykyiseen asumi-
seeni 277 60 % 277 60 % 

Olen harkinnut muuttoa kaupungin 
sisällä 70 15 % 347 75 % 

Olen harkinnut talon rakentamista 
kaupungin sisällä  15 3 % 362 79 % 

Olen harkinnut muuttoa toiselle 
paikkakunnalle 84 18 % 446 97 % 

Olen muuttamassa toiselle paikka-
kunnalle 13 3 % 459 100 % 

 

 

Muuttohalukkuus vaihtelee ikäryhmien mukaan. Erityisen halukkaita poismuuttoon 

ovat 18–24-vuotiaat, heistä yli puolet vastanneista on muuttamassa tai aikeissa muut-

taa toiselle paikkakunnalle. 25–44-vuotiaista viidesosa on aikeissa muuttaa tai harkin-

nut muuttamista, tyytyväisimpiä asumiseen ovat iäkkäämmät ihmiset. Rakennuttami-

nen kiinnostaa erityisesti alle 18-vuotiaita sekä 25–44-vuotiaita. (Kaavio 16.) 

 

 

Kaavio 16. Muuttohalukkuus ikäryhmien mukaan eriteltynä, prosenttia tarkastelta-

vasta vastausryhmästä 
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Perhekunnista yksinasujista neljäsosa ja lapsiperheistä sekä pariskunnista viidesosa on 

muuttamassa tai harkinnut muuttoa pois Huittisista. Tyytyväisimpiä asumiseensa ovat 

pariskunnat. Rakennuttaminen kiinnostaa eniten lapsiperheitä. (Kaavio 17.)  

 

 

Kaavio 17. Muuttohalukkuus perhekunnan koon mukaan eriteltynä, prosenttia tarkas-

teltavasta vastausryhmästä 

 

Tyytyväisimpiä asumiseensa ovat koulutusasteeltaan peruskoulun käyneet ihmiset, 

heistä hieman alle neljäsosa on harkinnut muuttoa toiselle paikkakunnalle. Eroja muut-

tohalukkuudessa ei juurikaan ole koulutusasteiden osalta. Rakentamisen osalta koulu-

tuserot näkyvät: kaupunkiin rakentamista on harkinnut 4 prosenttia toisen asteen kou-

lutuksen ja korkea-asteen koulutuksen käyneistä. (Kaavio 18.) 
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Kaavio 18. Muuttohalukkuus koulutusasteen mukaan eriteltynä, prosenttia tarkastelta-

vasta vastausryhmästä 

 

Kysymys 1.3 

Miksi asut Huittisissa? Valitse kolme tärkeintä 

 

1   Kaupungin hyvän sijainnin vuoksi 

2   Opiskelu- tai työpaikka sijaitsee Huittisissa 

3   Asumisen ja elämisen kohtuullinen hintataso 

4   Monipuoliset kaupan palvelut 

5   Hyvät liikuntamahdollisuudet 

6   Kattavat vapaa-ajan palvelut sekä kulttuuritarjonta 

7   Kaikki tarvittava on lähietäisyydellä 

7   Minulla on perhettä, sukulaisia tai sosiaalista verkostoa Huittisissa 

8   Huittisissa on turvallista asua 

9   Viihdyn Huittisissa 

10 Oma rauha ja luonto lähellä 

11 Eloisa ja tapahtumarikas kaupunkiympäristö 

12 Jokin muu syy, mikä 

 

Vastaajat kertoivat Huittisten pitovoimatekijöiksi perheen, sukulaisten tai muun sosi-

aalisen verkoston sijaitsemisen Huittisissa (53 prosenttia). Lisäksi tärkeiksi tekijöiksi 

ilmoitettiin opiskelun tai työpaikan sijaitseminen Huittisten kaupungissa (36 
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prosenttia), oman rauhan mahdollisuus ja luonnon läsnäolo (30 prosenttia), viihtymi-

sen Huittisen kaupungissa (30 prosenttia) sekä turvallisen asumisen (22 prosenttia). 

(Taulukko 23 ja Kaavio 19.) 

 

Jokin muu syy, mikä -kohtaan vastaajat ilmoittivat muiksi syiksi erityisesti, että Huit-

tinen on heidän synnyinkaupunkinsa ja heillä on muodostunut vahva side kaupunkiin. 

Lisäksi mainittiin, että työpaikka on joskus sijainnut Huittisissa tai he ovat jääneet 

Huittisissa olosuhteiden pakosta, esimerkiksi ei saa myydyksi asuntoa tai ovat vain 

”jämähtäneet” kaupunkiin.  

 

Taulukko 23. Syitä, miksi vastaajat asuvat Huittisissa 

Syy, miksi asuu Huittisissa Lkm 

Perhe, sukulaiset tai sosiaalinen verkosto 246 

Opiskelu- tai työpaikka sijaitsee Huittisissa 170 

Oma rauha ja luonto lähellä 156 

Viihdyn Huittisissa 142 

Huittisissa on turvallista asua 102 

Asumisen ja elämisen kohtuullinen hintataso  97 

Kaikki tarvittava on lähietäisyydellä 96 

Kaupungin hyvän sijainnin vuoksi 86 

Monipuoliset kaupan palvelut 47 

Hyvät liikuntamahdollisuudet 41 

Vapaa-ajan palvelut & kulttuuritarjonta 15 

Eloisa ja tapahtumarikas kaupunkiympäristö 12 

Jokin muu syy, mikä 43 

Huittislaisia vastaajia yhteensä 466 

 

 

Kaavio 19. Syitä, miksi vastaajat asuvat Huittisissa, vastaajien lukumäärä 
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Kysymys 1.4  

Minkä arvosanan antaisit Huittisille asteikolla 4–10? 

 

Huittisissa vakituisesti asuvat henkilöt antoivat Huittisille kouluarvosana-asteikolla 

7,8, joka on tyydyttävän ja hyvän välissä. (Kaavio 20.) 

 

 

Kaavio 20. Huittisissa asuvien henkilöiden arvosana Huittisista 

9.1.2 Huittisissa vakituisesti asuneet henkilöt 

Kysymys 2.1 

Kuinka kauan asuit Huittisissa ennen muualle muuttamista? 

1   Alle 3 vuotta 

2   3–5 vuotta 

3   5–10 vuotta 

4   Yli 10 vuotta 

 

Kyselyyn vastanneista Huittisissa yli 10 vuotta asuneita on selvästi eniten, heitä on 

kolme neljäsosaa vastaajista. 11 prosenttia vastanneista on asunut alle 3 vuotta Huitti-

sissa ja 10 prosenttia vastanneista on asunut Huittisissa 3–10 vuotta. (Taulukko 24.) 

 

Taulukko 24. Asumisvuodet ennen poismuuttamista 

Asumisvuodet Lukumäärä % vastaajista Kumulatiivinen frekvenssi Kumulatiivinen % 

Alle 3 vuotta 14 11 % 14 11 % 

3–5 vuotta 7 5 % 21 16 % 

5–10 vuotta 7 5 % 28 22 % 

Yli 10 vuotta 100 78 % 128 100 % 
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Kysymys 2.2 

Koska olet muuttanut pois Huittisista? 

1   Alle 3 vuotta sitten 

2   3–5 vuotta sitten 

3   5–10 vuotta sitten 

4   Yli 10 vuotta sitten 

 

Kyselyyn vastanneista yli puolet vastanneista on muuttanut pois yli 10 vuotta sitten. 

Loput vastausryhmät jakaantuvat tasaisesti eri ajanjaksojen osalta. (Taulukko 25.) 

 

Taulukko 25. Vastaajien poismuutosta kulunut aika 

Poismuutto 
Luku-
määrä 

% vastaa-
jista 

Kumulatiivinen frek-
venssi 

Kumulatiivinen 
% 

Alle 3 vuotta sit-
ten 15 12 % 15 12 % 

3–5 vuotta sitten 16 12 % 31 24 % 

5–10 vuotta sit-
ten 19 15 % 50 39 % 

Yli 10 vuotta sit-
ten 78 60 % 128 99 % 

 

Poismuuton ajanjaksoon vaikuttaa koulutusaste. Korkeasti koulutettujen osalta suurin 

osa on muuttanut pois Huittisista yli 10 vuotta sitten, poismuuton aste vähenee mitä 

vähemmän poismuutosta on aikaa. Alle 3 vuotta sitten poismuuttaneita korkeakoulu-

tettuja on vain 5 prosenttia. Yli kymmenen vuotta sitten on myös muuttanut eniten 

toisen asteen koulutuksen omaavia, mutta heitä on muuttanut tasaisesti muinakin vuo-

sina. (Taulukko 26.) 

 

Taulukko 26. Poismuuton ajankohta koulutustaustan mukaan 

 Poismuutto Peruskoulu 2. asteen koulutus Korkea-asteen koulutus 

Alle 3 vuotta sitten 67 % 16 % 5 % 

3-5 vuotta sitten 0 % 16 % 9 % 

5-10 vuotta sitten 0 % 13 % 19 % 

Yli 10 vuotta sitten 33 % 56 % 67 % 

Vastaajia yhteensä 3 64 58 
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Kysymys 2.3 

Mahdolliset muuttoaikeesi, valitse sopivin 

 

1   En ole muuttamassa Huittisiin 

2   Olen harkinnut muuttoa takaisin Huittisiin 

     Miksi?   

4   Olen muuttamassa takaisin Huittisiin  

     Miksi?   

 

Huittisissa asuneista yli kolmasosa on harkinnut muuttoa tai on palaamassa takaisin 

Huittisiin. He ovat kertoneet paluumuuton syiksi huittislaiset juuret ja halun palata ko-

tiseudulle, sukulaisten tai ystävien asumisen Huittisissa, työpaikan sijaitsemisen Huit-

tisissa, kaupungin hyvän sijainnin sekä eläkkeelle jäämisen jälkeen halun muuttaa ta-

kaisin. (Taulukko 27.) 

 

Taulukko 27. Muuttohalukkuus takaisin Huittisiin 

Muuttohalukkuus takaisin 
Luku-
määrä 

% vastaa-
jista 

Kumulatiivinen 
frekvenssi 

Kumulatiivi-
nen % 

En ole muuttamassa Huittisiin 80 65 % 80 65 % 

Olen harkinnut muuttoa takai-
sin Huittisiin 40 32 % 120 97 % 

Olen muuttamassa takaisin 
Huittisiin 3 2 % 123 100 % 

 

 

Erityisen kiinnostuneita paluumuuttajia ovat 25–34-vuotiaat henkilöt, heistä yli 40 

prosenttia on harkinnut muuttavansa tai on muuttamassa takaisin Huittisiin. Muita ikä-

ryhmiä paluumuutto kiinnostaa tasaisesti, noin kolmasosa vastaajista on kiinnostunut 

muuttamaan takaisin. Vähiten kiinnostusta on yli 60-vuotiailla. (Kaavio 21.) 

 



57 

 

Kaavio 21. Kiinnostus paluumuuttoon ikäryhmien mukaan eriteltynä, prosenttia tar-

kasteltavasta vastausryhmästä 

 

Perhekunnista erityisen kiinnostuneita muuttamaan takaisin ovat pariskunnat, heistä 

melkein puolet on harkinnut takaisinmuuttamista tai muuttamassa takaisin Huittisiin. 

Yksinasujista kolmasosa on harkinnut muuttamista tai paluumuuttamassa takaisin, vä-

hiten paluumuutto kiinnostaa lapsiperheitä, heistä alle neljäsosa on kiinnostunut muut-

tamaan takaisin Huittisiin. (Kaavio 22.) 

 

 

Kaavio 22. Kiinnostus paluumuuttoon perhekuntien mukaan eriteltynä, prosenttia tar-

kasteltavasta vastausryhmästä 
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Kysymys 2.4 

Miksi muutat tai mikä voisi houkutella sinut muuttamaan Huittisiin? Valitse yksi tai 

useampi 

 

1   Kaupungin hyvä sijainti 

2   Opiskelu- tai työpaikka sijaitsee lähellä 

3   Asumisen ja elämisen kohtuullinen hintataso 

4   Monipuoliset kaupan palvelut 

5   Hyvät liikuntamahdollisuudet 

5   Kattavat vapaa-ajan palvelut sekä kulttuuritarjonta 

6   Minulla on perhettä, sukulaisia tai sosiaalista verkostoa Huittisissa 

7   Kaikki tarvittava on lähietäisyydellä 

8   Olen jäämässä eläkkeelle ja saatan muuttaa takaisin Huittisiin 

9   Viihdyn Huittisissa 

10 Huittisissa on turvallista asua 

11 Oma rauha ja luonto lähellä 

12 Eloisa ja tapahtumarikas kaupunkiympäristö 

13 Jokin muu syy, mikä? 

 

Huittisissa asuneet ovat ilmoittaneet tärkeimmäksi syyksi muuttaa takaisin opiskelu- 

tai työpaikan sijainnin Huittisissa (58 prosenttia). Lisäksi kaupungin hyvää sijaintia 

(57 prosenttia) on nostettu esiin. Tärkeiksi asioiksi muodostettiin myös perhe, suku-

laisten ja sosiaalinen verkosto (56 prosenttia), asumisen kohtuullinen hintataso (41 

prosenttia) sekä oma rauha ja lähellä oleva luonto (30 prosenttia). Muiksi syiksi vas-

taajat ilmoittivat töiden saamisen – he muuttaisivat Huittisiin, mikäli heillä olisi työ-

paikka kaupungissa. (Taulukko 28 ja Kaavio 23.) 
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Taulukko 28. Huittisissa vakituisesti asuneiden vastaajien syitä muuttaa takaisin Huit-

tisiin 

Syyt muuttaa takaisin Huittisiin LKM 

Opiskelu- tai työpaikka sijaitsee lähellä 75 

Kaupungin hyvä sijainti 74 

Perhe, sukulaiset tai sosiaalinen verkosto 73 

Asumisen ja elämisen kohtuullinen hintataso 53 

Oma rauha ja luonto lähellä 39 

Huittisissa on turvallista asua 18 

Viihdyn Huittisissa 16 

Monipuoliset kaupan palvelut 14 

Hyvät liikuntamahdollisuudet 14 

Kattavat vapaa-ajan palvelut sekä kulttuuritarjonta 14 

Kaikki tarvittava on lähietäisyydellä 14 

Eloisa ja tapahtumarikas kaupunkiympäristö 13 

Olen jäämässä eläkkeelle 8 

Jokin muu syy, mikä? 5 

Poismuuttaneita vastaajia yhteensä 130 

 

 

 

Kaavio 23. Huittisissa vakituisesti asuneiden vastaajien syitä muuttaa takaisin Huitti-

siin, vastaajien lukumäärä 
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Kysymys 2.5 

Minkä arvosanan antaisit Huittisille asteikolla 4–10? 

 

Huittisissa vakituisesti asuneet henkilöt antoivat Huittisille kouluarvosanan 7,6, joka 

on tyydyttävän ja hyvän välistä. (Kaavio 24.) 

 

 

Kaavio 24. Huittisten kaupungille poismuuttaneiden antama arvosana  

9.1.3 Henkilöt, jotka eivät ole asuneet Huittisissa 

Kysymys 3.1 

Oletko koskaan vieraillut Huittisissa? 

1   Kyllä 

2   En 

 

Personoidun kysymysryhmän vastaajista suurin osa oli vieraillut Huittisissa, vain 3 

prosenttia vastaajista ei ollut vieraillut koskaan Huittisissa. (Taulukko 29.) 

 

Taulukko 29. Vastaajien mahdollinen vierailu Huittisten kaupungissa 

Vieraillut Huitti-
sissa 

Luku-
määrä 

% vastaa-
jista 

Kumulatiivinen frek-
venssi 

Kumulatiivinen 
% 

Kyllä 135 96 % 135 96 % 

En 4 3 % 139 99 % 

 

 

Kysymys 3.2 

Mihin vierailusi tarkoitus on liittynyt? Valitse yksi tai useampi 

1   Työhön tai koulutukseen 

2   Opiskelu 

3   Loma-asuminen 
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4   Hullu Yö Huittisissa 

5   Risto Ryti-sali 

6   Muu tapahtuma- tai kulttuuritarjonta 

7   Ostoksien tekeminen tai palveluiden käyttäminen 

8   Matkailu 

9   Tuttavien tai sukulaisten tapaaminen 

10 Jokin muu syy, mikä 

 

Vastaajien vierailujen tarkoitus on liittynyt eniten ostoksien tekemiseen ja palveluiden 

käyttämiseen sekä tuttavien tai sukulaisten tapaamiseen. Lisäksi työ tai koulutus on 

antanut syyn vierailla Huittisissa. Muu tapahtuma- tai kulttuuritarjonta on myös mai-

nittu vierailujen syyksi. Hullu Yö Huittisissa -tapahtuma on koskettanut 39 prosenttia 

vastaajista ja Risto Ryti -salissa on vieraillut 27 prosenttia vastaajista. Muiksi syiksi 

vastaajat vastasivat harrastukset sekä synnyinseudulle tutustumisen. (Taulukko 30 ja 

Kaavio 25.) 

 

Taulukko 30. Ulkopaikkakuntalaisten vierailujen syitä 

Vierailun syy Lukumäärä 

Ostoksien tekeminen tai palveluiden käyttäminen 84 

Tuttavien tai sukulaisten tapaaminen 73 

Työ tai koulutus 53 

Muu tapahtuma- tai kulttuuritarjonta 41 

Hullu Yö Huittisissa 39 

Risto Ryti-Sali 27 

Opiskelu 20 

Matkailu 13 

Jokin muu syy, mikä 12 

Loma-asuminen 7 
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Kaavio 25. Ulkopaikkakuntalaisten vierailujen syitä, vastaajien lukumäärä 

 

Kysymys 3.3 

Mahdolliset muuttoaikeesi. Vastaa yksi tai useampi.  

1   En ole muuttamassa Huittisiin 

2   Olen harkinnut muuttoa Huittisiin, miksi? 

3   Olen muuttamassa Huittisiin, miksi? 

 

Ulkopaikkakuntalaisista neljäsosa on harkinnut muuttoa tai on muuttamassa Huittisiin. 

Muuttamisen syiksi vastaajat vastasivat huittislaiset juuret, nykyisen osa-aika-asumi-

sen muuttamisen vakituiseksi, lasten jatkokoulutus- ja harrastusmahdollisuudet, katta-

van opiskelu- ja palvelutarjonnan, hyvät liikenneyhteydet muihin kaupunkeihin, rau-

hallisuuden, turvallisuuden, eläkkeelle jäämisen sekä Huittisten kaupungin merkityk-

sellisen historian. (Taulukko 31.) 

 

Taulukko 31. Ulkopaikkakuntalaisten muuttoaikeet Huittisiin 

Mahdolliset muuttoaikeet 
Luku-
määrä 

   % vastaa-
jista 

Kumulatiivinen frek-
venssi 

Frekvenssi 
% 

En ole muuttamassa Huitti-
siin 98 73 % 98 73 % 

Olen harkinnut muuttoa 
Huittisiin 34 25 % 132 99 % 

Olen muuttamassa Huittisiin 1 1 % 133 99 % 
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Ikäryhmillä on vaikutusta muuttohalukkuuteen. Kaikista muuttohalukkaimpia ovat ky-

selyyn osallistuneiden osalta iäkkäämmät ihmiset sekä nuoret aikuiset. Heistä puolet 

on kiinnostuneita muuttamaan Huittisiin. 25–59-vuotiaita noin viidesosaa kiinnostaa 

Huittisiin muuttaminen. (Kaavio 26.) 

 

 

Kaavio 26. Ulkopaikkakuntalaisten eri ikäryhmien muuttohalukkuus, prosenttia tar-

kasteltavasta vastausryhmästä 

 

Yksinasujista ja pariskunnista kolmasosa on halukas muuttamaan tai jo muuttamassa 

Huittisten kaupunkiin. Ulkopaikkakuntalaisilla lapsiperheillä ei ole kovin suurta muut-

tohalukkuutta, vain 15 prosenttia vastaajista ilmoitti olevansa halukas muuttamaan. 

(Kaavio 27.) 
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Kaavio 27. Ulkopaikkakuntalaisten eri perhekuntien muuttohalukkuus, prosenttia tar-

kasteltavasta vastausryhmästä 

 

Kysymys 3.4 

Mikä houkuttelee tai voisi houkutella sinut muuttamaan Huittisiin? Valitse yksi tai 

useampi 

1   Kaupungin hyvä sijainti 

2   Opiskelu- tai työpaikka sijaitsee lähellä 

3   Asumisen ja elämisen kohtuullinen hintataso 

4   Monipuoliset kaupan palvelut 

5   Hyvät liikuntamahdollisuudet 

6   Kattavat vapaa-ajan palvelut sekä kulttuuritarjonta 

7   Kaikki tarvittava on lähietäisyydellä 

8   Minulla on perhettä, sukulaisia tai ystäviä Huittisissa 

9   Olen jäämässä eläkkeelle ja voisin muuttaa takaisin Huittisiin 

10   Viihdyn Huittisissa 

11   Huittisissa on turvallista asua 

12   Oma rauha ja luonto lähellä 

13    Eloisa ja tapahtumarikas kaupunkiympäristö 

14   Jokin muu syy, mikä? 

 

Ulkopaikkakuntalaiset pitivät Huittisten kaupungin suurimpina vetovoimatekijöinä 

asumisen ja elämisen kohtuullista hintatasoa (40 prosenttia), kaiken tarvittavan 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
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löytymistä lähietäisyydellä (33 prosenttia), monipuolisia kaupan palveluita (31 pro-

senttia), opiskelu- ja työpaikan sijaintia Huittisissa (25 prosenttia) sekä omaa rauhaa 

ja lähellä olevaa luontoa (23 prosenttia). Muiksi syiksi vastaajat vastasivat harkitse-

vansa muuttoa, jos lähiverkosto tai työpaikka sijaitsisi Huittisissa tai asuminen olisi 

edullisempaa. (Taulukko 32 ja Kaavio 28.) 

 

Taulukko 32. Ulkopaikkakuntalaisten mielipide Huittisten kaupungin vetovoimateki-

jöistä 

Huittisissa houkuttelee Lukumäärä 

Asumisen ja elämisen kohtuullinen hintataso 56 

Kaikki tarvittava on lähietäisyydellä 46 

Monipuoliset kaupan palvelut 44 

Opiskelu- tai työpaikka sijaitsee lähellä 35 

Oma rauha ja luonto lähellä 32 

Minulla on perhettä, sukulaisia tai ystäviä Huittisissa 29 

Kaupungin hyvä sijainti 27 

Kattavat vapaa-ajan palvelut sekä kulttuuritarjonta 22 

Viihdyn Huittisissa 19 

Eloisa ja tapahtumarikas kaupunkiympäristö 18 

Hyvät liikuntamahdollisuudet 17 

Huittisissa on turvallista asua 12 

Olen jäämässä eläkkeelle ja voisin muuttaa takaisin Huittisiin 3 

Jokin muu syy, mikä? 13 

Ulkopaikkakuntalaiset vastaajat yhteensä 140 

 

 

Kaavio 28. Ulkopaikkakuntalaisten vastauksia tekijöistä, jotka houkuttavat tai voisivat 

houkutella muuttamaan Huittisiin, vastaajien lukumäärä 
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9.1.4 Asumisen arvostustekijät 

Tutkimuksen avulla pyrittiin selvittämään niitä asioita, joita vastaajat arvostavat asu-

misessa. Vastaajilta kysyttiin seuraava kysymys: 

 

Mitä arvostat asumisessa? Valitse kolme tärkeintä. 

1   Sijaintia  

2   Eloisaa kaupunkiympäristöä 

3   Omaa rauhaa ja luontoa lähellä 

4   Monipuolisia kaupan palvelutarjontaa 

5   Hyviä liikuntamahdollisuuksia lähietäisyydellä 

6   Kattavia vapaa-ajan palveluja sekä kulttuuritarjontaa 

7   Turvallista asuinympäristöä 

8   Lyhyitä etäisyyksiä (työ, koulu, palvelut) 

9   Yhteisöllisyyttä sekä hyviä naapurisuhteita 

10   Erityisasujien (opiskelijat, ikääntyneet, tuettu asuminen) tarpeiden huomioimista 

10   Jotain muuta, mitä? 

 

Kyselyyn vastanneet arvostavat asumisesta selvästi eniten omaa rauhaa (52 prosent-

tia), lisäksi asumisessa arvostetaan turvallista asuinympäristöä (44 prosenttia), hyvää 

sijaintia (43 prosenttia) sekä lyhyitä etäisyyksiä kouluun, kauppaan tai työhön (29 pro-

senttia). Vähiten ääniä oli saanut erityisasujien tarpeiden huomioiminen, eloisa kau-

punkiympäristö sekä yhteisöllisyys ja hyvät naapurisuhteet. Muiksi asioiksi vastaajat 

vastasivat hinta/laatusuhteen, edullisen asumisen, lapsiystävällisyyden, työmahdolli-

suudet sekä työpaikat, julkiset kulkuyhteydet, maaseudun rauhan ja maatilan sekä lii-

ketoimintamahdollisuudet. (Taulukko 33 ja Kaavio 29.) 
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Taulukko 33. Vastaajien arvostustekijöitä asumisessa 

Arvostan asumisessa kpl 

omaa rauhaa 407 

turvallista asuinympäristöä 350 

sijaintia 340 

lyhyitä etäisyyksiä (kauppa, koulu, työ) 231 

monipuolista kaupan palvelutarjontaa 180 

liikuntamahdollisuuksia lähietäisyydellä 152 

kulttuuritarjontaa & vapaa-ajan palveluita 109 

yhteisöllisyyttä ja naapurisuhteita 76 

eloisaa kaupunkiympäristöä 75 

erityisasujien tarpeiden huomioimista 29 

jotain muuta, mitä 20 

Kaikki vastaajat yhteensä 787 

 

 

Kaavio 29. Vastaajien arvostustekijöitä asumisessa, vastaajien lukumäärä 

9.1.5 Huittisten kaupungin tulevaisuusvisiot 

Kyselyn yhtenä tarkoituksena oli kartoittaa tulevaisuuden kaupunkivisiota. Vastaajille 

esitettiin seuraava kysymys:  

 

Minkälaisena haluaisit nähdä Huittisten kaupungin tulevaisuudessa? Valitse yksi tai 

useampi. 

1   Kaupungilla on vilkas ja vahva ydinkeskusta-alue 

2   Kaupunki sykkisi elämää, vierailijoita ja tapahtumia 
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3   Kaupunki olisi yhteisöllinen, erilainen ja omaleimainen 

4   Kaupunki olisi turvallinen ja valvottu 

5   Kaupunki olisi monikulttuurinen ja monipuolinen, jossa monet eri arvot ja normit 

sulautusivat yhteen 

6   Kaupunki olisi panostanut virtuaalisuuteen ja etämahdollisuuksiin, älyteknologi-

aan ja sähköiseen asiointiin 

7   Kaupunki olisi ekologinen ja noudattaisi kestävän kehityksen mallia panostamalla 

muun muassa kierrätykseen, energiansäästöön sekä tuotteiden lähituotantoon 

 

Tulevaisuudessa Huittisten kaupunki halutaan nähdä vierailijoita ja tapahtumia sisäl-

tävänä, elämää sykkivänä kaupunkina, joka on turvallinen ja valvottu sekä ekologinen. 

Vähiten ääniä sai virtuaalikaupunki sekä monikulttuurisuus. Elämää sykkivä kaupun-

kia äänesti 42 prosenttia kaikista kyselyyn vastanneista vastaajista, turvallista ja val-

vottua kaupunkia toivoi 40 prosenttia kaikista vastanneista ja ekologista, kestävän ke-

hityksen mallia noudattavaa kaupunkia kannatti 37 prosenttia kaikista kyselyyn vas-

tanneista. (Taulukko 34 ja Kaavio 30.) 

 

Taulukko 34. Vastaajien tulevaisuuden kaupunkivisio Huittisista 

Tulevaisuusmielikuva Lukumäärä 

Sykkisi elämää, vierailijoita ja tapahtumia 333 

Turvallinen ja valvottu 311 

Ekologinen ja noudattaisi kestävän kehityksen mallia  289 

Yhteisöllinen, erilainen ja omaleimainen 212 

Vilkas ja vahva ydinkeskusta-alue 174 

Monikulttuurinen ja monipuolinen 87 

Virtuaalisuus, etämahdollisuudet, älyteknologia ja sähköinen asiointi 58 

Kaikki vastaajat yhteensä 787 
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Kaavio 30. Vastaajien tulevaisuuden kaupunkivisio Huittisista, vastaajien lukumäärä 

9.2 Kvalitatiivisen tutkimuksen tulokset 

Teemahaastattelun tutkimustulokset on segmentoitu eli jaettu teemoittain. Teemoja 

olivat asumisen kohderyhmät, muuttoliike, asuntotarjonta ja asumismuodot, kaupun-

gistuminen ja asumisen trendit sekä asumisen nykytila ja tulevaisuus. Tutkimustulok-

set on esitetty alla: 

 

Asumisen kohderyhmät: Kohderyhmistä lapsiperheet arvostavat omakotitaloja sekä 

lapsiystävällisiä tontteja. Keski-ikäiset ovat kiinnostuneita paritaloista, rivitaloista 

sekä hissillisistä kerrostaloista. Iäkkäämpien ihmisten osalta kasvavana trendinä on 

omistusasuntojen myyminen ja vuokralle muuttaminen.   

 

Muuttoliike: Huittisiin muutetaan työn perässä tai tilanteissa, joissa Huittinen sijain-

tinsa puolesta palvelee. Hyvät kulkuyhteydet houkuttelevat muuttamaan. Paluumuut-

tajilla on myös muuttoliikettä Huittisiin päin. Huittisten kaupungin laajaa palvelutar-

jontaa arvostetaan. Asuntokauppa on tasaisen vilkasta kaikilla henkilöryhmillä.  

 

Asuntotarjonta ja asumismuodot: Vuokra-asunnoilla on kysyntää ja etenkin hyväta-

soiset vuokra-asunnot ovat haluttuja. Vuokralaiset ovat valmiita maksamaan laadusta. 

Omistusasuntojen osalta kaivataan kohtuuhintaisia omakotitaloja läheltä keskustaa. 
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Pienillä asunnoilla, yksiöillä ja kaksioilla, on erityistä kysyntää. Isot talot eivät ole 

halutuimpia tällä hetkellä. Uudiskohteet kiinnostavat. Remontoitavat kohteet kiinnos-

tavat, jos ne ovat edullisia, mutta ihmiset arvostavat nykyään enemmälti helppoa asu-

mista ja vähäistä remonttitarvetta. Vaikka Huittinen on muuttotappioinen kaupunki, 

niin asuntojen vaihtuvuus on siitä huolimatta hyvää.   

 

Kaupungistuminen ja asumisen trendit: Asumisen trendi myötäilee valtakunnallista 

kaupunkiasumisen trendiä. Kaupungistuminen näkyy keskusta-asumisen kysynnän li-

sääntymisenä ja pienempiä asuntoja haetaan. Tilantarve koetaan vain hetkelliseksi, esi-

merkiksi vierashuoneita ei nähdä enää niin merkityksellisinä. Koti on itselle tarkoi-

tettu. Palvelujen käyttäminen on kasvussa, esimerkiksi ulkona syöminen ja lounasta-

minen on lisännyt suosiotaan. Ydinkeskusta koetaan yhteisöllisenä ytimenä ja kes-

kusta-alue on kaventunut selvästi verrattuna aikaisempaan. Saavutettavuus ja lyhyet 

kävelyetäisyydet ovat arvossansa. Toisaalta yksityisyys on korostunut ja ihmiset ha-

luavat omaa rauhaa. Taloyhtiöissä talkootyöt eivät ole enää tämän päivän tapa toimia, 

vaan asukkaat käyttävät mieluummin ostopalveluja ja ulkoistavat töitä mahdollisim-

man paljon.  

 

Asumisen nykytila ja tulevaisuuden asuminen: Asumiskustannusten kohtuullisuudella 

on painoarvoa. Asunnonostajien hintatietoisuus sekä valveutuneisuus asuntokaupoissa 

on lisääntynyt. Omanlaisuus on myös nostanut arvoansa, mutta persoonalliset ratkaisut 

jakavat mielipiteitä ja vanhemmat ihmiset arvostavat edelleen perinteisempiä asumis-

ratkaisuja. Turvallisuuden merkitystä asumisessa korostavat etenkin ikääntyvät ihmi-

set – taloihin kaivataan kuvallisia ovipuhelimia, laadukkaita lukitusratkaisuja sekä es-

teetöntä kulkua. Ekologiset asumisratkaisut eivät ole saaneet varsinaista jalansijaa 

Huittisissa. Hirsirakentamiseen on lisääntyvää kiinnostusta ja lämmitysmuodoista 

maalämpö- sekä kaukolämpö ovat halutuimpia. Virtuaaliset ratkaisut, kuten älykodit, 

eivät vielä ole löytäneet markkinarakoa Huittisissa, mutta hyvät tietoliikenneyhteydet, 

kuten valokuituverkkoa, nostaa asunnon kiinnostavuutta.  
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9.2.1 Nykymielikuva Huittisten kaupungista 

Verkkokyselyssä pyydettiin vastaajia kertomaan kolme adjektiivia Huittisista. Mark-

kinointikelpoisia adjektiiveja annettiin 934 kappaletta. Nämä adjektiivit ovat kuvattu 

sanapilven avulla, yleisimmin esiintyneet näkyvät isoimmalla tekstillä ja pienimmällä 

vähiten. (Kuva 7.) Esimerkiksi adjektiivi ”turvallinen” esiintyi tuloksissa 96 kertaa ja 

adjektiivi ”rauhallinen” 89 kertaa.  

 

 

Kuva 7. Kyselyyn vastanneiden mielikuvia Huittisista sanapilvenä kuvattuna 

 

Toimeksiantajan toiveesta erikseen eriteltiin nuorten ja hieman iäkkäämpien ihmisten 

mielikuvia Huittisten kaupungista. Nuorten, alle 25-vuotiaiden, mielikuvia on kuvattu 

sanapilvenä ja useimmiten esiintyviä sanoja olivat turvallinen, rauhallinen ja mukava. 

Sanojen koko ei korreloi esiintyvyyden kanssa. (Kuva 8.) Yli 45-vuotiaiden sanoissa 

esiintyivät mm. rauhallinen, turvallinen ja viihtyisä. (Kuva 9.) 
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Kuva 8. Alle 25-vuotiaiden vastaajien mielikuvia Huittisten kaupungista sanapilvenä 

kuvattuna 

 

 

 

Kuva 9. Yli 45-vuotiaiden vastaajien mielikuvia Huittisten kaupungista sanapilvenä 

kuvattuna 
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9.2.2 Tutkimuskyselyn avoin data: Kehittämisehdotukset 

Vastaajat antoivat avoimen kysymyksen muodossa kehittämisehdotuksia 498 kappa-

letta. Kehitysehdotukset lähetetään kokonaisuudessaan ja muokkaamattomina toimek-

siantajalle. Opinnäytetyöhön kehittämisehdotuksista muodostettiin eri teemoja, joiden 

alle sijoitettiin 25 kappaletta teemaa käsittelevää kehittämisehdotusta satunnaisotan-

nan avulla niin, että kaikkiin teemoihin tuli sama määrä vastauksia. Teemat olivat kou-

lutus ja kulttuuri, tapahtumat, asumisviihtyvyys ja turvallisuus, yhteisöllisyys ja eri-

tyisryhmät, palvelut sekä strategia. 

 

Koulutuksen ja kulttuurin osalta esiin nousivat erityisesti koulutuksen tason merkitys 

ja siihen panostaminen, kyläkoulujen säilymisen tärkeys sekä jatkokoulutusmahdolli-

suuksien puutteellisuus. Kulttuuritapahtumia kaivataan enemmän, etenkin musiikki- 

ja teatteritoiminta olisi tervetullutta. Tapahtumia kaivataan yleisesti ottaen lisää. Ky-

selyyn vastanneet haluavat tapahtumia, jotka vetäisivät ihmisiä Huittisiin myös ulko-

paikkakunnilta ja tapahtumien mainostamiseen tulisi panostaa enemmän. Tapahtumia 

kaivataan ympärivuotisesti ja niitä toivotaan eri ympäristöihin (kahvila, joenranta, syr-

jäseudut). Musiikkitapahtumat ovat kaivatuimpia tapahtumia.  

 

Asumisviihtyvyyden ja turvallisuuden osalta vastaajat kaipaavat keskustan elävöittä-

mistä sekä yleisen viihtyvyyden lisäämistä, jokinäkymän hyödyntämistä, joukkolii-

kenteen kehittämistä sekä liikenneturvallisuuteen panostamista esimerkiksi teiden ja 

liikennejärjestelyjen osalta. Yhteisöllisyyden ja erityisryhmien osalta nostettiin esiin 

nuorien oleskelupaikkojen puute. Kaupungin tulisi kehittää enemmän ajanviettopaik-

koja nuorisolle. Torielämään kaivataan eloisuutta ja harrastustoimintaa saisi lisätä mo-

nipuolisesti kaikille ikäryhmille.   

 

Palveluja kaivataan runsain joukoin lisää, niin peruspalveluja kuin yksityisten toimi-

joidenkin palveluja. Keskustaan kaivataan lisää toimintaa kauppojen ja ruokapaikko-

jen muodossa, lisäksi Prisma sekä Citymarket olisi vastaajien mielestä hyvä lisä kau-

punkiin. Lähituotantoa ja lähituottajiin kehotettiin panostamaan. Strategian osalta vas-

taajat kaipasivat vaihtuvuutta kunnallispolitiikkaan, nykyinen hallinto suosii suhteita. 

Lisäksi kaivataan yleistä yritysmyönteisyyttä ja uusia työnantajia sekä sitä kautta uusia 

työpaikkoja. Uudet toimialat ja teollisuus olisi tervetullutta kaupunkiin.  
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9.2.3 Tutkimuskyselyn avoin data: Palaute 

364 henkilöä oli antanut kyselyn lopussa palautetta avoimen datan muodossa. Palaut-

teet lähetetään kokonaisuudessaan ja muokkaamattomina toimeksiantajalle. Opinnäy-

tetyöhön palautteista käsiteltäväksi otettiin 50 satunnaisesti valittua palautetta. Palaut-

teet tiivistettiin muutamaan sanaan ja nämä sanat lokeroitiin niiden sävyn mukaan. 

(Kuva 10.) Kaavion ensimmäinen lokero sisältää ”ruusuja”, eli positiivisia palautteita. 

Hyväksi koettiin mm. Huittisten palvelutarjonta, taide, turvallisuus sekä nimettiin eri 

alojen yrityksiä ja toimijoita, joiden tuotteita tai palveluja vastaajat käyttävät mielel-

lään. Oikeanpuoleinen lokero sisältää ”risuja”, eli vastaajien mielestä kehitettäviä asi-

oita. Kehitettävää löytyi mm. puuttuvien työpaikkojen, kunnan markkinoinnin, auki-

oloaikojen, julkisen liikenteen ja erityisryhmien palvelujen järjestämisen osalta. 

 

 

 

Kuva 10. Kyselyyn vastanneiden palautteita ”ruusuin ja risuin” eroteltuna 

 

Esimerkkejä palautteista: 

 

”Enemmän tapahtumia ja esimerkiksi ostoskeskus, josta olisi mahdollisuus hankkia 

vaatteita, urheiluvälineitä, elektroniikkaa jne.”  

Huittisissa asuva alle 18-vuotias nainen 
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Rakastan Huittista ja talojen hinnat ja vuokrat ovat melko matalalla. Töitä ei tunnu 

olevan tarjolla.  

18–24-vuotias huittislainen nainen 

 

Kotikaupunkiin on ristiriitainen viha-rakkaussuhde. En halua muuttaa takaisin, koska 

ihmisten ahdasmielisyys on sietämätöntä. Varmaan jokaisen pienen kaupungin on-

gelma, mutta se estää minua muuttamasta takaisin. Ps Osallistuisin arvontaan mielel-

läni, mutta kasvissyöjänä en tee joulukinkulla mitään. Hyvä esimerkki ahtaasta ja um-

mehtuneesta ajattelusta.  

Huittisista poismuuttanut 25–34-vuotias nainen 

 

” Panostusta lapsiin ja nuoriin. Uusi koulu, jota rakennettaessa ajatellaan kestävän 

kehityksen arvoja, hirsikoulu...  Nuorten hyvinvointiin panostus koska he ovat meille 

tulevaisuuden tekijöitä.”  

35–45-vuotias huittislainen mies 

 

”Kesäiset kukkaistutukset ja jouluvalot katujen varsilla tekee joka viikko vaikutuksen 

asiointi reissulla ostoksille. Kaupungin viihtyvyys saanut minut vakaasti harkitsemaan 

asunnon ostoa Huittisista eläköidyttyäni.”  

45–59-vuotias ulkopaikkakuntalainen nainen 

 

”Vanhuspalveluille ja -asumiselle lisää vaihtoehtoja.”  

Yli 60-vuotias huittislainen mies 

10  JOHTOPÄÄTÖKSET TUTKIMUSTULOKSISTA 

10.1 Asumisen trendit  

Omakotitaloasuminen on selvästi halutuin asuntotyyppi, mutta kaupungistuminen nä-

kyy asumisen trendeissä. Lapsiperheet ja pariskunnat suosivat omakotitaloja, joten he 

sijoittuvat taajamiin sekä haja-asutusalueille. Yksinasuvat suosivat etenkin kerrosta-

loja, mutta myös rivitaloja. Pienet asunnot ovat isompia suositumpia. Yksinasuja asuu 
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todennäköisemmin kaupungissa. Nuoret aikuiset ovat suurin kerrostalossa asuva ikä-

ryhmä, keski-ikäisillä kerrostaloasuminen on vähäisintä. Mitä enemmän ikää tulee, 

sitä enemmän kiinnostusta rivi- ja kerrostaloasumiseen syntyy.  

 

Asumismuotoon vaikuttaa koulutustausta. Korkeakoulutetut asuvat todennäköisem-

min omistusasunnossa ja koulutusasteeltaan peruskoulun käyneet suosivat enemmän 

vuokralla-asumista. Eri perhemuodoista pariskunnat ovat kiinnostuneimpia vaihta-

maan omistusasuntoihin. Yksiasujat suosivat sekä vuokra- että omistusasumista. 

Vuokra-asunnoilta odotetaan laatua ja hyvätasoiset vuokra-asunnot ovat haluttuja. Pie-

nillä asunnoilla on kysyntää. Koulutus vaikuttaa myös rakentamishalukkuuteen – to-

dennäköisin rakentaja on koulutettu lapsiperheellinen, joka hakee lapsiystävällistä 

tonttia läheltä palveluja.  

 

Asumisessa arvostetaan eniten omaa rauhaa sekä turvallista asuinympäristöä. Sijainti 

koetaan myös tärkeäksi. Asunnon tulisi sijaita lyhyen etäisyyden päässä kaupasta, kou-

lusta, työstä sekä palveluista. Palvelujen käyttäminen on kasvussa ja niiden saavutet-

tavuudella on suuri painoarvo, tämän vuoksi lyhyet etäisyydet, monipuolinen palvelu-

tarjonta sekä asumisen helppous on arvossansa. 

10.2 Muuttoliike ja potentiaalisimmat muuttajaryhmät 

10.2.1 Lähtömuutto 

Lähtömuuttoon vaikuttaa erityisesti muiden kaupunkien paremmat työllistymis- ja 

opiskelumahdollisuudet. Erityisen halukkaita poismuuttoon ovat yksinasujat. Ikäryh-

mistä poismuuttohalukkuutta löytyy selvästi eniten 18–25-vuotiaista, poismuuttoha-

lukkuus vähenee mitä iäkkäämmästä henkilöstä on kyse. Tyytyväisimpiä asumiseensa 

ovat pariskunnat sekä peruskouluasteen suorittaneet henkilöt. Muuttohalukkuus vähe-

nee selvästi, jos paikkakunnalla on asunut yli 10 vuotta.  

 

Koulutusasteista huomioitavaa on, että korkeakoulutuksen saaneiden henkilöiden 

muuttoluvut ovat olleet laskevassa suunnassa viimeisen kymmenen vuoden aikana. 

Tämän hetken todennäköisin poismuuttaja on toisen asteen koulutuksen omaava 
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henkilö. Tyypillisin kyselyn mukaan poismuuttanut on Huittisissa yli 10 vuotta asunut 

korkeakoulutettu, joka on lähtenyt työn tai opiskelun perässä muualle yli 10 vuotta 

sitten. Kaupungeista kaikista vetovoimaisimpia ovat Sastamala, Tampere sekä Turku. 

10.2.2 Tulomuutto  

Poismuuttaneilla on kiinnostusta paluumuuttoon, he ovat potentiaalista kohdemarkki-

natyyppiä. Erityisen kiinnostuneita muuttamaan takaisin Huittisiin ovat 25–34-vuoti-

aat henkilöt sekä pariskunnat. Lapsiperheellisillä tai iäkkäämmillä henkilöillä ei ole 

suurta paluumuuttohalukkuutta. Henkilöistä, jotka eivät ole asuneet Huittisissa vaki-

tuisesti, muuttohalukkaimpia ovat yksinasujat sekä pariskunnat. Muuttohalukkaimmat 

ovat ikäryhmiltään alle 25-vuotiaita tai iäkkäämpiä ihmisiä. Ulkopaikkakuntalaisilla 

lapsiperheillä ei ole muuttohalukkuutta Huittisiin.  

 

Kyselyn perusteella kaupunkiin on muuttanut korkeakoulutettuja hieman enemmän 

kuin muita koulutusasteita kymmenen vuoden sisällä. Lisäksi henkilöt, joilla on loma-

asunto Huittisissa, ovat harkinneet poikkeuksellisen paljon Huittisiin muuttamista. 

Kyselyyn vastanneita loma-asujia oli puolestaan eniten Turusta. Tulomuuttoliikenne 

on selvästi voimakkainta Sastamalasta. Ulkopaikkakunnalla asuvalla Huittisten kau-

pungin työntekijällä ei ole merkittävää muuttohalukkuutta kaupunkiin.  

10.3 Kaupungin vetovoimatekijät 

Huittisten kaupungin vetovoimatekijöiksi tutkimuksen perusteella nousivat erityisesti 

asumisen ja elämisen kohtuullinen hintataso sekä kaupungin pieni koko, joka mahdol-

listaa lyhyet välimatkat esimerkiksi palvelujen, työn, koulun sekä kodin välillä. Huit-

tisten kaupunki koettiin myös monipuoliseksi palvelutarjonnastaan ja se olikin yleisin 

syy, mikä sai ulkopaikkakuntalaiset vierailemaan Huittisissa. Lisäksi työ- tai opiske-

lupaikan sijainti kaupungissa voisi mahdollisesti tuoda lisää asukkaita Huittisten kau-

punkiin - monet poismuuttaneet olisivat valmiita muuttamaan takaisin, mikäli Huitti-

sista löytyisi työpaikka. Kaupungin hyvä sijainti koetaan myös merkittäväksi vetovoi-

matekijäksi. Huittisten vahvuutena ovat sen asukkaat – suurin osa kyselyyn vastan-

neista kertoi asuvansa tai ovat vierailleet Huittisissa sosiaalisen verkoston vuoksi.  
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10.4 Kaupungin elinvoima- ja pitovoimatekijät 

Kyselyyn vastanneet kertoivat asuvansa Huittisissa siellä olevan perheen, sukulaisten 

tai tuttavien takia. Kaupungissa sijaitseva opiskelu- tai työpaikka nostettiin myös mer-

kittäväksi pitovoimatekijäksi, kuten myös Huittisten hyvä sijainti. Avointen kysymys-

ten osalta vahvaksi pitovoimatekijäksi osoittautui kaupunkiin muodostunut tunneside. 

Huittisissa asuvat ja Huittisissa asuneet vastaajat nostivat vastauksissaan useasti esiin 

kotikaupungin, synnyinkaupungin sekä yhteisen historian. Lisäksi pikkukaupunkimai-

suutta ja maalaismaisemia arvostettiin korkealle, niitä ei nähty kehitettävinä, vaan säi-

lytettävinä asioina. Isompien kaupunkien palveluverkostoa kaivataan, mutta toisaalta 

varsinaista kaupunkimaisuutta ei toivota.  

10.5 Kaupungin nykymielikuva ja tulevaisuus brändäyksen näkökulmasta 

Tulevaisuuden Huittinen nähdään tapahtumarikkaana kaupunkina, jossa olisi vieraili-

joita ja elämää, mutta sen vahvuutena olisi edelleen turvallisuus. Kaupunki olisi otta-

nut myös edistyksellistä askelta ekologisuuden osalta.  

 

Tällä hetkellä Huittista kuvaillaan turvalliseksi, rauhalliseksi, viihtyisäksi, pieneksi ja 

siistiksi kaupungiksi, joka vetoaa etenkin heihin, jotka ovat Huittisissa asuneet vaki-

tuisesti tai loma-asumisen muodossa. Työllistymisen haasteet ovat suurin ongelma. 

Mikäli töitä olisi enemmän tarjolla, poismuuttoliike ei olisi niin voimakasta. Asumi-

seen liittyvät ongelmat ja muuttotappio johtuvat pitkälti työ- ja opiskelumahdollisuuk-

sien puutteesta. Nämä tekijät nousivat usein esiin eri yhteyksissä tutkimustuloksia ana-

lysoitaessa.  

 

Kyselystä kävi ilmi, että Huittisiin kaivataan erilaisia tapahtumia ja kaupunkia toivo-

taan elävämmäksi sekä sen monipuolisuutta hyödynnettäisiin paremmin. Vastaajat 

kaipaavat kulttuuri- ja musiikkitapahtumia, torielämän vilkastamista sekä harrastustoi-

minnan lisäämistä. Lisäksi palveluja kaivataan yleisesti ottaen enemmän, mikä lisäisi 

osaltaan työpaikkoja ja sitä kautta parantaisi elinkeinoelämää.  
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Huittisten kaupungin kokonaisarvosana kouluarvosana-asteikolla oli huittislaisten 

osalta 7,8 ja poismuuttaneiden osalta 7,6. Keskiarvosana on tyydyttävän ja hyvän vä-

listä. Brändin muodostamisen jälkeen olisi kannattavaa tehdä uusi tutkimus – ovatko 

ihmisten mielikuvat muuttuneet Huittisten kaupungista ja minkä he antaisivat brändi-

uudistuksen läpikäyneelle Huittiselle arvosanaksi? 

10.6 Yhteenveto 

Huittisten kaupungin mielikuvamarkkinointia tulisi suunnata nuorille aikuisille, lap-

settomille aikuisille sekä iäkkäämmille henkilöille naapurikunnissa, etenkin Sastama-

lassa. Kohdennettu brändin markkinointi on tehokasta, joten eri segmenteille tulisi 

suunnata omanlainen mielikuvamarkkinoinnin viesti esimerkiksi sloganien muodossa. 

Mielikuvamarkkinoinnissa tulisi hyödyntää kyseisen kohderyhmän mieltymyksiä, eli 

tässä tapauksessa tutkimuksessa esiin tulleita vetovoimavoimatekijöitä. Paluumuutta-

jat ovat potentiaalinen markkinointiryhmä, kyselyyn vastanneista henkilöistä kolmas-

osa on kiinnostunut palaamaan takaisin. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää paikallisiin 

nuoriin – he ovat riskimuuttajaryhmää ja harkitsevat poismuuttamista työ- tai opiske-

lupaikan toivossa.  

 

Tutkimustulosten perusteella uskoisin, että tulevaisuudessa pienehköllä omakotita-

lolla, joka sijaitsee rauhallisessa asuinympäristössä lähellä palveluja, on suurin ky-

syntä. Samoin rivitalohuoneistot ja kerrostalohuoneistot tulevat olemaan entistä suosi-

tumpia väestön ikääntymisen vuoksi. Asumiseen kaivataan lisääntyvästi ikääntynei-

den erityistarpeiden huomioista, kuten turvallisuusratkaisuja sekä esteettömyyttä. 

Vuokra-asuminen kiinnostaa, erityisesti jos asunto on laadukas ja kooltaan sopiva. 

Tutkimustulokset myötäilevät valtakunnallisia asumisen trendejä, vaikkakin kaupun-

gistuminen sekä kerrostaloasuminen ei tule olemaan Huittisissa niin voimakasta kuin 

kasvukeskuksissa. Asumisessa korostuu kustannusten huomioiminen – kohtuuhintai-

nen asuntotarjonta kiinnostaa ja ulkopaikkakuntalaisilla on vallalla vahva käsitys, että 

asumisen on Huittisissa edullista.  

 

Kyselyn tulosten perusteella Huittisten kaupungin kannattaa hyödyntää enemmän jo 

olemassa olevaa Agribusiness City-teemaa, joka yhdistää maaseutumaisuuden sekä 
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monipuolisen palvelutarjonnan, yrittäjämyönteisyyden ja tapahtumarikkaan toimin-

nan. Kaupunkibrändin tulisi rakentua todellisiin, mutta houkutteleviin tekijöihin. Huit-

tinen on pieni seutukaupunki, joten sellaisena sen kannattaa itseänsä markkinoidakin. 

Huittista pidetään pienenä, turvallisena sekä rauhallisena kaupunkina, joka on vehreä 

ja luonnonläheinen. Koska iäkkäämmät ihmiset ovat kiinnostuneita muita ryhmiä 

enemmän kaupunkimaisesta asumisesta, niin heidän sijoittuminen keskusta-alueelle 

voi näkyä kaupunkikuvassa ja palvelutarjonnassa tulevaisuudessa. Huittisten pieniko-

koisuus on sen etu – kaikki tarvittava löytyy pienestä, viihtyisästä paketista. Tätä aja-

tusta olisi hyvä hyödyntää brändiä rakennettaessa. 

 

Enemmän kaivataan panostamista tapahtumatarjontaan ja kaupungin elävöittämiseen 

– erilaiset kulttuuri- ja musiikkitapahtumat olisivat erittäin tervetullut lisä kaupunkiin. 

Markkinoinnin toivotaan yltävän lähikuntiin asti. Palautteista ja kehittämisehdotuk-

sista muodostetun kokonaiskuvan perusteella toteaisin, että kaupunkiin ei haeta mitään 

kovin suurta, mullistavaa muutosta, vaan pieniä korjauksia ja jo olemassa olevien asi-

oiden parantamista. Huomioitavan usein palautteissa nousi esiin nuorille soveltuvien 

oleskelualueiden puuttuminen sekä lapsille ja nuorille suunnattujen palvelujen vaja-

naisuus. Kyselyyn vastanneet halusivat nähdä Huittisen myös ekologisena ja kestävää 

kehitystä tukevana kaupunkina. Palautteissa oli mainittu lähituotannon parempi hyö-

dyntäminen. Lähituotanto ja ekologisuuden korostaminen sopisi hyvin ajan henkeen 

ja näkyvä osallistuminen meneillä olevaan ilmastonmuutostalkootyöhön voisi tuoda 

kaupungille positiivista julkisuutta. Huittisten kaupungin osalta tulevaisuuden kaupun-

kivisiot heijastavat soveltavasti ekologisen kaupungin lisäksi teemakaupunkia sekä 

suljettua kaupunkia. 

 

Huittisissa on valloillaan tietyiltä osin voimakas yhteisöllisyys ja huittislaisilla on 

vahva paikallinen sosiaalinen verkosto. Tämä näkyy niin hyvässä kuin huonossakin. 

Se on kaupungin merkittävimpiä pitovoima- ja vetovoimatekijöitä, mutta kääntöpuo-

lena nousi esiin poismuuttoa harkitsevien huittislaisten esiin nostama sisäänpäinkään-

tyneisyys. Tämä olisi myös mahdollista muokata negatiivisen sävynsä sijaan Huittis-

ten vahvuudeksi kehittämällä aktiivista, yhteisöllistä ja ulospäin näkyvää kaupunkitoi-

mintaa, josta huokuisi ”tekemisen meininki” sekä kaupunkilaisten yhteen hiileen pu-

haltaminen. Huittisten kaupungin vahvuuksiin sisältyy myös kotiseuturakkaus ja kau-

punkiin luotu tunneside – Huittinen on tärkeä heille, jotka ovat siellä asuneet tai paljon 
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vierailleet. Suuri osa Huittisten kaupungin vetovoima- elinvoima- sekä pitovoimateki-

jöistä ovat brändäyksen näkökulmasta pehmeitä vetovoimatekijöitä, eli tavoiteltavim-

pia. Pehmeät vetovoimatekijät ovat aineettomia ja eivätkä ole rahalla ostettavissa. 

11 LOPUKSI 

 

Opinnäytetyö saavutti mielestäni tavoitteensa ja kartoitti Huittisten kaupungin veto-

voima- pitovoima- ja elinvoimatekijöitä, selvitti muuttoliikettä ja kaupungin tulevai-

suuskuvia asumisen osalta pääpiirteittäin. Opinnäytetyöaihe osoittautui niin laajaksi, 

että tutkimusta olisi voinut syventää monilta eri osa-alueilta ja siitä saisi jatkojalostet-

tua monia lisätutkimuksia. Aiheen rajaaminen oli työn kompastuskivi ja näin jälkikä-

teen ajateltuna olisin tarkentanut tutkimusongelmaa entisestään. Opinnäytetyön kir-

joittaminen muuttui haasteelliseksi, koska se sisältää paljon tietoa suhteellisen tiiviissä 

paketissa. Jouduin jättämään paljon pois asioita, mitä aluksi ajattelin hyödyntää. Mie-

lestäni sain kuitenkin koottua tiiviin, informatiivisen paketin, joka sisälsi tuloksia kai-

kesta vaaditusta. 

 

Kyselyn vastaajamäärät yllättivät todella positiivisesti ja tutkimusaineistoa tuli paljon 

enemmän kuin tässä raportissa on analysoitu. Nämä kaikki on annettu toimeksianta-

jalle hyödynnettäväksi. Avointen kysymysten osalta tutkimustyö jäi hyvin pintapuo-

liseksi, koska datan määrä oli niin valtava. Siitä olisi jonkun muun hyvä jatkaa syven-

tyen paremmin palautteisiin sekä kehittämisehdotuksiin. Niistä saisi valtavasti hyviä 

ehdotuksia kaupungin kehittämiseksi sekä pystyisi tarkentamaan käsitystä vallalla ole-

vista mielikuvista.  

 

Olen itse tyytyväinen aikaansaannokseeni, vaikkakin työ jäi ajan ja voimavarojen ra-

jallisuuden vuoksi pintapuolisemmaksi, mihin materiaalit olisivat taipuneet. Opinnäy-

tetyö vastasi opinnäytetyön alussa asetettuihin kysymyksiin. Mielestäni laadullinen ja 

määrällinen tutkimus tukevat toinen toisiansa ja niiden avulla saa hyvän kokonaisku-

van asumisen nykytilanteesta Huittisten kaupungissa. Toivon, että tästä työstä on hyö-

tyä Huittisten kaupungille kaupunkibrändiä rakennettaessa.  
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LIITE 1  

 

KYSYMYSRUNKO 

 

YLEISKYSYMYKSET 

Kysymys 1.  

Valitse sukupuolesi 

1   Mies 

2   Nainen 

3   Muu 

 

Kysymys 2.  

Valitse ikäsi 

1    Alle 18 

2    18–24 

3    25–34 

4    35–44 

5    45–59 

6    60 vuotta tai vanhempi 

 

Kysymys 3. 

Koulutustaustasi 

1   Peruskoulu 

2   Toisen asteen koulutus 

3   Korkea-asteen koulutus 

4   Jokin muu 

 

Kysymys 4. 

 

Asuinpaikkakuntasi: 

_______________ 

 

Kysymys 5. 

Olen… 



 

1   vakituinen asukas 

2   luottamushenkilö 

3   Huittisten kaupungin työntekijä 

4   loma-asuja 

5   ulkopaikkakuntalainen 

 

Kysymys 6. 

Montako henkilöä perhekuntaasi kuuluu? 

1   1  

2   2 

3   3–4 

4   Yli 4 

 

Kysymys 7. 

Taloudessani asuu alaikäisiä lapsia 

1   Kyllä 

2   Ei 

 

Kysymys 8. 

Minkälaisessa asuntotyypissä asut? 

1   Omakotitalo 

2   Rivitalo 

3   Paritalo 

4   Kerrostalo 

5   Muu asuntotyyppi 

 

Kysymys 9.  

Minkälaisessa asumisympäristössä asut? 

1   Keskusta 

2   Asumislähiö 

3   Haja-asutusalue 

 

Kysymys 10. 

Minkälaisessa asuntotyypissä asuisit mieluiten? 



 

1   Omakotitalo 

2   Kerrostalo 

3   Rivitalo 

4   Paritalo 

5   Muu, mikä _______________ 

 

Kysymys 11. 

Asumismuotoni on… 

1   Omistusasunto 

2   Vuokra-asunto 

3   Muu vaihtoehto 

 

Kysymys 12. 

Oletko vaihtamassa asumismuotoa lähivuosina? 

1   Olen, omistusasuntoon 

2   Olen, vuokra-asuntoon 

3   En ole vaihtamassa asumismuotoa lähivuosina 

 

Kysymys 13. 

Valitse sopivin vaihtoehto 

1   Asun vakituisesti Huittisissa 

2   Olen asunut vakituisesti Huittisissa 

3   En ole asunut vakituisesti Huittisissa 

 

PERSONOIDUT KYSYMYKSET 

Osa 1: Vastausryhmä ”Asun Huittisissa” 

 

Kysymys 1.1 

Kauanko olet asunut Huittisissa? 

1   Alle 3 vuotta 

2   3–5 vuotta 

3   5–10 vuotta 

4   Yli 10 vuotta 

 



 

Kysymys 1.2 

1   Olen tyytyväinen nykyiseen asumiseeni 

2   Olen harkinnut muuttoa kaupungin sisällä 

3   Olen harkinnut talon rakentamista kaupungin sisällä  

4   Olen harkinnut muuttoa toiselle paikkakunnalle 

     Miksi?   

5   Olen muuttamassa toiselle paikkakunnalle 

     Miksi?   

 

Kysymys 1.3 

Mitä arvostat asumisessa? Valitse kolme tärkeintä laittaen tärkeysjärjestykseen 

1   Sijaintia  

2   Eloisaa kaupunkiympäristöä 

3   Omaa rauhaa ja luontoa lähellä 

4   Monipuolisia kaupan palvelutarjontaa 

5   Hyviä liikuntamahdollisuuksia lähietäisyydellä 

5   Kattavia vapaa-ajan palveluja sekä kulttuuritarjontaa 

6   Turvallista asuinympäristöä 

7   Lyhyitä etäisyyksiä (työ, koulu, palvelut) 

8   Yhteisöllisyyttä sekä hyviä naapurisuhteita 

9   Lyhyen matkan päässä sijaitsevaa koulua tai päiväkotia 

10   Yhteisöllisyyttä sekä hyviä naapurisuhteita 

11   Erityisasujien (opiskelijat, ikääntyneet, tuettu asuminen) tarpeiden huomioimista 

12   Jotain muuta, mitä?  

 

Kysymys 1.4 

Miksi asut Huittisissa? Valitse kolme tärkeintä 

1   Kaupungin hyvän sijainnin vuoksi 

2   Opiskelu- tai työpaikka sijaitsee Huittisissa 

3   Asumisen ja elämisen kohtuullinen hintataso 

4   Monipuoliset kaupan palvelut 

5   Hyvät liikuntamahdollisuudet 

6   Kattavat vapaa-ajan palvelut sekä kulttuuritarjonta 

7   Kaikki tarvittava on lähietäisyydellä 



 

7   Minulla on perhettä, sukulaisia tai sosiaalista verkostoa Huittisissa 

8   Huittisissa on turvallista asua 

9   Viihdyn Huittisissa 

10 Oma rauha ja luonto lähellä 

11 Eloisa ja tapahtumarikas kaupunkiympäristö 

12 Jokin muu syy, mikä 

 

Kysymys 1.5 

Minkä arvosanan antaisit Huittisille asteikolla 10–4 (10 = kiitettävä – 4 = heikko)? 

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 

 

Kysymys 1.6  

Minkälaisena haluaisit nähdä Huittisten kaupungin tulevaisuudessa? Valitse kolme 

tärkeintä. 

1   Kaupungilla on vilkas ja vahva ydinkeskusta-alue 

2   Kaupunki sykkisi elämää, vierailijoita ja tapahtumia 

3   Kaupunki olisi yhteisöllinen, erilainen ja omaleimainen 

4   Kaupunki olisi turvallinen ja valvottu 

5   Kaupunki olisi monikulttuurinen ja monipuolinen, jossa monet eri arvot ja normit 

sulautusivat yhteen 

6   Kaupunki olisi panostanut virtuaalisuuteen ja etämahdollisuuksiin, älyteknologiaan 

ja sähköiseen asiointiin 

7   Kaupunki olisi ekologinen ja noudattaisi kestävän kehityksen mallia panostamalla 

muun muassa kierrätykseen, energiansäästöön sekä tuotteiden lähituotantoon 

 

Kysymys 1.7 

Kuvaile Huittista kolmella eri adjektiivilla 

1 _____________________ 

2 _____________________ 

3 _____________________ 

 

Kysymys 1.8 

Miten kehittäisit Huittista? 

 



 

Kysymys 1.9 

Heräsikö Sinulle muita ajatuksia Huittisissa asumiseen liittyen? Kiitä, kehu, moiti, 

kommentoi ja ehdota! Käsittelemme kaikki palautteet. 

 

Osa 2: Vastausryhmä ”Olen asunut Huittisissa” 

Kysymys 2.1 

Kuinka kauan asuit Huittisissa ennen muualle muuttamista? 

1  Alle 3 vuotta 

2   3–5 vuotta 

3   5–10 vuotta 

4   Yli 10 vuotta 

 

Kysymys 2.2 

Koska olet muuttanut pois Huittisista? 

1   Alle 3 vuotta sitten 

2   3–5 vuotta sitten 

3   5–10 vuotta sitten 

4   Yli 10 vuotta sitten 

 

Kysymys 2.3 

1   En ole muuttamassa Huittisiin 

2   Olen harkinnut muuttoa takaisin Huittisiin 

     Miksi?   

4   Olen muuttamassa takaisin Huittisiin  

     Miksi?   

 

Kysymys 2.4 

Mitä arvostat asumisessa? Valitse kolme tärkeintä laittaen tärkeysjärjestykseen 

1   Sijaintia  

2   Eloisaa kaupunkiympäristöä 

3   Omaa rauhaa ja luontoa lähellä 

4   Monipuolisia kaupan palvelutarjontaa 

5   Hyviä liikuntamahdollisuuksia lähietäisyydellä 

5   Kattavia vapaa-ajan palveluja sekä kulttuuritarjontaa 



 

6   Turvallista asuinympäristöä 

7   Lyhyitä etäisyyksiä (työ, koulu, palvelut) 

8   Yhteisöllisyyttä sekä hyviä naapurisuhteita 

9   Lyhyen matkan päässä sijaitsevaa koulua tai päiväkotia 

10   Yhteisöllisyyttä sekä hyviä naapurisuhteita 

11   Erityisasujien (opiskelijat, ikääntyneet, tuettu asuminen) tarpeiden huomioimista 

12   Jotain muuta, mitä?  

 

Kysymys 2.5 

Miksi muutat tai mikä voisi houkutella sinut muuttamaan Huittisiin? Valitse yksi tai 

useampi 

1   Kaupungin hyvä sijainti 

2   Opiskelu- tai työpaikka sijaitsee lähellä 

3   Asumisen ja elämisen kohtuullinen hintataso 

4   Monipuoliset kaupan palvelut 

5   Hyvät liikuntamahdollisuudet 

5   Kattavat vapaa-ajan palvelut sekä kulttuuritarjonta 

6   Minulla on perhettä, sukulaisia tai sosiaalista verkostoa Huittisissa 

7   Kaikki tarvittava on lähietäisyydellä 

8   Olen jäämässä eläkkeelle ja saatan muuttaa takaisin Huittisiin 

9   Viihdyn Huittisissa 

10   Huittisissa on turvallista asua 

11   Oma rauha ja luonto lähellä 

12   Eloisa ja tapahtumarikas kaupunkiympäristö 

13   Jokin muu syy, mikä? 

 

Kysymys 2.6 

Kuvaile Huittista kolmella eri adjektiivilla 

1 _____________________ 

2 _____________________ 

3 _____________________ 

 

Kysymys 2.7 

Minkä arvosanan antaisit Huittisille asteikolla 10 – 4 (10 = kiitettävä – 4 = heikko)? 



 

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 

 

Kysymys 2.8 

Minkälaisena haluaisit nähdä Huittisten kaupungin tulevaisuudessa? Valitse yksi tai 

useampi. 

1   Kaupungilla on vilkas ja vahva ydinkeskusta-alue 

2   Kaupunki sykkisi elämää, vierailijoita ja tapahtumia 

3   Kaupunki olisi yhteisöllinen, erilainen ja omaleimainen 

4   Kaupunki olisi turvallinen ja valvottu 

5   Kaupunki olisi monikulttuurinen ja monipuolinen, jossa monet eri arvot ja normit 

sulautusivat yhteen 

6   Kaupunki olisi panostanut virtuaalisuuteen ja etämahdollisuuksiin, älyteknologiaan 

ja sähköiseen asiointiin 

7   Kaupunki olisi ekologinen ja noudattaisi kestävän kehityksen mallia panostamalla 

muun muassa kierrätykseen, energiansäästöön sekä tuotteiden lähituotantoon 

 

Kysymys 2.9 

Miten kehittäisit Huittista? 

 

Kysymys 2.10 

Heräsikö Sinulle muita ajatuksia Huittisten kaupunkiin ja/tai asumiseen liittyen? Kiitä, 

kehu, moiti, kommentoi ja ehdota! Käsittelemme kaikki palautteet. 

_______________________________ 

 

Osa 3: Vastausryhmä ”En ole koskaan asunut Huittisissa” 

 

Kysymys 3.1 

Oletko koskaan vieraillut Huittisissa? 

1   Kyllä 

2   En 

 

Kysymys 3.2  

 

Mihin vierailusi tarkoitus on liittynyt? 



 

1   Työhön tai koulutukseen 

2   Opiskelu 

3   Loma-asuminen 

4   Hullu Yö Huittisissa 

5   Risto Ryti-sali 

6   Muu tapahtuma- tai kulttuuritarjonta 

7   Ostoksien tekeminen tai palveluiden käyttäminen 

8   Matkailu 

9   Tuttavien tai sukulaisten tapaaminen 

10 Jokin muu syy, mikä 

 

Kysymys 3.3 

1   En ole muuttamassa Huittisiin 

2   Olen harkinnut muuttoa Huittisiin, miksi? 

3   Olen muuttamassa Huittisiin, miksi? 

 

Kysymys 3.4 

Mitä arvostat asumisessa? Valitse kolme tärkeintä. 

1   Sijaintia  

2   Eloisaa kaupunkiympäristöä 

3   Omaa rauhaa ja luontoa lähellä 

4   Monipuolisia kaupan palvelutarjontaa 

5   Hyviä liikuntamahdollisuuksia lähietäisyydellä 

5   Kattavia vapaa-ajan palveluja sekä kulttuuritarjontaa 

6   Turvallista asuinympäristöä 

7   Lyhyitä etäisyyksiä (työ, koulu, palvelut) 

8   Yhteisöllisyyttä sekä hyviä naapurisuhteita 

9   Lyhyen matkan päässä sijaitsevaa koulua tai päiväkotia 

10   Yhteisöllisyyttä sekä hyviä naapurisuhteita 

11   Erityisasujien (opiskelijat, ikääntyneet, tuettu asuminen) tarpeiden huomioimista 

12   Jotain muuta, mitä?  

 

Kysymys 3.5 



 

Mikä houkuttelee tai voisi houkutella sinut muuttamaan Huittisiin? Valitse yksi tai 

useampi 

1   Kaupungin hyvä sijainti 

2   Opiskelu- tai työpaikka sijaitsee lähellä 

3   Asumisen ja elämisen kohtuullinen hintataso 

4   Monipuoliset kaupan palvelut 

5   Hyvät liikuntamahdollisuudet 

6   Kattavat vapaa-ajan palvelut sekä kulttuuritarjonta 

7   Minulla on perhettä, sukulaisia tai sosiaalista verkostoa Huittisissa 

8   Olen jäämässä eläkkeelle 

9   Kaikki tarvittava on lähietäisyydellä 

10   Olen jäämässä eläkkeelle ja saatan muuttaa takaisin Huittisiin 

11   Viihdyn Huittisissa 

12   Huittisissa on turvallista asua 

13    Oma rauha ja luonto lähellä 

14 Eloisa ja tapahtumarikas kaupunkiympäristö 

15 Jokin muu syy, mikä? 

 

Kysymys 3.6 

Minkä antaisit Huittisille arvosanaksi asteikolla 10 – 4 (10 = kiitettävä, 4 = heikko? 

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 

 

Kysymys 3.7 

Kuvaile Huittista kolmella eri adjektiivilla 

1 _____________________ 

2 _____________________ 

3 _____________________ 

 

Kysymys 3.8 

Minkälaisena haluaisit nähdä Huittisten kaupungin tulevaisuudessa? Valitse yksi tai 

useampi. 

1   Kaupungilla on vilkas ja vahva ydinkeskusta-alue 

2   Kaupunki sykkisi elämää, vierailijoita ja tapahtumia 

3   Kaupunki olisi yhteisöllinen, erilainen ja omaleimainen 



 

4   Kaupunki olisi turvallinen ja valvottu 

5   Kaupunki olisi monikulttuurinen ja monipuolinen, jossa monet eri arvot ja normit 

sulautusivat yhteen 

6   Kaupunki olisi panostanut virtuaalisuuteen ja etämahdollisuuksiin, älyteknologiaan 

ja sähköiseen asiointiin 

7   Kaupunki olisi ekologinen ja noudattaisi kestävän kehityksen mallia panostamalla 

muun muassa kierrätykseen, energiansäästöön sekä tuotteiden lähituotantoon 

 

Kysymys 3.9 

Miten kehittäisit Huittista? 

 

Kysymys 3.10 

Heräsikö Sinulle muita ajatuksia Huittisten kaupunkiin ja/tai asumiseen liittyen? Kiitä, 

kehu, moiti, kommentoi ja ehdota! Käsittelemme kaikki palautteet. 

_______________________________ 

 

Palkinto 
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