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Palvelutarvekysely vapaa-ajan asuntojen omistajille
Kysely toteutettiin kirjekyselynä, jotta tavoitettaisiin myös muualla kuin Iissä vakituisesti asuvat vapaa-ajan
asuntojen omistajat. Väestörekisterikeskuksesta saatiin niiden henkilöiden osoitetiedot, jotka omistavat
Iissä vapaa-ajan asunnon ja joilla ei ole suoramarkkinointikieltoa. Esim. kuolinpesien omistuksessa olevat
vapaa-ajan asumiseen käytettävät rakennukset jäivät kyselyn ulkopuolelle. Jos omistajia on useita, kyselyyn
valittiin vanhin omistaja. Vastaamisen helpottamiseksi kyselylomakkeen mukana oli palautuskuori, jonka
postimaksu oli valmiiksi maksettu. Kyselyyn pystyi vastaamaan myös sähköisesti verkossa ja kunnan
verkkosivuilla tiedotettiin myös kyselystä.
Kyselyitä postitettiin 1304 kpl ja tallennettavia vastauksia saatiin 461 kpl ja sähköisesti kyselyyn vastasi 27
henkilöä eli vastauksia saatiin yhteensä 488 kpl, jolloin vastausprosentiksi tulee 37 %. Vajaasti täytettyjä tai
tyhjiä lomakkeita palautettiin 15 kpl ja 17 vastaajaa ilmoitti joko puhelimitse, sähköpostilla tai kirjeitse, että
mökki on myyty tai eivät omista lainkaan mökkiä. Kysyttäessä asiasta Väestörekisterikeskuksesta, sieltä
neuvottiin että, jos omistajatiedot ovat väärin, tulisi henkilöiden ottaa rakennustietojen osalta yhteyttä
rakennuksen sijaintikunnan maistraattiin. Jos kiinteistöjen (tontti, maapohja) omistajatiedoissa on virheitä,
täytyy omistajan olla yhteydessä Maanmittauslaitokseen, joka vastaa kiinteistötietojärjestelmän tiedoista.
Kyselyyn vastanneiden kesken järjestettiin arvonta, jonka voittajat ovat:
Raivaus- ja oksasakset: Raili Oulusta
Leikkuulauta ja keittiöveitsi-setti(2 kpl): Kari Helsingistä ja Helli Leppävedeltä
Terässaippua, pellavaliina ja keittiöveitsi-setti (2 kpl): Pirjo Oulusta ja Jouko Oulusta
Iin kuva-Image of Ii-kirja: Miia Iistä
Kyselyn vastaanottajista 890 (68 %) oli miehiä ja 413 naista. Kyselyyn vastaajista miehiä oli 268 ja naisia 206
ja 14 vastaajaa ei ollut vastannut kysymykseen. Miesten suurempaa määrää selittänee se, että avioparin
omistaessa yhdessä vapaa-ajan asunnon kyselyn vastaanottajaksi on valittu vanhempi omistajista. Koska
kysely ei ollut henkilökohtainen, vastaaja ei välttämättä ollut sama henkilö jolle kysely oli lähetetty.
Vastaajista 66 % oli yli 60-vuotiaita ja kyselyn vastaanottajistakin vain 150 henkilöä oli alle 50-vuotiaita.
Kyselyn vastaanottajista n. 1000 asuu Oulussa tai Iissä ja vain n. 100 muualla kuin Lapin tai PohjoisPohjanmaan maakunnissa. Vastaajista 419 (n. 86 %) ilmoittaakin vapaa-ajan asuntonsa sijaitsevan alle 100
kilometrin päässä kotoaan.

Tarkempaa tietoa kyselyn tuloksista tullaan julkaisemaan hankkeen verkkosivuilla myöhemmin syksyllä
kunhan kaikki vastaukset saadaan käsiteltyä, samoin kuin harvaan asutuille alueille tarkoitetun
palvelutarvekyselyn tulokset.
Kyselyyn vastanneista 136 henkilöä antoi palautetta kysymykseen mitä palveluita puuttuu tai mitä
parannuksia toivoisi nykyisiin palveluihin. Osalla vastaajista oli useampiakin toiveita tai ehdotuksia
palveluiden parantamiseksi mutta yli 40 kpl palautteista koski kauppapalveluiden puutetta ja etenkin
Olhavan ja Oijärven seudulle mökkiläiset toivoivat kauppaa, kioskia tai kauppa-auton palveluita.
N. 30 kpl palautteista koski kesävesipostin tai vesijohdon tarpeellisuutta vapaa-ajan asunnon
sijaintialueella.
Kyselylomakkeen lopussa oli mahdollisuus antaa muuta palautetta kyselyyn liittyen ja 75 vastaajaa antoikin
monenlaista palautetta kyselyyn. Kyselyn tekemistä pidettiin hyvänä asiana ja toivottiin kyselystä olevan
hyötyä. Tiedottaminen asioista ja tapahtumista koettiin puutteelliseksi ja myös erilaisten palveluiden
tarjoajien tietoja kaivattiin.
Vielä kerran paljon kiitoksia kaikille kyselyyn vastanneille!
Kysely toteutettiin osana Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Iin kunnan rahoittamaa Työtä luonnosta Iissä –
hanketta. Hankkeen sivuilta löytyy tietoa muun muassa kesällä kunnostetuista luontokohteista.
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