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Tiivistelmä 

Tiedonhankintaopas  Mielipide-  ja asennetieto tiensuunnittelun laatujärjestel-
mässä  on  osa tielaitoksen  'Ihminen  ja  tie' kehittämisprojektia. 

Tien  suunnittelu  ja  rakentaminen  on  yhdyskuntasuunnittelun olennainen 
 osa.  Yhteisöt  ja  ihmiset, joita varten tiet rakennetaan, eivät kuitenkaan ole 

saaneet oikealla tavalla osallistua heitä palvelevien verkostojen suunnitte-
luun. Tämä  on  johtunut sekä asenteista että myös siitä, ettei ole hallittu 
keinoja  ja  menetelmiä, joilla oikeaa  ja  luotettavaa tietoa hankittaisiin.Vuo-
rovaikutteinen  ja  osallistuva suunnittelu edellyttää oikean  ja  tasapuolisen 
tiedon saamista ihmisistä  ja yhteisöistä.  Kuhunkin tilanteeseen sopivien 
menetelmien löytäminen  ja  saatujen tulosten analysointi  ja  tulkinta  on  vaike-
aa. 

Tässä oppaassa tiedonhankinta esitellään tutkimusprosessina eri vaiheineen 
 ja  siihen osallistuvien roolit. Oppaassa esitellään erilaiset käytettävissä olevat 

tiedonkeruumenetelmät, niiden edut  ja  haitat  ja  toteuttamisen edellytykset. 
Tiedonhankinta kytketään osaksi tiensuunnittelun laatujärjestelmää, jolloin 

 sen  edellyttämiin toimenpiteisiin  ja vaadittaviin resursseihin  voidaan 
varautua  jo suunnitteluprosessin  alkuvaiheessa. 

Opas  on  tarkoitettu tien-  ja liikennesuunnittelijoille ja  muille yhdyskun-
tasuunnittelijoille käytännön oppaaksi. 



Nyckelord: samhällsplanering, trafikplanering, trafikmiljö, miljöupplevelse, planeringssam-
verkan, kvalitetssystem 

Sammanfattning 

Dessa allmänna råd för utredning och behandling av åsikts- och attitydinfor-
mation i vägprojekteringen  är en del  av vägverkets utvecklingsprojekt 
"Människan och vägen". 

Vägprojektering och -byggande  är en  väsentlig  del  av samhällsplaneringen. 
 De  människor och människogrupper för vilka vägen byggs har  dock  inte 

 haft  riktiga möjligheter att  delta  i planeringen av  de  nätverk, som betjänar 
dem. Orsaken har delvis varit att söka i planerarnas attityder,  men  också i 
det, att  man  inte behärskat  de  metoder som behövs för att skaffa korrekt 
och pålitlig  information.  Planeringssamverkan förutsätter att  man  har riktig 
och balanserad  information  om människor och samfund. Det  är  svårt att 
hitta metoder som passar i ett givet läge, liksom att analysera och tolka 
resultaten.  

I  dessa allmänna råd presenteras utredningsprocessen, dess olika etapper 
och deltagarnas  roller.  Befintliga utredningsmetoder, deras för- och nackde-
lar och användnmgsförutsättningar genomgås. Utredningsarbetet ställs i 

 relation till  vägprojekteringens kvalitessystem. Detta gör det möjligt att 
beakta  de  åtgärder och resurser utredningen kräver redan i ett tidigt skede 
av processen. 

Råden riktar sig  till  väg- och trafikplanerare samt andra samhällsplanerare.  

Key words: urban planning, traffic planning, traffic environment, experiencing the environ-
ment, public involvement, quality systems 

Abstract 

This guide on gathering and using data on opinions and attitudes in road 
design is part of the FinnRA "Man and road" development project. 

Designing and building roads is an essential part of urban planning. But the 
people and communities for whom the road is built have not been given 
real opportunities to participate in designing the networks intended to serve 
them. This has partly been due to designers' attitudes, but also to a lack of 
skills in regard of the methods needed to gather correct and reliable data. A 
precondition for public involvement in design is valid and balanced infor -
mation on people and communities. Finding the methods relevant to each 
situation and analyzing and interpreting the results is difficult. 

This guide presents the research process, its stages and the roles of the 
participants, as well as the methods in use, their advantages and disadvan-
tages and what is needed to implement them. Performing research on 
opinions and attitudes is put in relation to the road design quality system. 
Thus the resource needs and activities of this research can be taken into 
account at an early stage of road design. 



Esipuhe  

Vuorovaikutteinen  ja  osallistuva suunnittelu edellyttää oikean  ja  tasapuoli-
sen tiedon saamista ihmisistä  ja yhteisöistä.  Kuhunkin tilanteeseen sopivien 
menetelmien tunteminen  ja  niiden käyttäminen  on  ollut puutteellista. Tämä 
tiedonhankintaopas antaa taustatietoa  ja  käytännön ohjeita erilaisiin tilantei

-sun  ja  tarpeisiin sopivista menetelmistä  ja toimintatavoista. 

Tiedonhankintaopas  on  tarkoitettu tiensuunrnttelijoille, liikennesuunnitteli-
joille sekä muille yhdyskuntasuunrnttelijoille. 

Tiedonhankintaopas  on  osa tielaitoksen  'Ihminen  ja  tie' kehittämisprojektia.  

Oppaan  on  laatinut VTM Martti Puohiniemi.  Työtä ohjaavaan työryhmään 
ovat kuuluneet  Di  Niilo Tykkyläinen tielaitoksen tiehallinnosta sekä kehittä-
miskeskuksesta arkkitehti  Anders  Jansson ja  VTM Terttu Pohjanoksa, joka  on 

 myös vastannut työstä. Oppaan julkaisuasun  on työstänyt MTi  Helena 
Tulemo.  

Helsingissä lokakuussa  1994 

tielaitos 
kehittämiskeskus 
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1 	JOHDANTO 

Tämä tiedonhankintaopas  on  osa tielaitoksen  ihminen  ja  tie  kehittämisprojek
-tia. Sen  tavoitteena  on  antaa suunnittelijalle käsitys siitä, miten ihmisten 

mielipiteistä, asenteista  ja uskomuksista  saadaan mandollisimman luotetta-
vaa tietoa. Opas koostuu neljästä jaksosta:  

1. Aluksi tiedonhankinta suhteutetaan vuoropuhelun käsitteeseen. Tämä 
jakso perustuu suunnittelijoiden kanssa käydyissä keskusteluissa esiin 
tulleiden näkemysten  ja  ongelmien arviointiin.  

2. Seuraavaksi tiedonhankintaa esitellään tutkimusprosessina. Tämän jak-
son tavoitteena  on  tuottaa näkemys siitä, mitä tiedonhankintaprosessin eri 
vaiheissa tapahtuu  ja  mitkä ovat siihen osallistuvien roolit.  

3. Tämän jälkeen esitellään kvalitatiivinen  ja kvantitatiivinen  tapa tehdä 
tutkimusta sekä erilaiset tiedonkeruumenetelmät, niiden edut, haitat  ja 

 toteuttamisen edellytykset.  

4. Lopuksi tiedonhankinta kytketään osaksi tiesuunriittelun laatujärjestel
-mää,  jotta siihen voidaan nykyistä paremmin varautua  jo  suunnittelu- 

prosessin alkuvatheissa. 

Tiedonhankintaopas  perustuu seuraaviin lähdeaineistoihin: 

-  Eri tiepiirejä  (Turku,  Uusimaa, Mikkeli) edustavien tiesuunnittelijoiden  ja 
 asiantuntijoiden haastattelut, joita suoritettiin yhteensä kuusi. 

-  Vuoden  1992  syksyn jälkeen tielaitoksen toimeksiannosta suoritettujen 
mielipide-  ja asennetutkimusten raportoirmin  yhteydessä syntyneet näke-
mykset. 

- Tielaitoksen suunnitteluohjeet  sekä aiheeseen liittyvät tielaitoksen omat 
selvitykset. 

-  Mielipide-  ja asennetutkimuksia  käsittelevä kirjallisuus. 

Vuoropuhelu-käsite toimii oppaan löyhänä viitekehyksenä. Tavoitteena  on 
 antaa suunnittelijalle käsitys ihmisten mielipiteitä, asenteita  ja  uskomuksia 

koskevan tiedon tuottamisesta. 
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2 	MIELIPITEET, ASENTEET  JA  VUOROPUHELU  

2 .1  Vuoropuhelu  ja  avoimuuden ihanne 

Keskustelut suunnittelijoiden kanssa osoittavat, että vuoropuhelu ei käynnis
-ty  itsestään eikä  sen  piiriin helposti saada kaikkia niitä, joiden näkemyksillä 

olisi merkitystä. Vuoropuhelun tulisi kattaa mandollisimman monenlaisia 
näkemyksiä, jotta  se  parhaalla tavalla edistäisi suunnittelua. Suunnittelijalle 

 on  luontevaa suunnitteluprosessirt alussa korostaa erilaisia teknisiä vaihtoeh-
toja. Kun erilaiset sidosryhmät tuovat tähän omia, usein ei teknisiä  intresse- 
jään, käynnistyy vuoropuhelu. Vuoropuhelua käytäessä suunnittelijan työ 
helpottuu  tai  vähintäänkin selkiytyy, kun  hän  saa tietää, millaisia ongelmia 
hänen pitää ratkaista. Toisaalta suunnittelijan työ myös vaikeutuu, kun asioi-
ta joudutaan käsittelemään entistä laajemmalla areenalla. Suunnittelija miel-
tää tiehankkeen prosessiksi, joka jalostuu kun sitä yhdessä käsitellään.  Se on 
oppimisprosessi,  jossa omatkin näkemykset selkiintyvät. Suunnittelijat eivät 
pidä vuoropuhelun käymistä mitenkään heippona asiana. Toiset korostavat-
kin  sitä, että vuoropuhelu  on  toistaiseksi ylimmän johdon haave; johto haluaa 
kohti ihmistä, mutta suunnittelijan  on  pakko luottaa standardeihin.  

2 .1 .1  Vuoropuhelu  ja  tiedonhankinta  ovat eri asioita 

Vuoropuhelu  /2/ on  tullut  viime vuosina tutuksi tiesuunnittelijoille erilais-
ten vuorovaikutteisten suunnittelumenetelmien kehittämisen yhteydessä. Sa-
maan aikaan  on  lisääntynyt myös kiinnostus ihmisten mielipiteiden selvittä-
miseen sinänsä. Näillä kandella  on  ilmeisiä yhtymäkohtia, mutta ne ovat 
kuitenkin täysin eri asioita. 

Keskustelut suunnittelijoiden kanssa kuitenkin osoittavat, että tiedonhankin
-ta ja vuorovaikutteisuus  usein samaistetaan keskenään. Tämä ilmenee esi-

merkiksi tiedottamisesta puhuttaessa siten, että tiedotustilaisuuden yleisöltä 
odotetaan näkemyksiä suunnittelutyön perustaksi  tai  palautetta esitettyihin 
vaihtoehtoihin. Palaute tällaisissa tilaisuuksissa  jää  usein vähäiseksi,  vain 

 muutamat avaavat suunsa tiedotustilaisuuksissa. 

Vähäisen keskustelun vuoksi suunnittelijat usein pitävätkin parempana ns. 
näyttelyiden järjestämistä, jossa suunnittelija voi suoraan keskustella asiasta 
kiinnostuneiden kanssa. Koska keskusteltaessa suunnittelija  on  itse aktiivinen 

 koko  ajan, hänelle  jää  vaikutelma runsaasta palautteesta. Todellisuudessa  hän 

 on  keskustellut ehkä  vain 15  henkilön kanssa. 

Tiedotustilaisuudet  ovat monessa suhteessa ongelmallisia. Ensinnäkin tilai-
suuksien vähäiset kävijämäärät ovat ongelma  ja  toisekseen  jo  40-50  hengen 
tilaisuudet ovat vaikeita hallita. Tilaisuus menettää lisäksi mielekkyytensä, 

 jos tielaitos  antautuu riitelemään. Suunnittelija ei saa antautua väittelyyn, 
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vaan hänen  on kanavoitava  eri osapuolet väittelemään keskenään. Suunnitte-
lija ei yleisötilaisuudessa voi samanaikaisesti olla sekä tilaisuuden että  projek-
tin  henki. Tämän vuoksi suunnittelijat pitävät tärkeänä että kunta  tai  kaupun-
ki  on  vahvasti mukana tilaisuuden järjestelyissä. 

Tiedonhankinnan  ja  tiedottamisen väliseen ajalliseen yhteyteen liittyy ilmei-
nen väärinkäsitys. Vaikka asioista yritetään tiedottaa avoimesti, ei kaksisuun-
tainen vuorovaikutus toteudu riittävän luotettavasti edellä kuvatuissa tiedo-
tus-  ja  näyttelytilaisuuksissa.  Sen  sijaan ennakkoon kerättyä tutkimustietoa 
voidaan käyttää tilaisuudessa keskustelua stimuloimassa, edellyttäen, että  se 
on  riittävän luotettavasti kerätty.  

2 .1 .2  Avoimuuden ihanne  

Tiedonhankinnasta  keskusteltaessa korostavat suunnittelijat avoimuuden 
ihannetta. Vastaavasti  he  pelkäävät tiedon peittelyyrt  ja  mielipiteiden  mani

-pulointiin  liittyviä epäilyjä. Tiehankkeiden esittelyssä ei saa olla markkinoin-
nin makua, vaan  on  lähdettävä tyhjältä pöydältä. Mielipiteiden tutkimuksen 
toteuttaminen ennen ensimmäisiä yleisötilaisuuksia saatetaan kokea urkkimi-
seksi. Kun mielipidetutkimuksella pyritään laaja-alaisesti selvittämään eri 
sidosrybmien tiehankkeeseen liittyviä näkemyksiä  ja  niiden perusteita,  on se 

 kaikkea muuta kuin urkkimista. Tällöin  se  toimii välineenä monipuolisen 
keskustelun käynnistämisessä. 

Koska vuoropuhelun onnistumista  on  hyvin vaikea mitata, saattaa pyrkimys 
laadukkaaseen vuoropuheluun (eli avoimuuteen) johtaa mandollisimman 
monien erilaisten sidosryhmien tapaamiseen, ns. bongaamiseen.  Se  voi myös 
johtaa hyvin intensiivisiin keskusteluihin muutamien asialle todella vihkiyty-
neiden sidosrybmien kanssa. Kumpikaan edellisistä ei välttämättä anna pa-
rasta mandollista lähtökohtaa suunnittelutyölle, vaikka määrällisesti täyttää- 
kin  vuoropuhelun kriteerit. Edellinen johtaa liian pinnalliseen lähestymiseen 

 ja  jälkimmäisen ongelmaksi helposti tulee kapea-alaisuus.  

2 .1 .3  Suunnittelijan rooli  ja  ajankäyttö 

Vuorovaikutteisuuden  lisääminen merkitsee sitä, että suunnittelijan  on  pistet-
tävä itseään peliin entistä enemmän. Tämä merkitse myös ajankäytön muut-
tumista, koska tietyt tärkeät sidosryhmät ovat tavattavissa  vain  iltaisin. Vuo-
rovaikutuksen lisääntyessä suunnittelija tulee kuitenkin tutuksi asukkaiden 
kanssa. Pitkän prosessin aikana  hän  tulee toimimaan samaan aikaan sekä 
tuomarina että lääkärinä. Tällöin jopa haltuunotot ovat helppoja,  jos  asiaa  on 

 ensin  vuosia käsitelty  ja  asianosaiset ovat ajatukseen ehtineet sopeutua. Vuo-
rovaikutteisuuden lisääminen lisää myös suunnittelijan vastuuta, kuten eräs 
suunnittelija totesi. Kun asioita  on  työstetty yhdessä erilaisten sidosryhmien 
kanssa, korostavat muutamat suunnittelijan vastuun jatkumista aina rakenta- 
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misvatheeseen  asti. Pelkona  on se,  että suunnittelijan ajatus ei muuten välity 
rakentajalle. Tämä pelko  on  kuitenkin aiheeton,  jos  vuoropuhelun aikana 
tehdyt sopimukset perustemeen dokumentoidaan riittävällä tarkkuudella.  

2 .2  Edustuksellisuuden  ja  edustavuuden ongelmat 

Tiehankkeissa  on  välttämättä keskusteltava laajan sidosryhmäjoukon kanssa. 
Tällöin  on  kuitenkin muistettava sekä edustuksellisuuden että edustavuuden 
ongelma. Pelkästään erilaisten järjestäytyneiden,  edustuksellisten, sidosryhrni

-en  kanssa keskustellen ei tavoiteta todellista kansalaismielipidettä. Eikä kan-
salaismielipide ole edustava,  jos  vain valikoitunut  joukko saa äänensä kuulu- 
vim.  

Edustuksellisuuden  ongelma 

Vuoropuhelua käynnistettäessä lähdetään usein liikkeelle ns. edustuksellisis
-ta sidosryhrnistä  (järjestöistä, yhdistyksistä, seuroista). Tämä ilmenee selvästi, 

kun suunnittelijoiden kanssa puhutaan suunnittelun avoimuudesta  ja  tar-
peesta saada suunnitelmiin mandollisimman aikaisessa vaiheessa esim. pai-
kallisten asukkaiden  ja  muiden sidosryhmien näkemyksiä. Vuoropuheluun 
ilitetään helposti eräänlainen demokraattisuuden ihanne, ikään kuin koottai

-sun  antiikin Kreikan malliin vapaat miehet päättämään yhteisten asioiden 
hoidosta. Tällainen ihanne ei kuitenkaan helposti toteudu. Kaikkia, joiden 
mielipiteillä saattaisi olla merkitystä, ei milloinkaan pystytä välittömissä vuo-
rovaikutustilanteissa kuulemaan.  Osa tiehankkeisiin  vaikuttamaan pyrkivis-
tä sidosryhniistä taas pyrkii edistämään aivan muita kuin tiehen liittyviä 
intressejä.  Demokratian ihanteen  toteuttaminen  on  vaikeaa pelkästään edus-
tuksellisuuteen nojaamalla. Kun edustuksellisuus suhteutetaan tiedonhan-
kintaan, nousee esiin Edfeltin  (1991) konkretisoima  ongelma, kun henkilö 
valitaan edustamaan tiettyä ryhmää, lakkaa  hän edustamasta  tätä. Näin siksi, 
että tällöin esimerkiksi hänen käytössään oleva informaatio muuttuu oleelli-
sesti. Edustukselliseen demokratiaan perustuva käsitys ei siis voi korvata 
yksityisistä mielipiteistä koostuvaa ns. yleistä mielipidettä. 

Edustavuuden ongelma  ja tunkeilevuuden  pelko 

Erilaisista tutkimuksista puhuttaessa nousee yhdeksi tärkeäksi puheenai-
heeksi tutkimuksen vastausprosentti. Kirjekyselyinä toteutetut asukaskyselyt 
saattavat tuottaa vastausprosentiksi esimerkiksi  36  prosenttia  tai  autoihin 
jaettavilla lomakkeilla toteutetut pysäköintitutkimukset esimerkiksi  25.  Mieli-
piteitä tutkitaan myös tienvarren kahviloissa jaettavilla kyselylomakkeilla, 
jotka voi täytettyinä jättää palautuslaatikoihin. Viimemainittujen vastaus- 
prosenttia ei voi kunnolla edes arvioida, koska itse perusjoukko  on  varsin 

 epämääräisesti määritelty. Poliisin avulla tehdyillä autoilijoiden haastattelu- 
tutkimuksilla päästään  jo  parempiin tuloksiin. 
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Jos  vastausprosentti  jää  kovin alhaiseksi  eli kato  on  suuri,  on se  osoitus edus-
tavuuden puutteesta. Tällöin näyte ei enää edusta perusjukkoa; tuloksia ei siis 
voi yleistää. Tämä luotettavuuden puute haittaa tutkimustuloksista tiedotta-
mista, pienen vastausprosentin takia tuloksia ei julkisteta. 

Todella merkittävä ongelma alhaisesta vastausprosentista tulee siksi, että 
kato  on  yleensä erittäin selektiivistä.  Jos  esimerkiksi hankkeen vastustajat 
ovat aktiivisia  ja  kannattajat passiivisia, saadaan lopputulokseksi todella vää-
ristynyt  kuva.  

Edelliseen suhteutettuna oli mielenkiintoista havaita, että suunnittelijat suh-
tautuivat tavallisesti  varsin  varauksellisesti sellaisiin mielipiteiden tutkimus- 
menetelmiin, jotka takaisivat korkeamman vastausprosentin. Esimerkiksi pu-
helinhaastatteluja pidettiin yksityisyyteen puuttumisena.  

2 3 	Kenen kanssa  ja millä  tavalla 

"Inhimillinen tekijä"  vs. standardointi  

Vuoropuhelun lisääminen  on  myös sikäli vaikeaa, että  se  tuo suurelta osin 
standardoitavissa olevaan insinöörityöhön arvaamattoman "inhimillisen teki-
jän". Kun tiesuunrntelmaan ottavat kantaa muut kuin alan ammattilaiset, ei 
voida olettaa, että keskustelua käytäisun  vain tiesuunnittelijan  näkökulmasta. 

 Jos  taas vuoropuhelua pyritään liian tiukasti standardisoimaan, joudutaan 
tilanteeseen, jossa pelkkä vuorotellen tapahtuva puhuminen katsotaan vuoro-
puheluksi. Oleellista vuoropuhelussa  on  kuitenkin aito vuorovaikutteisuus. 
Kun "inhimillinen tekijä"  on  mukana,  on  oltava joustava  ja  keskityttävä pel-
kän määrällisen mittaamisen lisäksi myös ymmärtämään, mitä ollaan mittaa- 
massa.  

Kenen ehdoilla toimitaan 

Vuoropuhelun laajentamisella pyritään välttymään ns. "valitusruletilta".  Tie- 
suunnittelijoiden mukaan suunnitteluprosessi painottuu liiaksi ongelmien 
käsittelyyn, ei ratkaisujen etsimiseen. "Nyt toimitaan kärsijöiden, ei kulkijoiden 
ehdoilla ",  ilmaisi perusongelman eräs suunnittelija. Haittaakärsivien tyynnyt-
telyssä tienkäyttäjät unohdetaan. Erään asiantuntijan mukaan tilanne selkiy-
tyisi,  jos  suunnittelija ymmärtäisi tienkäyttäjän asiakkaakseen  ja  maanomista-
jan tavaran toimittajaksi. Näin meneteltäessä ei kuitenkaan pidä unohtaa 
tienvarren asukkaita. 
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Kommunikaatio  mikro- ja makrotasolla  

Suunnittelijoiden  ja sidosrybmien  välillä tapahtuu kommunikaatiota sekä ns. 
 mikro-  että makrotasolla  /21/. Mikrotasolla  tarkoitetaan henkilökohtaiseen 

vuorovaikutukseen perustuvaa suoraa  ja  konkreettista kommunikointia. 
Mikrotasolla tiedonkulku  on kaksisuuntaista:  suunnittelija informoi esimer-
kiksi asukasta  tai kauppiasta,  joka puolestaan antaa suunnittelijalle lisätietoa 

 tai  esittää vaatimuksia. 

Makrotasolla  puolestaan tarkoitetaan  koko  yhteisön tasolla tapahtuvaa  kom-
munikointia.  Edellä kuvattu kaksisuuntaisuus ei kuitenkaan toimi  koko  yh-
teisön puitteissa.  Koko  yhteisölle tärkeät yhteiset  asiat  jäävät välittymättä 
suunnittelijoille. Vastausta kysymykseen millaisen ilmeen  me  haluamme?" ei 
siis saada yleisötilaisuudessa kysymällä. Paikkakunnan ilme koostuu niin 
monista osasista, että käsitys siitä voi syntyä  vain  yhteisön jäseniin kohdiste-
tun tutkimuksen tuloksena. 

Suunnittelun eri vaiheissa tarpeelliset puheenaiheet 

Tiehankkeen  eteneminen jaetaan kolmeen päävaiheeseen: tarveselvitykseen, 
yleissuunnitteluun  ja tiesuunnitteluun.  Uuden ohjeen  /28/  mukaan tarvesel-
vitysvaiheessa ei pyritä vuoropuhelun korostamiseen, vaan hankepäätökset 
tehdään viranomaistyönä osana verkkosuunnittelua. 

Yleissuunnitteluvaiheessa  suunnitelma tarkentuu tietylle alueelle  ja sen  jäl-
keen tehdään toimenpidepäätös. Vuoropuhelun merkitys korostuu tässä vai-
heessa. Samoin sidosryhmien mielipiteiden tutkiminen. Erityisesti tässä vai-
heessa korostuu  em. makrotason  eli  koko  yhteisöä koskevien asioiden kartoi-
tus esimerkiksi kysymys siitä, millainen alueen yleisilmeestä halutaan.  Tie- 
suunnitteluvaiheessa taas korostuu  mikro-  eli yksilötason vuorovaikutus, jos-
sa yksittäisten maan-  tai kiinteistönomistajien  kanssa keskitytään konkreetti

-sun  yksityiskohtiin liittyviin ratkaisuihin. 

Laaja-alaisuuden ongelma 

Tiehankkeen  kokonaisuutta  on  erittäin vaikea tiiviissä muodossa viestiä, kos-
ka suunnitelmat ovat erittäin laaja-alaisia  ja  monia aihepiirejä koskettavia. 
Viestintä tapahtuu kuitenkin aina vastaanottajan ehdoilla  /5/.  Muuta ei vas-
taanottajalle saada perille kuin  se  mitä  hän  kykenee  tai  suostuu vastaanotta-
maan. Koska tiehankkeet ovat pitkäaikaisia prosesseja, nousee todelliseksi 
ongelmaksi, kuinka pitää sidosryhmät ajan tasalla  ja  saada palautetta tiettyi-
hin suunnitelman vaiheisiin. Erilaiset havainnollistamisvälineet, kuten  kuvat, 

 pienoismallit, videot, esimerkit muista vastaavista paikkakunnista sekä  me-
lun havairinollistaminen  tietokoneella (dB:t meluaidalla  ja  ilman), ovat käyt-
tökelpoisia keinoja. 
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2 .4  Johtopäätös, tiedonhankintaan kohdistuvat vaatimukset 

Suunnittelijoiden  ja  asiantuntijoiden tiedonhankinnasta käydyt keskustelut 
antavat atheen seuraaviin johtopäätöksiin. Keskustelut osoittivat, että ihmis-
ten asenteita  ja  mielipiteitä koskevan tiedon tulee:  

1. Tarjota sellaisia tuoreita lähtökohtia suunnitteluprosessille, josta  on 
 suunnittelijalle todellista apua hänen päivittäisessä työssään.  

2. Tarjota palautetta suunnittelijan ideoista.  

3. Kattaa mandollisimman erilaisten näkemysten kirjo.  

4. Huomioida järjestäytyneiden sidosrybmien lisäksi ns. yleinen mielipide.  

5. Perustua tutkittavan perusjoukon selkeään määrittelyyn  ja  siitä muodos-
tetun luotettavan näytteen tutkimiseen. 

Lisäksi tulee muistaa tiestöön liittyvät myönteiset  asiat,  ettei keskitytä liian 
yksipuolisesti haittaa kärsivien näkemyksiin. Tiedon hankinnassa  on  huomi-
oitava niin määrälliset kuin laadullisetkin ongelmanasettelut sekä mandolli-
suus soveltaa erilaisia tiedonhankintamenetelmiä joustavasti. 

Tarvittaessa  on  hyväksyttävä tietynasteinen ihmisten yksityisyyteen puuttu-
minen. Joskus  se on  välttämätöntä tiedon laadun takaamiseksi. 
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3  TIEDONHANKINTA  JA  TUTKIMUKSEN MARK-

KINAT  

3 .1 	Tieto, tietäminen  ja  tutkimus 

Yrityksen  tai  yhteisön sidosryhmiä koskeva tieto  on  osa  niiden informaa-
tiojärjestelmää. Yksityisellä  sektorilla sidosryhmiin  kohdistuvat tutkimukset 
ovat muodostuneet vakiintuneeksi käytännöksi. Myös julkisella  sektorilla 
sidosryhmiä  koskevien tutkimusten käyttö  on  lisääntynyt. Järjestelmällinen 
tutkimustoiminta  on  kuitenkin  vain  yksi tapa hankkia tietoa. Kuntien  ja  valti-
on viranomaisten paikkatietojärjestelmistä  on  saatavilla erittäin paljon val-
mista tietoa. Yksi tärkeimpiä tietolähteitä tässä suhteessa  on  Tilastokeskus, 
jolla  on  tarkat tilastot mitä erilaisimmista aihepiireistä sekä alueittain jäsen-
neltynä että vapaalla aluejaolla. 

Tietoa ei siis aina tarvitse hankkia varta vasten teetettävän tutkimuksen avul-
la. Joskin  se on  ainoa mandollisuus silloin, kun puhutaan tietyn alueen asuk-
kaiden suhtautumisesta tiehankkeeseen. Myös käyttäytymistä, asenteita  ja 

 mielipiteitä koskevaa tietoa harvoin saa valmiina itselle tärkeästä näkökul-
masta analysoituna. Tiedonhankinriassa - tapahtuipa  se  millä  tavoin tahansa 
- oleellista  on  kuitenkin tietäminen sinänsä.  On  tiedettävä: 

-  Mitä halutaan tietää? 
-  Miten kyseinen tieto voidaan hankkia? 
-  Mistä, jokin olemassa oleva tieto  on  peräisin? 
-  Millaisia virhelähteitä  on ao.  tiedon suhteen olemassa? 
- Mikä  on  tiedon luotettavuus? 
-  Miten tieto  on analysoitava? 
-  Miten tietoa voidaan hyödyntää? 

Tutkimuksesta puhuminen tuntuu joskus juhialliselta,  jos  todellisuudessa 
ollaankin tekemässä jotain pienehköä käytännöllistä selvitystä. Tutkimukses-
ta puhuminen  on  kuitenkin perusteltavissa  sillä,  että mitään ihmisten käyt-
täytymiseen, mielipiteisiin  ja  asenteisiin liittyviä asioita ei voida aivan ru-
tiininomaisesti selvittää täysin luotettavalla tavalla. Tulosten tulkinta  on  aina 
tehtävä suhteessa käytettyihin mittausmenetelmiin  ja  mandolliset virheläh-
teet  on  otettava tulkinnassa huomioon. Tutkimuksen roolin korostaminen  on 

 siis ihmisten käyttäytymiseen, mielipiteisiin  ja  asenteisiin kohdistuvan tiedon 
hankinnan laadukkuuden takaamista. 
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3 .2  Tutkimuksen markkinat 

Ihmisen käyttäytymistä, mielipiteitä  ja  asenteita kartoittavan tiedonhankin-
nan markkinat ovat vaikeasti habmotettava kokonaisuus. Siihen lukeutuu 
Tilastokeskuksesta lähtien erilaisia tutkimuslaitoksia mukaanlukien yliopis-
tot, joissa suoritetaan alan tutkimusta jatkuvasti  ja  joiden julkaisusarjoihin  on 
kumuloitunut  huomattava määrä tietoa suomalaisista. Tämän lisäksi mielipi-
teitä tutkii laaja, eri yritysten toimeksiannosta toimiva tutkijoiden  ja  konsult-
tien joukko. 

Suomalaiset mielipidetutkijat eivät ole yhtenäisesti järjestäytyneet. Tekstissä 
mainittuja ryhmiä tavoittaa esimerkiksi Suomen Markkinointitutkimusseura 
ry:n, Suomen Markkinointiliitto ry:n Tutkimusjaoksen, Liikenteenjohdon 
Konsuittien sekä ESOMAR:in  (European Society for Opinion and Marketing 
Research)  jäsenten joukosta sekä erilaisista tutkimuslaitoksista. 

Yksityiset mielipidetutkimuksia suorittavat yritykset ovat järjestäytyneet 
Suomen Markkinatutkimusliitto ry:ksi (SMTL) entinen Suomen  Mark-
kinatutkimuslaitosten  liitto ry, johon kuuluu  14  yritystä. SMTL:n jäsenyrityk

-set  suorittavat vuosittain yli  730.000  mielipiteitä kartoittava.a haastattelua  ja 
tiedustelua,  joten liiton jäsenyritysten ylläpitämästä tilastosta käy ilmi alan 
menetelmäkehitys sekä tutkimuksen käyttäjät. Käsite "markkinatutkimust' 
viittaa alan suurimpaan asiakasryhmään eli mielipidetutkimuksia  mark-
kmointinsa  tukena käyttäviin yrityksiin. Julkisen  vallan ja  yhteiskunnallisten 
palveluiden osuus näiden mielipidetutkimuslaitosten asiakaskunnasta  on  vä-
häinen, mutta kasvussa (Taulukko  1).  Vähäinen mielipidetutkimuslaitosten 
palveluiden käyttö ei merkitse sitä, etteikö julkinen valta tutkisi palveluiden - 
sa  käyttäjien mielipiteitä. Tällainen toiminta  on  kuitenkin selvästi yleisempää 
yksityisellä  sektorilla  kuin julkisella.  Se on  osa asiakassuuntautunutta  ajatte-
lua, joka  on  voimakkaasti yleistynyt yksityisellä  sektorilla  viimeisten  20  vuo-
den aikana. Muissa Euroopan maissa julkisen  vallan  toimesta tehdyt mielipi-
detutkimukset ovat yli kaksi kertaa tavallisempia kuin Suomessa, Euroopan 
keskiarvo  on 12  prosenttia  /6; 26/. 

3 .3 	Erilaisten tutkimusmenetelmien käytön yleisyys  ja  kehitys 

Vaikka kaikki mielipidetutkimuksen alalla toimivat organisaatiot eivät ole-
kaan järjestäytyneet SMTL:n piiriin, antaa liiton ylläpitämä alan tilastointi 
(Taulukko  1)  hyvän yleiskuvan eri tiedonkeruumenetelmien suosion muu-
toksista  ja mielipidetutkimusalan  kehityksestä yleisemminkin. 
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Asiakaskeskeisen  ajattelun lisääntyminen näkyy suoraan tehtyjen kyselyiden 
 ja tiedustelujen  määrässä. Kymmenessä vuodessa niiden määrä  on  lisäänty-

nyt  49  prosenttia. 

-  Henkilökohtaisten haastattelujen määrä oli huipussaan vuonna  1986.  

-  Suurin muutos  on  tapahtunut puhelinhaastattelujen määrässä, joiden suh-
teellinen osuus  on  lisääntynyt  22  prosentista  39  prosenttiin kymmenessä 
vuodessa. 

- Kirjetiedustelujen  osuus  on  vähentynyt selkeästi  (37 vs. 22  prosenttia). 

Suhteellisesti eniten lisääntynyt informoitujen kyselyjen käyttö  (4 vs. 14  
prosenttia) selittynee suurelta osin  sillä,  että niillä  on  pyritty korjaamaan 
ongelmalliseksi osoittautunutta kirjekyselyjen aihaista palautusprosent

-tia,  mikä SMTL:n jäsenyrityksissä  on  vaihdellut välillä  20-90  prosenttia; 
painotettu keskiarvo vuonna  1993  oli  53  prosenttia  /24; 26/.  

Taulukko  1:  Erilaisten tiedonkeruumenetelmien käytön kehitys  1982  -  1993  Suomen 
Markkinatutkimuslaitosten liiton (SMTL) jäsen yritysten suorittamissa mielipide-
tutkimuksissa sekä julkisen  vallan ja  yhteiskunnallisten palvelu  iden  osuus näiden 
SMTL:n jäsenyritysten asinkaskunnasta  /24; 25; 26/. 

1982 1986 1992 1993  

Henkilökohtaiset haastattelut  180.000 220.000 189.000 175.000  
Informoidut kyselyt  18.000 66.000 112.000 110.000 

Puhelinhaastattelut  109.000 126.000 289.000 299.000 

Kirjetiedustelut  182.000 194.000 139.000 167.000 

Ryhmäkeskustelut - -  4.050 4.553  

Julkisen  vallan ja  yhteiskunnal- 
listen palveluiden osuus  (%)  4,4 6,0 6,8 4,8 

Kvalitatiivisten  menetelmien - ryhmäkeskustelujen  ja syvähaastattelujen - 
 käyttö ei ole  kovin  yleistä,  vain 0,6  prosenttia  em. tutkimuskontakteista  ta-

pahtui ryhmäkeskusteluissa. Kvalitatiivisten menetelmien käytössä  Suomi 
jää  selvästi Euroopan keskiarvosta. Täällä  4,3  prosenttia SMTL:n jäsenyritys

-ten kokonaistuloksesta  muodostuu kvalitatilvisin menetelmin toteutetuista 
tutkimuksista; Euroopan  maiden  vastaava keskiarvolukema  on 11  prosenttia. 
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4 TUTKIMUSPROSESSI JA  -MENETELMÄT 

 4 .1 Tutkimuskehä  

Tutkimuksen tarve syntyy, kun havaitaan ongelma,  ja  se raukeaa,  kun tämä 
ongelma  on  ratkaistu. Tällöin  on  päästy uudelle tiedon tasolle. Uusi tieto 
kuitenkin herättää uusia ongelmia. Lopullista totuutta ei tutkimuksella löyde-
tä, vaikka sitä lähestytäänkin  koko  ajan. Jokainen työ, niin tutkimus kuin 
suunnittelukin, edellyttää oman ammattitaitonsa. Tässä esityksessä lähdetään 
siitä, että tutkimusta tekee alan ammattitaidon omaava henkilö. Tällä ei halu-
ta korostaa tutkijoiden asemaa ammattikuntana, vaan yksinkertaisesti täh-
dentää sitä, että tietoa hankittaessa  ja analysoitaessa  on  välttämätöntä suh-
teuttaa  se johonkirt  laajempaan kokonaisuuteen, jotta  sen  merkitys voitaisiin 
todella yrrirnärtää  ja  välttyä triviaaleilta, jopa vääriltä tulkinnoilta. Suunnitte-
lijat  ja tieasioiden  asiantuntijat ovat puolestaan henkilöitä, jotka voivat antaa 
tutkijoille toimeksiantoja sekä tutkimusten valmistuttua hyödyntää saavutet-
tuja tuloksia omassa työssään. 

Nykyiset tiedot 	 Tutkimuskehä  
Ongelma 

"TEORIA"  
Hypoteesit  

Uusi 
tieto 

Näytteen 	Kysymyksen- 	 Hypoteesin 
muodostus 	asettelu 	 tarkistus  ___________ 

 Uusi 

"KAYTANTO/  ongelma  

Tietojen hankinta 	Raaka- 
ja 	 tulokset 

muokkaus  

Kuva  1:  Tutkimuskehä. Mukailtu  alunperin Bungen  (1967)  esittämästä mallista. 

Tutkimusprosessi  on  kuin kehä  /3;15/,  joka käynnistyy aina nykyisten tieto-
jemme pohjalta. Ongelman määrittelyn jälkeen kehitellään olettamuksia mah-
dollisista ratkaisuista, hypoteeseja. Hypoteesit kehitetään suhteessa aikaisem

-pun tietoihimme  ja  ne ohjaavat tutkimuksen suunnittelua, niin näytteen muo-
dostusta kuin kysymyksenasetteluakin. Tutkimuksen kenttätyö  on  toteutetta-
va mandollisimman luotettavalla  ja toistettavissa  olevalla tavalla. Kun tutki-
muksen tulokset  on  analysoitu, päästään tarkistamaan asetettuja hypoteeseja 

 ja  näkemään mitä uutta  on  löydetty. Nämä liitetään aikaisempiin tietoihim
-me.  Aikanaan uusi tieto  tai oikeanimin  siitä löytyvät aukot nostavat esiin taas 

uusia ongelmia. Tutkimuskehä jatkuu. 
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Tutkimuksen onrnstununen edellyttää monenlaista yhteistyötä  ja  eri osapuo-
ilta edellytettävät  asiat  vaihtelevat tutkimusprosessin eri vaiheissa. Tiivistä  ja 

 monipuolista asiantuntijayhteistyötä edellytetään tutkimuksen "taustateori-
aa' valmisteltaessa. Tutkimuksesta saadaan sitä antoisampi, mitä enemmän 
osapuolet tässä vaiheessa oppivat toisiltaan, kun keskustellaan avoimesti 
erilaisista mandollisuuksista. Tutkijan itsenäinen asema puolestaan korostuu 
tutkimuksen käytännön toteutuksessa. Aineiston analysoinnin jälkeen tutkija 
tekee johtopäätökset tutkimuksen tuloksista, toimeksiantaja puolestaan itse 
tutkimuksesta.  

4 .2  Tutkimuksen toteuttaminen käytännössä 

Kun tielaitoksen projekteissa suoritetaan mielipide-  ja asennetutkimuksia, 
 sovelletaan erilaisia käytäntöjä. Tutkimuksen voi toteuttaa suunnittelija itse 

esimerkiksi tiedotustilaisuuden yhteydessä  tai autoiijoille  jaettavien lomak-
keiden avulla. Tutkimus voidaan teettää ulkopuolisella asiantuntijalla esi-
merkiksi jonkin yliopiston tutkijalla osana tämän opinnäytetyötä  tai  itsenäise-
nä projektina. Tutkimus voidaan myös tilata ulkopuoliselta tutkimustoimis

-tolta  tai  tutkimusalan konsultilta. Yhteistyön muotoja koskevan päätöksente-
on kriteerit tulisi kuitenkin tehdä itselleen mandollisimman selkeäksi, jotta 
lopputulos olisi mandollisimman hyvä. Päätöksen tulee ensinnäkin perustua 
asiantuntemuksen tasoon, mikä sisältää tutkittavan aihepiirin tuntemuksen, 
tutkimusmenetelmien  ja tutkimusprosessin hallinnan.  Toisaalta päätöstä teh-
täessä tulee ottaa huomioon asiaan sitoutumisen aste  ja ulkopuolisuuteen 

 liittyvät merkitykset. 

Vaikka tutkimuksen ongelma saattaisi tuntua vähäpätöiseltä,  sen  ratkaisemi-
nen ei välttämättä ole aivan yksinkertaista.  Jos  havaittu epäkohta operationa-
lisoidaan liian suoraviivaisesti tutkimusongelmaksi, voidaan saada harhaan-
johtava käsitys  ja  liian yksinkertainen  kuva  asioista.  

Vain  harvoin -  jos  koskaan - kaikki asiantuntemus kiteytyy yhteen henkilöön. 
Tyypillistä suunnitteluhankkeissa tarvittavissa tutkimuksissa onkin eri alojen 
asiantuntemuksen yhdistäminen. Tielaitoksen asiantuntija tuo projektiin esi-
merkiksi maankäyttöön  ja koko projektin  hallintaan liittyvän taustatiedon, 
suunnittelukonsultti tiedon siitä, millaisia vaihtoehtoja alueelle voidaan 
suunnitella  ja  tutkija puolestaan tiedon siitä, miten nämä pitäisi huomioida 
ihmisten mielipiteitä  ja  asenteita tutkittaessa. Keskustelun tulisi tässä kolmi

-kossa  olla mandollisimman avointa, koska mitä laajemmat ovat lähtötiedot 
tutkimusta käynnistettäessä, sitä enemmän saadaan asioihin lisävalaistusta 
tutkimuksen avulla. Tällaista yhteistyömuotoa kutsutaan markkinoinnin 
maailmassa  kolmikantayhteistyöksi,  jossa ovat mukana tuotetta markkinoiva 
yritys, mainostoimisto sekä markkinointitutkija. Nämä kaikki kolme tahoa 
edustavat eri organisaatioita. Yhteistyön onnistuminen edellyttää harjoitte- 
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lua;  sitä, että opitaan ihn,isinä työskentelemään yhdessä. Kun yhteistyön 
muodot vakiintuvat, saadaan parhaat mandolliset lähtökohdat projektien  lä-
pivienrillie.  

Eri osapuolten rooleja analysoitaessa asiaan sitoutumisella  ja ulkopuolisuu-
della  on  keskeinen merkitys. Jotta tutkimuksesta saadaan mandollisimman 
paljon uutta tietoa irti,  on  sen  tekijän vältettävä kaikkea sitoutumista mihin-
kään tutkittavaan vaihtoehtoon, edes siihen, että uusi  tie  rakennetaan.  Jos 
tutkijalla on  valmiit kannanotot peruskysymyksiin, heijastuu tämä väistämät-
tä eri osapuolten kanssa käytäviin keskusteluihin  ja haastattelulomakkeisiin. 

 Tutkimuksen tuloksiin tämä voi aiheuttaa huomattavia virhemandollisuuk
-sia. Paras  tilanne tässä suhteessa ehdottomasti  on  sellainen, jossa tutkija  on 

 ulkopuolinen. Ihminen sitoutuu aina omaan työhönsä. Tutkijan  on  sitoudutta-
va laadukkaan tutkimuksen tekemiseen, ei tiesuunnitelman eri vaihtoehtoihin. 

Mielipide-  ja asennetutkimusten  tekemiseen  on  olemassa runsaasti vakiintu-
neita menetelmiä. Näitä tutkimuksia tekevät esimerkiksi SMTL:n jäsenyrityk

-set,  joiden palveluvalikoima  on  esitelty liiton vuosikertomuksissa. 

Tutkimusprosessin  ajallinen kesto vaihtelee tutkimuksen ongelma-alueesta  ja 
 käytettävistä menetelmistä riippuen. Jonkinlaisen käsityksen prosessin ajalli-

sesta kestosta antanevat seuraavat esimerkit. 

Esimerkki tutkimuksen aikataulusta: 

luvalla toteutetussa tutkimushankkeessa selvitettiin  ensin  paikallisten asukkai-
den  ja  yrittäjien käsityksiä alueen liikenneympäristöstä sekä paikallisidentiteetis

-ta.  Tämä vaihe toteutettiin ryhmäkeskusteluiden avulla. Tutkimuksen toteutti 
Puohiniemi Ky tielaitoksen toimeksiannosta  ja  se  suunniteltiin yhdessä  LT-Kon-
sultit Oy:n kanssa. 

Tutkimuksen suunnittelu käynnistettiin toukokuun alussa  ja  kenttätyö,  neljä 
ryhmäkeskustelua, toteutettiin  16.5.  -  2.6.1994.  Tutkimuksen loppuraportti "Ju-
van taajama liikenneympäristönä. Tutkimus juvalaisten käsityksistä"  /22/  val-
mistui  16.6.1994. Koko  tutkimukseen kului siis noin  6  viikkoa. Tätä aikataulua 
olisi ollut mandollista tiivistää jonkin verran. Oleellista kuitenkin  on se,  että 

 tu  tkimushanke  etenee suunnittelu prosessin edellyttämässä  rytm  issä  ja  että ai-
neiston analysointiin varataan riittävästi aikaa. 

Tutkimusta jatkettiin  200  juvalaisen  ja  luvalla asioivan haastattelututkimuksel -
la. /18/  Tavoitteena oli selvittää, mitä Juvan kaupallisista palveluista ajateltiin 

 ja  miten alueen liikenneongelmiin, erityisesti pysäköintitilanteisiin asennoidut
-tim.  Tämän vaiheen suunnittelu käynnistettiin  20.6 .1994.  Haastattelut suori-

tettiin  27.6  -  29.6.1994  Kirjallinen raportti valmistui  30.8.1994.  Tulokset käsi-
teltiin  4.8.1994  juvalaisten  kauppiaiden  ja  näiden edustamien keskusliikkeiden 
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edustajien kanssa. Käytännön työvaiheisiin kului tässä projektissa noin  3-4 
 viikkoa. Laajemmalla otannalla  ja  monimutkaisemmalla  ongelman asettelulla 

vastaavaan hankkeeseen olisi mennyt noin  6  viikkoa. 

Edellinen  on  samalla esimerkki siitä, miten tutkimus saattaa johtaa toiseen, 
ehkä tarkempaa  tai  uutta näkökulmaa edustavan tutkimuksen toteuttami-
seen. 

Erilaisten tutkimusten tekeminen saadaan hyvin sopimaan suunnittelu- 
prosessiin, kun siihen varaudutaan riittävän aikaisessa vaiheessa. Näiden 
kanden prosessin yhteen sovittamista tarkastellaan tämän raportin luvussa  5. 

4 .3  Nykyiset tiedot  ja  ongelman määrittely 

Tutkimus perustuu aina nykyisiin tietoihimme  ja  tutkimuksen ongelma nou-
see esiin näiden tietojen -  tai oikeamn,in  niissä olevien aukkojen - pohjalta.  Se, 

 että ongelma  on  aina suhteessa nykyisiin tietoihimme  on  sikäli tärkeä havain-
to, että mitä laajempi  on  tutkittavaa asiaa koskeva asiantuntemuksemme, sitä 
paremmin pystymme näkemään ongelman  ja sen  eri puolet. 

Jotta tutkimus voidaan käynnistää,  on  ongelma  tai  sen  aihio välitettävä tutki-
jalle. Tämä ei tarkoita sitä, että suunnittelija  tai tiesuunnittelun  asiantuntija 
esittää asiansa tutkijalle valmiina tutkimusongelmana. Ongelma voi olla kes-
kusteluiden alkuvaiheessa hyvinkin jäsentymätön. Siinä vaiheessa, kun suun-
nittelija  tai  asiantuntija tiedostaa omassa työssään ongelman, voi  hän  esittää 

 sen  hyvinkin alustavassa muodossa tutkijalle. Prosessin etenemisen kannalta 
 on  edullista, että tutkija  on  mukana mandollisimman aikaisesta vaiheesta asti. 

Esimerkki suunnitteluongelmasta tutkimusongelmaksi: 

Hyvän esimerkin suunnitteluongelman kehittymisestä tutkimusongelmaksi tar-
joaa taajamasaneerausten yhteydessä tavallisesti esiin tuleva pysäköintipaikkojen 
määrä.  Jos  alueen liikenne  on  seka vaa  ja  pysäköinti  huonosti organisoitu, tuntuu 
etenkin autoilijoista siltä, että pysäköintipaikkoja  on  liian vähän.  Jos  tätä kysy-
tään tutkimuksella,  on  vastaus selvä, pysäköintipaikkoja tarvitaan enemmän. 
Todelliseksi tutkimusongelmaksi käännettynä kuitenkin  on  kyse siitä, kuinka 
monelle ihmiselle pysäköintipaikkojen läheisyys  on  esimerkiksi ehdottoman tärkeä 
ostopaikan valintakriteeri. Tätä tutkittaessa tutkimusasetelma  on  muokattava 
sellaiseksi, että huomioidaan laajasti ostopaikkojen valintakriteerit  ja  suhteute-
taan pysäköintipaikkojen  määrät näihin. Vasta tällöin saadaan kattavampi  kuva 

 asioista. Pysäköintiongelmia voidaan tutkia myös asennetasolla. Näin saadaan 
selville millaisia asenteita liittyy pysäköintiin  ja  voidaan miettiä tältä pohjalta 
erilaisia ratkaisuja. 

(Tapausesimerkki  Juvan tutkimuksesta  /18/) 
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Jotta tutkimuksesta saataisiin mandollisimman paljon irti,  on  tärkeää, että 
suunnittelija  ja  asiantuntija pystyvät välittämään mandollisimman hyvin tut-
kijalle tutkimusongelman taustan  ja  siihen vaikuttavat tekijät. Tällä periaat-
teella suunnitellun tutkimuksen tuloksia  on  helpompi aikanaan hyödyntää, 
koska ne vastaavat todellisuudessa esiintyneeseen ongelman asetteluun täs-
mällisemnün. 

Tutkimusongelman työstäminen  ja  jäsentely ei suinkaan ole selkeä, erillinen 
vaihe tutkimusprosessissa, vaikka etenkin soveltavissa tutkimusasetelmissa 
tämä vaihe ohitetaan usein itsestään selvyytenä. Ongelman työstäminen  vie 

 itseasiassa huomattavan suuren osan  koko  tutkimukseen käytetystä ajasta. 
Erään amerikkalaisen tutkimuksen mukaan ammattitutkijoiden ajankäyttö 
jakautui seuraavasti: 

Ongelman määrittely 	 67  
Tutkimuksen käytännön toteutus 	10  
Tutkimuksen raportointi 	 10  
Tutkimuksen julkistaminen 	13  

Edellinen ei suinkaan tarkoita sitä, että tutkijat hautovat kaksi kolmasosaa 
ajastaan ongelmaa  ja  sitten työskentelevät kolmanneksen. Ennemminkin kyse 

 on  siitä, että ongelmaa työstetään käytännön työvaiheiden ohella  ja  muita 
projekteja tehtäessä. Kun ongelma aikanaan  on  riittävän selkeässä muodossa, 

 on  itse toteutukseen käytettävä aika suhteellisen lyhyt.  

4 .4  Hypoteesit  eli ennakko-oletukset 

Kaikki inhimillinen toiminta perustuu hypoteeseihin, ennakko-oletuksiln tu-
levista tapahtumista. Myös hypoteesit syntyvät suhteessa aikaisempiin  tie-
toihimme.  Tutkimusta tehtäessä  on  oleellisen tärkeää, että tuodaan esiin tut-
kimuksen suunnittelua ohjaavat oletukset. Kaikki tutkimukset perustuvat 
hypoteeseihin.  Aina  näitä ei  vain  ole tietoisesti julki tuotu. Mitä tietoisemmin 
hypoteesit määritellään, sitä paremmin voidaan tarkistaa, että kaikki oleelli-
nen  on  huomioitu. Hypoteesit voidaan jakaa kahteen ryhmään, tutkimuksen 
näytteen muodostukseen liittyviin  ja  tutkimuksen sisältöön liittyviin  hypoteesei

-hin.  

Tutkimuksen näytteen muodostuksen kannalta  on  tärkeää tiedostaa millaisel-
le ryhmälle tutkimus kohdistetaan  ja  millaisia vertailuja aineistossa halutaan 
tehdä. Esimerkiksi: 

-  Halutaanko tutkia  koko aikuisväestöä  vai  sen osaryhmää? 
-  Halutaanko verrata eri ikäisten käsityksiä? 
- 011aanko  kiinnostuneita maaseudulla  ja  kaupungeissa asuvien eroista? 
- 011aanko kiinnostuneita eri kulkuneuvoilla liikkuvien näkemyseroista? 
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Jos  tutkimuksen kohderyhmäksi rajataan autoilijat,  on  luonnollisesti mando-
tonta sanoa mitään jalankulkijoiden näkemyksistä. Vastaavasti,  jos  tutkitaan 

 alle  40  vuotiaiden  käsityksiä,  on  mandotonta verrata näitä yli  40  vuotiaisiin, 
 jos  jälkimmäiset  on  jätetty tutkimuksen otannan ulkopuolelle.  On  tärkeää, 

että tällaiset valinnat tehdään tietoisesti. 

Toinen hypoteesijoukko liittyy tutkimuksen aihepiiriin. Tällöin jäsennellään 
mandollisia ongelman ratkaisuja. Näitä hypoteeseja ei myöskään pidä ottaa 

 turhan juhiavasti.  Tutkimuksen sisältöön liittyvien hypoteesien julkituonnhlla 
varmistetaan, että kaikki oleellinen muistetaan huomloida tutkimuksen sisäl-
töä suunniteltaessa. 

Pysäköintiongelmaan  liittyviä hypoteeseja: 

Pysäköintiin  liittyviä hypoteeseja kehitettäessä  on  tärkeää tiedostaa, että tässä 
tapauksessa kehitellään vilkkaaseen kirkonkylään uusia pysäköintiratkaisuja. 
Avainsanoja, jotka  on  huomioitava: 

-  Help pous  ja vaivattomuus. 
-  Vaikeus löytää parkkipaikkaa (läheltä). 
- Ympäristön viihtyisyys, miellyttävyys. 
- Ympäristön turvallisuus. 
- Pysäköintihallien  käytön välttäminen. 
-  Ostosten kan tomatkan piteneminen  nykyisestä. 
-  Siirtyminen toiselle paikkakunnalle asioimaan,  jos pysäköinti  vaikeutuu. 

Näiden avulla voidaan kehittää esimerkiksi pysäköintiin liittyviä asenneväittä-
miä, joilla selvitetään pysäköintiin asennoitumista. 

(Tapausesimerkki  Juvan tutkimuksesta  /18/)  

Jokainen tutkimus edellyttää vastaavanlaista hypoteesien muodostusproses
-sia. Aina  sitä ei kuitenkaan tehdä  kovin  tietoisesti. Liian usein tutkimuksen 

suunnittelu alkaakin suoraan haastattelu-  tai  kyselylomakkeen suunnittelul-
la. 

Pysäköinti  on tutkimusongelmana  suhteellisen yksinkertainen. Huomatta-
vasti laajemman hypoteesijoukon kanssa ollaan tekemisissä tutkittaessa esi-
merkiksi valtatien linjaukseen liittyviä mielipiteitä. Tällöin sivutaan väistä-
mättä  mm.  luonnonsuojelun  ja  taloudellisen kasvun välistä ristiriitaa tavalla 

 tai  toisella. 
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4 5  Kysymyksenasettelu 

Tutkimuksen kysymyksenasettelulla tarkoitetaan vaihetta, jossa konkretisoi-
daan yksityiskohtaisesti tutkittavat ilmiöt esimerkiksi eri linjausvaihtoehdot 

 ja  niihin liittyvät piirteet. Tämä vathe edeltää haastattelulomakkeen suurmit-
telua. Tutkimuksen ongelmaa ei suoraan voi kääntää kysymyksiksi, joita 
esimerkiksi haastattelutilanteessa esitetään vastaajille. Tällöin päädytään ti-
lanteeseen, jossa kysytään yksinkertaisesti "tarvitaanko lisää parkkipaikkoja" 

 ja  saadaan yhtä yksinkertainen vastaus tarvitaan. 

Todella harkitulla kysymyksenasettelulla saadaan huomattavasti vivahteik-
kaampi  kuva  tilanteesta. Autoilijoiden suurin ongelma saattaakin olla pysä-
köintialueiden jäsentymättömyys, ei niinkään paikkojen vähäisyys. 

Kysymyksenasettelussa  on  oleellista asettua tutkittavan - esimerkiksi autoili-
jan - asemaan. Maantiellä liikkuessaan  hän  ei todennäköisesti  koko  aikaa 
seuraa tien linjauksen piirteitä  tai  taajamaan tullessaan vertaile pysäköintijär-
jestelyjä naapuritaajaman vastaaviin. Autoilijalla  on  tärkeimpänä mielessään 
omat päämääränsä, esimerkiksi kaupassa käynti. Pysäköintijäiestelyjä  hän 

 arvioi silloin suhteessa muihin ostopaikan valintakriteereihin. Todennäköistä 
 on,  ettei  hän  pysäköi hänelle epämieluisan kaupan eteen  ja  asioi  siellä, vaikka 

tilaa siellä olisi yllin  kyllin.  Todennäköisempää  on,  että  hän  etsiytyy  itselleen 
mieluisaan myymälään  ja  -  mikäli  sen  läheisyydessä pysäköintipaikat ovat 
vähissä - etsii autolleen paikan mandollisimman läheltä. 

Tutkimuksen kysymyksenasettelua suunniteltaessa  on  tällöin otettava huo-
mioon  se,  että  on  kysyttävä myös muut ostopaikkojen valintakriteerit kuin 
pysäköintipaikat. 

Kun tutkimuksen kysymyksenasettelu  on  selvitetty, siirrytään haastattelu-  tai 
 kyselylomakkeen suunnitteluun. Tästä vaiheesta esitetään esimerkkejä luvus-

sa  6. 

4 .6  Tietojen hankinta  ja  muokkaus 

 4 .6 .1  Tutkimuksen näyte 

Tutkimuksen tulokset halutaan aina yleistää johonkin perusjoukkoon, josta 
tutkimustilannetta varten  on  valittu näyte. Tuskinpa kukaan viitsii haastatella 

 200 autoilijaa vain  tehdäkseen päätelmän, että juuri nämä autoilijat olivat 
tiettyä mieltä asiasta. Näytteen muodostuksen yksityiskohtiin ei tässä yh-
teydessä tarkemmin puututa, koska sitä  on  käsitelty runsaasti kirjallisuudes-
sa (esimerkiksi /  11; 12/).  Seuraavassa tarkastellaan ensinnäkin yleistämisen 
edellytyksiä, sitä, että näyte edustaa haluttua perusjoukkoa  ja  että  se on 

 satunnaisesti valittu. Toisekseen tarkastellaan näytekoon  ja  tutkimuksen tu-
losten luotettavuuden suhdetta. 
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Kun tutkimuksen perusjoukko, esimerkiksi auton omistajat,  on  päätetty, voi-
daan tästä joukosta muodostaa näyte.  Jos  valitaan vaikka  1000  ensimmäistä 
vastaantulevaa autoilijaa  ja  haastatellaan ne, jotka omistavat autonsa itse, ei 
voida olla varmoja näytteen satunnaisuudesta. Nämähän voivat vaikka edus-
taa  vain  tiettyä ammattiryhmää, joka sattumalta  on  sankoin joukoin maantiel-
lä juuri tiettyyn aikaan. Autoilijanäyte voidaan kuitenkin satunnaistaa yksin-
kertaisesti, koska perusjoukko - suomalaiset auton omistajat -  on  tarkoin 
rekisteröity. Voidaan esimerkiksi valita satunnaisnäyte Autorekisterikeskuk-
sesta, vaikkapa joka  10000.  auton omistaja. Näin päädytään noin  200  auton- 
omistajan näytteeseen, joka  varsin  hyvin edustaa perusjoukkoa. 

Näytteen muodostus ei yleensä ole ongelmallista silloin, kun perusjoukko 
voidaan rajata tarkasti. Huomattavasti vaikeammassa tilanteessa ollaan sil-
loin, kun halutaan tutkia tietyssä taajamassa asioivien mielipiteitä  tai  tiettyä 
tieyhteyttä käyttäviä. Tällaisten perusjoukkojen määrittelyyn ei voida käyttää 
rekistereitä. Ei liioin tällaisten näytteiden satunnaistamiseen riitä  se,  että toi-
votaan, että mandollisimman monenlaiset ihmiset vastaavat haastatteluun  tai 

 täyttävät lomakkeen. 

Erityisen ongelmallisia ovat tilanteet, joissa esimerkiksi tietylle huoltoasemal-
le  tai  kauppaan jätetään lomakkeita  ja palautuslaatikoita.  Tällöin tutkimus 
saattaa lopulta edustaa  vain  näiden ostopaikkojen asiakaskuntaa  ja  sitäkin 
kapeasti. Todellisuudessa tällainen näyte edustaa  vain  sellaisia asiakkaita, 
jotka oma-aloitteisesti haluavat antaa tienpitäjille kommenttejaan. Palaute voi 
olla hyödyllistä, mutta  sillä  ei ole mitään tekemistä ao. tieyhteyden  tai  taaja-
man palveluiden käyttäjiä edustavan näytteen kanssa. 

Näytekoko  ei liity suoranaisesti edellä käsiteltyihin satunnaistamisen  tai 
yleistettävyyden käsitteisiin.  Pienikin näyte esimerkiksi  100  henkilöä voi olla 
hyvinkin edustava,  jos  se on  huolellisesti valittu. Näytekoko vaikuttaa kuiten-
kin tutkimusaineiston hajontaan: mitä pienempi  on  tutkimuksen näyte, sitä 
suurempi  on  sen  hajonta. Tämä merkitsee sitä, että tehtäessä pääteinilä pie-
niin näytteisiin perustuvien tulosten perusteella aineiston virherajat ovat  väl-
jemmät.  1000  vastaajan aineistoissa  jo  2-3  prosenttiyksikön erot ovat tilastolli-
sesti merkitseviä.  100  vastaajan näytteessä eron  on  oltava huomattavasti  se!-
keämpi,  jotta  se  ylittää virhemarginaalin. 

Jotta eroista voidaan tehdä päätelmiä,  on  niiden oltava tilastollisesti merkitse-
viä esimerkiksi  95 tai 99  prosentin tasolla. Tilastollisin merkitsevyystestein 
varmistetaan  se,  ettei johtopäätöksiä perusteta sattumanvaraisiin eroihin. Ti-
lastollisen testauksen jälkeen voidaan esimerkiksi sanoa, että  99  prosentin 
varmuudella  nuorten ja  vanhojen näkemykset poikkeavat toisistaan. Tämä ei 
kuitenkaan yksin riitä. Kun näytekoko  on  riittävän suuri, esimerkiksi edellä 
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mainitut  1000  vastaajaa, ovat käytännössä kaikki erot tilastollisesti merkitse- 
ylä. Jotta tarkastelu olisi mielekäs,  on  eron lisäksi oltava merkittävä.  Jos  esimer-
kiksi  48  prosenttia nuorista  ja  46  prosenttia vanhoista autoiijoista pitää tiettyä 
asiaa hyvänä, ei erolla ole  kovin  suurta merkitystä, vaikka  se  olisikin tilastolli-
sesti merkitsevä.  Tulos  on  siis todellinen, eikä sattumaan perustuva. Käytän-
nössä tuloksella ei kuitenkaan ole  kovin  suurta merkitystä.  Jos em.  ero olisi  20  
prosenttiyksikköä olisi  sillä jo  todellista merkitystäkin.  

Aina  ei ole tarvetta pyrkiä tilastolliseen edustavuuteen. Esimerkiksi tehtäessä 
kvalitatiivista tutkimusta, pyritään löytämään tiettyjen ryhmien edustajia, 
joiden kanssa keskustellaan laajasti  ja  vapaamuotoisesti. Tällöin  on  kyseessä 
harkinnanvaraisesti muodostettu näyte. Tällaisessa tutkimuksessa tuotettava 
tieto  on  muodoltaan sellaista, ettei sitä voi kvantifloida  ja näytekoot  niin 
pieniä, ettei niitä voi tilastollisin menetelmin analysoida.  

4 .6 .2 Tutkimusotteen  ja  -menetelmän valinta  

Tiedontarpeet  jakautuvat kahteen pääluokkaa, laadullisiin  ja määrällisiin.  
Halutaan esimerkiksi tietää mitä tapahtuu  tai  kuinka yleistä  on,  että näin tapah-
tuu. 

Kyseessä  on  kaksi hyvin erilaista tutkimusotetta, edellinen pyrkii mandolli-
simman laajasti ymmärtämään tutkittavaa ilmiötä  ja sen  yhteyksiä laajempiin 
kokonaisuuksiin. Jälkimmäinen puolestaan pyrkii mandollisimman hyvin 
mittaamaan määrällisiä piirteitä tämän ilmiön esiintymisessä. 

Kvalitatiiviset  eli laadullisia eroja kartoittavat menetelmät vastaavat kysy-
myksiin 'Mitä?', 'Miksi?'  tai  'Kuinka?'. Mutta ne eivät vastaa kysymykseen 
'Kuinka monta?', 'Kuinka voimakkaasti?'  tai  'Kuinka usein?'  /8/.  Mittaavat 
eli kvantitatiiviset menetelmät (esim. useat lomaketekniikat) puolestaan pyr-
kivät vastaamaan mandollisimman luotettavasti määräliisiin kysymyksiin 
'Kuinka monta, kuinka usein?', 'Miten voimakkaasti?'. 

Nämä menetelmät eivät sinänsä ole ristiriidassa keskenään. Kvalitatiiviset  ja 
kvantitatijviset  menetelmät  vain  tuottavat erilaista tietoa. Edellisillä kartoite-
taan ilmiöitä sekä niiden piirteitä  ja  taustoja. Jälkimmäisilä puolestaan mita-
taan ilmiöiden yleisyyttä  ja  voimakkuutta. Molempia tarvitaan, koska mittaa-
minen tapahtuu luotettavimmin vasta sitten, kun mitattavat ilmiöt tunnetaan. 
Luonnollisesti  on  olemassa myös ilmiöitä, joita ei koskaan kyetä mittaamaan. 

Esimerkiksi tutkittaessa ihmisen kokemusmaajimaa mittaavat tekriiikat eivät 
ole kaikkein antoisimpia, vaikka liikenteeseen liittyviä mielipiteitä voidaan-
kin  mitata kysely-  ja haastattelututkimusten  avulla monin eri keinoin  ja tek-
niikoin. 
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Käytettäessä lomaketekniikoita mitataan kuitenkin liian helposti asioita, jotka 
suunnittelijoiden mielestä ovat tärkeitä. Liikenneympäristön kokemista näin 
tutkittaessa tutkimuksen kohteet,  tie  ja  liikenne, nousevat helposti liian kes-
keiseen asemaan. Näin ei saada oikeaa kuvaa siitä, miten ihmiset suhteuttavat 
liikenteen  koko  heitä ympäröivään maailmaan. Hyvä esimerkki erilaisista 
ajattelutavoista  on  itse liikenneympäristön käsite, joka edustaa puhtaasti 
suunnittelijoiden kieltä. Ihmiskeskeisesti asiaa tarkastellen ei voida olettaa, 
että ihmiset spontaanisti käyttäisivät tätä samaa käsitettä. Tämän vuoksi lii-
kenneympäristön kokemista tutkittaessa onkin tutkittava eri ihmisryhmien 
käsityksiä asuinympäristöstä, koulu-  ja työmatkoista,  tavoista viettää vapaa- 
aikaa. Nämä neljä hyvin erilaista funktiota  on  suunnittelijan helppo jäsentää 
liikenneympäristöinä. "Tavalliselle ihmiselle" liikenneympäristö voi käsittee-
nä olla  sen  sijaan hyvinkin rajaava. 

Kun tutkimuksen kysymyksenasettelu  on  määritelty  on  seuraavaksi päätettä-
vä, kummalla tutkimusotteella, kvalitatiivisella vai kvantitatiivisella, ongel-
ma-aluetta lähestytään. Joskus asia  on  itsestään selvä eli tarvitaan  n-titattua 

 tietoa mielipiteistä, eri käyttäytymismuotojen yleisyydestä  ja  asenne-eroista  
tai  sitten halutaan todella ymmärtää ihmisten käyttäytymisen syitä  ja  tutustua 
heidän tapoihinsa heidän omista lähtökohdistaan käsin.  Aina  ei asiaa voi näin 
selkeästi määrittää ennakolta. Viime mainitussa tapauksessa tulee usein ky-
seeseen molempien tutkimusotteiden käyttö.  Ensin  ilmiötä voidaan analysoi-
da laadullisesti  ja  sitten kvantifloida tiettyjä piirteitä näistä havainnoista.  

4 .6 .3  Kvantitatiiviset  menetelmät 

Seuraavassa esitellään tärkeimpien käyttäytymis-, mielipide-  ja asennetutki-
muksessa  käytettyjen kvantitatiivisten tiedonhankintamenetelmien piirteet. 
Esittelyyn  on  valittu mukaan seuraavat menetelmät: 

- Postikysely 
-  Henkilökohtainen haastattelu 
- Puhelinhaastattelu 
-  Informoitu kysely 
- "Testitilaisuus" 
- Paneelitutkimus  

Jokaisen menetelmän  idea  ja  käytännön toteutukseen liittyvät ominaispiirteet 
kuvataan  ensin  lyhyesti. Tämän jälkeen käsitellään menetelmän etuja  ja  hait-
toja sekä vastausprosenttia  ja  siihen vaikuttavia tekijöitä. Nämä esittelyt pe-
rustuvat seuraavaan kirjallisuuteen Lotti  /11/, Miller /12/, Payne /14/  ja  de 

Vaus /32/  sekä käytännössä saatuihin kokemuksiin. Arviot hintatasoista 
perustuvat 4:ltä SMTL:n jäsenyritykseltä saatuihin tietoihin. Lopuksi mene-
telmiä vertaillaan muutamien tekijöiden suhteen vertailutaulukon avulla. 
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Kirjekysely  

Menetelmän - Lähetetään  lomake  postitse vastaaj  alle,  joka palauttaa  sen  täytetty- 
kuvaus 	nä. 

-  Varauduttava  2-3 karhukyselyn  lähettämiseen riittävän vastaus- 
prosentin saavuttamiseksi. 

Káytännön 	- Lomakesuunnittelussa  korostuu huolellisen layoutin merkitys, 
toteutus 	luettavuus  ja kiinnostavuus. 

- Näytteenmuodostus  tapahtuu osoiterekistereiden perusteella. 
Suoramarkkinoinnin kehittyessä, osoitteiden saatavuus paranee. 

Edut 	- Edullinen tapa koota tietoa erityisesti,  jos  vastaajat asuvat laajalla 
maantieteellisellä  alueella  ja  huonojen kulkuyhteyksien päässä. 

-  Tavoittaa henkilöt, jotka eivät halua kertoa asioitaan haastattelijal-
le. 

-  Antaa vastaajalle yksityisyyden tunteen. 
-  Haastattelijan vaikutus  on  eliminoitu, kysymykset esitetään aina 

yhdenmukaisella tavalla. 
-  Lomakkeen mukana voidaan lähettää havaintomateriaalia, kuvia 

yms. 
-  Antaa harkinta-aikaa vastaajalle, mandollistaa pohditummat kan-

nanotot. 
-  Vastaaja voi tarkistaa omista dokumenteistaan asioita ennen vas-

taamista (esim. kulkureitit). 
-  Hyvä menetelmä tilanteisiin, jossa vastaajan edellytetään tarkista- 

van  tietoja esim. perheenjäseniltään. 
-  Mukava alueilla, joilla muuten  on vaaraffista  liikkua  (USA). 
-  Saattaa helpottaa arkaluontoisen aineiston kokoamisessa. 

Haitat 	- Menetelmän todella vakava puute  on se,  että ei voida tietää, kuka 
lomakkeen todella täyttää. 

-  Riittävän vastausprosentin takaaminen edellyttää mittavia karhu-
kyselytoimia, eikä yleensä onnistu kokemattomilta. 

- Karhuamisten  jälkeen vastaamattomien joukko  jää  yleensä suu-
reksi. 

-  Vastaaja saattaa keskustella perheensä  tai  tuttavien kanssa  loma- 
ketta  täyttäessään; mielipiteet eivät ole välttämättä vastaajan omia. 

- Vastaaja voi käyttää erilaisia ei-asiaankuuluvia lähdeaineistoja 
(kiioja,  lehtiä ym.) vastatessaan. 

-  Kysymysten vastausjäiestystä ei voi kontrolloida. 
-  "Ei-osaa-sanoa vastaukset yleisiä, kysymyksiä voi myös vahin-

gossa jäädä väliin. 
- Avokysymyksiin  vastaaminen puutteellista. 
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Haitat 	- Vastaamisaikataulua  on  vaikea kontrolloida,  jos  halutaan suorittaa 
kenttätyö  tiiviissä ajanjaksossa. 

- Karhukyselyillä  saatavat vastaukset saattavat poiketa muista. 
-  Vastaamisesta kieltäytyneiden vertailu vastaajiin edellyttää eri- 

koistoimia,  jopa henkilökohtaisia haastatteluja. 

Vastaus - % -  Vas  tausprosentti  voi jäädä alhaiseksi, mikä vähentää tutkimuksen 
luotettavuutta. 

- Vastausprosenttia  voidaan parantaa huomattavasti antamalla  vas
-taajille  tietoa tutkimuksen tekijöistä  ja  tavoitteista. 

-  Erilaisin palkkioin lisätään vastausprosenttia huomattavasti. 

Hintataso 	- Kaikille tutkimuksille samanlaisten suunnittelukulujen lisäksi kir- 
jekyselyn kenttäkulut  ovat etenkin paljon ihmistyötä vaativiin 
haastatteluihin verrattuna matalat (käytännössä postituskulujen 
luokkaa). 

Henkilökohtainen haastattelu 

Menetehnän - Tutkimustilanne,  jossa koulutettu haastattelija selvittää vastaajan 
kuvaus 	mielipiteet haastattelulomakkeen avulla  ja  vastaukset sellaisenaan 

muistiin  tai  merkiten  ne esikoodattuun lomakkeeseen. 

Käytännön 	- Lomakkeen layoutin ei tarvitse olla yhtä viimeistelty kuin kyse- 
toteutus 	lyissä. 

- Lomakkeeseen  voidaan sisällyttää haastattelijalle tärkeää ohjaus- 
tietoa. 

- Tietokoneavusteinen  haastattelu  on  mandollista myös henkilö-
kohtaisissa haastatteluissa. 

-  Haastattelija suorittaa lopullisten haastateltavien  valinnan,  ellei 
näytettä ole määritelty ennakkoon. 

Edut 	- Korkea vastausprosentti, tavoitetaan myös sellaiset, joilla ei ole 
puhelinta. 

-  Lähes satunnaisnäytettä vastaavan väestönäytteen muodostami-
nen  on  yksinkertaista, koska hyvin toimivia näytteen satunnaista-
mismenetelmiä  on  kehitetty (esim. vastaajan valinta osoitteen pe-
rusteella). 

-  Informaation laatu paranee, koska haastattelija voi selventää  vas
-taamisohjeita  tarvittaessa. Myös valehtelu voidaan karsia lisä-

kysymyksin. 
-  Henkilön asunto  tai  elinympäristö tarjoaa lisätietoa havainnoitsi-

jalle. 
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Edut 	- Kysymysten esitysjärjestys  on  tarkoin kontrolloitu. 
-  Vastaajan kannalta epäoleelliset kysymykset voidaan ohittaa. 
- Haastatteluun voidaan sisällyttää kokeellisia testi-asetelmia. 
- Tukimateriaalina voidaan näyttää kuvia yms. materiaalia. 
-  Haastateltavan luokse voidaan palata,  jos  halutaan tehdä tarkis- 

tuksia. 
- Haastattelutilanteessa  tavoitetaan helposti spontaanit reaktiot. 
-  Haastattelija  on  koko  ajan selvillä siitä, kuka vastaa kysymyksiin. 
- Haastattelutjlanne kestää tavallisesti  sen  verran aikaa, että vastaaja 

ehtii kunnolla orientoitua tutkittavaan asiaan (yksityiskohtien 
muistaminen!). 

-  Hyvinkin arkaluontoisia asioita voidaan tutkia henkilökohtaisin 
haastatteluin paremmin kuin ei-henkilökohtaism menetelmin,  jos 

 haastattelija  vain  onnistuu luomaan luottamukseifisen suhteen 
vastaajaan. 

-  Vastaaja käyttää haastattelutilanteessa enemmän aikaa vastaami- 
seen kuin esimerkiksi täyttäessään yksinään lomaketta. 

-  Haastattelun 'kieli' voidaan mukauttaa tilanteeseen sopivaksi, 
arkiseksi  tai  muodolliseksi  vastaajasta riippuen. 

-  Haastattelun pituus ei vaikuta kieltäytymisten määrään. 

Haitat 	- Haastattelut ovat kalliita toteuttaa etenkin,  jos  ne suoritetaan vas- 
taajan kotona. Tällöin palkka  ja  matkakulut voivat kasvaa huomat-
taviksi. 

-  Ihmisten halukkuus ottaa vastaan haastattelijoita kotonaan  on 
 etenkin suurkaupungeissa vähentynyt esim. lisääntyneen rikolli-

suuden vuoksi. 
-  Jos  haastattelijoita ei kouluteta kunnolla, saattaa informaation laa-

tu  ja  yhteismitallisuus  kärsiä huomattavasti. 
-  Henkilökohtainen haastattelu  vie  enemmän aikaa kuin puhelin- 

haastattelu. 
-  Henkilökohtaisia haastatteluja voidaan toteuttaa tehokkaasti  vain 

 muutamana arki-illan tuntina  ja  viikonloppuisin, koska ihmiset 
ovat töissä. 

-  Inhimilliset tekijät saattavat aiheuttaa virheitä.  Jos  haastattelija 
edustaa aivan erilaisia näkemyksiä  tai  elämäntapaa kuin vastaaja, 
kysymykset voivat "värittyä" alitajuisesti  tai  vastaaja voi varoa 
loukkaamasta kyselijää. 

Vastaus - % - Vastausprosentti saadaan korkeaksi, mikä lisää menetelmän luo-
tettavuutta. 

Hintataso 	-  Kallis,  mutta joskus ainoa mandollinen tiedonkeruumeneteimä. 
-  Kalleus korostuu kotihaastatteluissa matka-  ja  aikakustannusten 

 vuoksi. 
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Puhelinhaastattelu  

Menetelmän - Tutkimustilanne, jossa koulutettu haastattelija selvittää vastaajan 
kuvaus 	mielipiteet puhelimitse haastattelulomakkeen avulla  ja  vastaukset 

sellaisenaan muistiin  tai  merkiten  ne esikoodattuun lomakkeseen. 

Käytännön 	- Lomakkeen layoutin ei tarvitse olla yhtä viimeistelty kuin kyselyis- 
toteutus 	sä.  

- Lomakkeeseen  voidaan sisällyttää haastattelijalle tärkeää ohjaus- 
tietoa. 

- Tietokoneavusteinen  haastattelu  on  voimakkaasti yleistynyt puhe-
lin-haastatteluissa. Jopa haastateltavan valinta voidaan antaa tie-
tokoneen suoritettavaksi,  sen  arpoessa  puhelinnumeron johon ote-
taan yhteys. Tietokoneavusteisena suoritetussa haastattelussa  oh

-jaustietoa  tulee automaattisesti koneen ruudulle haastattelun ede-
tessä  ja  kone tallentaa vastaukset suoraan tiedostoon. 

- Puhelinhaastattelussa  haastattelija suorittaa lopullisten haastatel-
tavien  valinnan,  ellei näytettä ole määritelty ennakkoon. Perheestä 
lopullinen vastaaja valitaan esim. syntymäaikojen perusteella. 

-  Haastattelun onnistuminen edellyttää koulutettua haastattelija- 
kuntaa,  sillä  vastaajan luottamuksen saaminen  on  ensiarvoisen 
tärkeää, vastaajaa  on  myös haastattelun kuluessa tuettava  ja  roh-
kaistava.  Haastateltavan  on  myös totuttava haastattelijan tapaan 
puhua. Haastattelijan  on  muutaman ensimmäisen sekunnin aika-
na vakuutettava haastateltavalle, että  on  oikealla asialla. 

Edut 	- Tiedonkeruumenetelmänä erittäin käyttökelpoinen maissa, joissa 
puhelintiheys  on  suuri. 

-  Erittäin nopea. 
- Nopeutensa  vuoksi käyttökelpoinen sellaisissa paikallistutkimuk-

sissa, joissa kenttätyö halutaan suorittaa mandollisimman nopeas-
ti (haluttaessa esim. minimoida asiasta käytävän keskustelun vai-
kutukset mielipiteisiin). Yhdessä illassa voidaan tavoittaa helposti 

 100  vastaajaa tietystä kylästä. 
-  Kustannuksiltaan huomattavasti edullisempi kuin henkilökohtai- 

set haastattelut, ellei jouduta soittamaan pitkiä kaukopuheluita. 
-  Erityisen käyttökelpoinen menetelmä suurissa kaupungeissa, jois- 

sa ihmiset ovat tulleet varovaisiksi vieraiden suhteen. 

Haitat 	- Puhelu saattaa  tulla  vastaaj  alle  täysin yllättäen, eikä  hän  välttämät- 
tä heti ymmärrä mistä  on  kyse,  jos  haastattelija etenee liian nopeas-
ti. 

- Puhelinhaastattelusta  on  vaikea kieltäytyä,  jos sen  sanotaan kestä-
vän  'vain 5  minuuttia". Tämä aiheuttaa ärtymystä, mikä voi hei-
jastua tuloksiin. 
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Haitat 	- Vastaajalle ei  jää  harkinta-aikaa kovinkaan paljoa. 
-  Haastattelun  on  oltava suhteellisen lyhyt. 
- Arkaluontoisiin  kysymyksiin saadaan enemmän "ei-osaa-sanoa" 

-vastauksia kuin henkilökohtajsjssa haastatteluissa. 
-  Erilaisten visuaalisuuteen perustuvien asteikkotekniikoiden käyt-

tö  on  vaikeaa, mikä hidastaa tutkimuksia. 
- Esimerkkiaineistoa esim.  kuvia ei voida käyttää, ellei sitä lähetetä 

ennakolta vastaajalle, mitä harrastetaan jonkin verran. 
-  Nykyisin yleinen puhelimitse tapahtuva "telemarkkinointi' käyt-

tää joskus vilpillisesti hyväkseen tutkimuksen tekijän roolia, mikä 
 on  omiaan heikentämään ihmisten luottamusta vakavamielisiin 

mielipidetutkijoihin. 

Vastaus - % - Vastausprosentit hieman athaisempia kuin henkilökohtaisissa 
haastatteluissa  ja  selvästi korkeampia kuin kirjekyselyissä. 

Hintataso 	- Hintatasoltaan kirjekyselyiden  ja  henkilökohtaisten haastattelui - 
den  väliltä. 

Informoitu kysely 

Menetelmän - Menetelmä, jossa tiedonkeruu suoritetaan pääasiallisesti kyse- 
kuvaus 	lylomakkeella, mutta lomakkeen toimittaniisen yhteydessä ollaan 

kontaktissa vastaajaan henkilökohtaisesti  tai  puhelimitse. 

Käytännön 	- Ensikontaktin yhteydessä voidaan suorittaa alkuhaastattelu, jonka 
toteutus 	perusteella vastaajalle voidaan lähettää juuri oikean tyyppinen  

lomake  (esim.  sen  perusteella suorittaako pitkiä työmatkoja autol-
la, käyttääkö tiettyä tieosuutta jne.). 

-  Haastattelijan keskusteluyhteydellä  on  tärkeä motivoiva vaikutus, 
vastausprosentti saadaan sitä paremmaksi, mitä useampia kontak-
teja vastaajaan toteutetaan. Lomakkeet voidaan lähettää postitse. 

-  Joskus  lomake  myös noudetaan vastaajalta  ja  tarkistetaan, että  se 
on  riittävän huoleffisesti täytetty. 

-  Joskus haastattelut-utkimuksiinkin sisällytetään itsetäytettäviä 
osuuksia. 

Edut 	- Joustava menetelmä, jossa yhdistyvät joko puhelin  tai  henkilökoh- 
taisen haastattelun edut (riippuen siitä kumpaa menetelmää käy-
tetään haastattelun tukena) kyselytutkimuksen etuihin. 

-  Haastattelua  tai puhelinhaastattelua  edullisempi. 
-  Nopea menetelmä näytteen maantieteellisestä jakaumasta riippu-

matta, lähialueilla voidaan käyttää henkilökohtaista kontaktia  ja 
 kauemmas puhelinyhteyttä. 
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Edut 	- Vastaajan kannalta miellyttävä, tutkimus voi sisältää arkaluon- 
toisiakin  kysymyksiä. 

-  Vastaamatta jättäneiden taustatiedot ovat tallessa, joten kadon 
rakennetta voidaan analysoida. Näin saadaan hyvä käsitys tutki-
muksen luotettavuudesta. 

Haitat 	- Ei erityisiä haittoja, menetelmässä yhdistyvät joko puhelin  tai  hen- 
kilökohtaisen haastattelun haitat (riippuen siitä kumpaa menetel- 
mää käytetään haastattelun tukena) kyselytutkimuksen haittoihin. 

Vastaus - % - Vastausprosentti selvästi parempi kuin kyselytutkimuksissa. 

Hintataso 	- Kustannustasoltaan kirjekyselyn  ja  henkilökohtaisen  (tai  puhelin) 
haastattelun välille sijoittuva menetelmä. 

Testitilaisuus  

Menetelmän - Testitilaisuudella tarkoitetaan tilaisuutta, jossa haluttuun kohde- 
kuvaus  ryhmään kuuluvat henkilöt vertailevat esimerkiksi kahta vaih-

toehtoa keskenään. Vertailu tapahtuu kyselylomakkeen avulla, 
jonka täyttämistä valvoo testijärjestelyistä vastaava haastattelija. 

-  Menetelmää käytetään yleisesti yritysten selvittäessä kuluttajien 
käsityksiä palveluistaan, tuotteistaan  tai  mainonnastaan.  

Käytännön 	- Testiin osallistuvat henkilöt suorittavat vertailun henkilökohtai- 
toteutus 	sesti, vaikka samassa tilanteessa saattaa useampi henkilö osallistua 

testiin. 
-  Testin  osanottajat valitaan edustamaan tiettyä perusjoukkoa  (alle 

 50  vuotiaat miehet,  julkista  liikennettä käyttävät naiset jne.). 
-  Osanottajat voidaan kutsua tilaisuuteen ennakolta  tai  sitten tilai-

suuden kestäessä, edellyttäen, että tilaisuus järjestetään vilkkaalla 
alueella. 

- Tiedonkeruumenetelmänä  verrattavissa informoituun kyselyyn 
 tai  henkilökohtaiseen haastatteluun sovellutuksesta riippuen. 

Edut 	- Testattava aineisto voidaan esittää vastaajille halutussa järjestyk- 
sessä. 

-  Haastattelijan vaikutus  jää  vähäiseksi. 
-  Kun testimateria ali, esimerkiksi kaksi vaihtoehtoa, voidaan esittää 

selkeästi, saadaan hyvä käsitys ihmisten suhtautumisesta niihin. 
- Testiasetelman tietyt vaiheet voidaan vakioida, jolloin jokaisen  

testin  tulosta voidaan verrata muiden samasta aihepiiristä tehtyjen 
testien tuloksiin. 

Haitat 	- Vastaajat saattavat keskustella keskenään, mikä vähentää arvioin- 
tien itsenäisyyttä. 

-  Monimutkaisten aineistojen testaaminen  on  vaikeaa. 
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Vastaus - % - Testihaastatteluja suoritetaan aina sovittu määrä. Usein  100:n  hen-
gen näyte  on  täysin riittävä johtopäätösten tekemiseen. 

-  Vastaamatta jättäneiden piirteitä  on  vaikea arvioida, koska heistä 
ei tavallisesti saada juuri mitään tietoja. 

Hintataso 	- Tieasioihin liittyviä mielipiteitä varten ei toistaiseksi ole olemassa 
vakiintuneita testimenetelmää. Tällaisen suunnittelussa  on  omat 
kehittelykustannuksensa, mutta kehitystyön jälkeen  sen  sovelta-
minen  on  kustannuksiltaan vertailukelpoinen yritysten käyttä

-mun  tuote-  ja  mainostesteihin. 

Paneelitekniikka  

Menetelmän - Paneelitekniikassa kerätään samalta vastaajajoukolta jatkuvasti 
kuvaus 	tietoa. 

-  Yhteyttä voidaan ylläpitää henkilökohtaisesti  tai kirjekyselyteknii
-koin,  paneelin  jäsenet voivat myös pitää toiminnastaan päiväkir-

jaa. 
-  Suomen tunnetuin paneeli  on 'TV-mittari',  jota Finnpanel  Oy 

ylläpitää  tv-yhtiöiden toimeksiannosta.  TV-mittarissa 300  taloutta 
pitää kirjaa  television katselustaan  elektronisen  laitteiston avulla. 
Tästä tehdään päätelmiä kaikkien suomalaisten  television  katse- 
lusta.  Vastaavia paneeleita  on  muodostettu  mm.  autoilijoista  ja 

 perheenemännistä.  

Käytännön 	- Paneeli muodostetaan huolellisten esivalmistelujen perusteella. 
toteutus 	- Paneelia  on  jatkuvasti ylliipidettävä.  Jos paneelista  luopuu jäseniä,  

on  tilalle hankittava mandoffisimman samanlaisia henkilöitä (ikä, 
sukupuoli, auton käyttö jne.). 

Edut 	- Ajassa tapahtuvien muutosten tutkiminen mandolliseksi. 
-  Voidaan tutkia käyttäytymisen, mielipiteiden  ja  asenteiden muut-

tumista prosessina. 
- Vastaajakohtainen  tietomäärä kumuloituu jatkuvasti. 
-  Ei tarvitse luottaa vastaajan muistiin selvitettäessä aikaisempien 

vaiheiden yhteyttä nykyisiin. 

Haitat 	- 	Paneelikuolleisuus eli vastaajien poisputoama heikentää panee- 
litutkimusten  luotettavuutta. Tämä  on  pyrittävä pitämään  mini- 
missään, mutta sitä ei voida kokonaan eliminoida. 

- 'Paneeli-efektir  vaikutus eli vastaajan jatkuva haastattelu voi  jo 
 sinänsä muuttaa mielipiteitä, koska vastaaja arvioi toimintaansa 

jatkuvasti tietoisena siitä, että joutuu vastaamaan toimistaan haas-
tattelijalle. 

Vastaus - % - Vastausprosentit ovat hyvin korkeita. 

Hintataso 	- Kustannuksiltaan paneelin ylläpitäminen  on  huomattavan kallista 
verrattuna muihin edellä esiteltyihin tiedonkeruu menetelmiin. 
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Tutkimusotteen-  ja  menetelmän valinta  on  myös kustannuskysymys. Tauluk-
ko  2  antaa yleiskuvan erilaisten kvantitatiivisten tutkimusten hiritatasosta. 
Lähtökohtana ovat seuraavat perustiedot: 

-  Näyte edustaa Suomen  15-75  -vuotiasta väestöä. 
-  Haastattelun kesto  on 0,5  tuntia  (tai kirjekyselyssä  vastaava kysymys- 

määrä). 
-  Tutkimukseen ei sisälly avokysymyksiä ellei taulukossa sitä erikseen 

mainita. 
-  Tutkimuksesta kirjoitetaan raportti. 
-  Tutkimuksen tulokset presentoidaan toimeksiantajalle. 

Tiedot hintavertailuun koottiin Suomen suurimrnilta mielipidetutkimuslai-
toksilta. Taulukossa esitettävät hinnat, paneelitutkimuksia lukuunottamatta, 

 on  laskettu keskiarvoina  Marketing Radar Ltd:n,  Suomen  Gallupin ja  Talous-
tutkimuksen ilmoittamista hinnoista. Paneelitutkimuksen esimerkkinä käyte-
tään  A. C. Nielsen Finland  Oy:n olemassaolevaa Autolijapaneelia, jossa val-
miin autoilijapaneelin avulla seurataan päiväkirjamenetelmällä autoilijoiden 
käyttäytymistä  ja  mielipiteitä. Tutkimuksen näytekoko  on 900.  Tässä esimer-
kissä autoilijat seuraavat  1  kk ajan kymmentä eri asiaa (esim.  matkan  tarkoi-
tus, tietyyppi, mielipide tien kunnosta).  Jos  vastaava paneeli perustettaisiin 
autoilijatutkimuksia varten, olisivat perustaniiskustartnukset noin  300.000 - 
500.000  mk. Kaildd tutkimuslaitokset, joilta hintatietoja  on  kysytty, toimivat 
valtakunnallisesti. 

Taulukko  2:  Erilaisten kvantitatiivisten tiedonkeruumenetelmien  hin  taluokat,  jotka 
perustuvat Suomen Markkinatutkimusliitto ry:n suurimpiin kuuluvien jäsen yrityk-
sen ilmoittamiin hintoihin. 

Kuvaus tutkimuksesta  Näytekoko Hintaluokka 

Kirjekysely  500 30.000  mk 
Henkilökohtainen  500 82.000  mk 
haastattelu 
Puhelinhaastattelu  500 55.000  mk 
Informoitu kysely  500 43.000  mk 
Testi-tilaisuus  100 23.000  mk 
Paneelitutkimus  900 50.000  mk 

Taulukossa  2 esiteyt hintaluokat  ovat suuntaa-antavia. Tutkimuslaitosten vä-
lillä  on  selviä hintaeroja, jotka perustuvat erilaisiin toimintatapoihin  ja  käy-
täntöihin. 



Mielipide-  ja asennetieto tiensuunnittelun laatujärjestelmässä 	 37  
TUTKIMUSPROSESSI  JA  -MENETELMÄT  

4 .6 .4  Kvalitatiiviset  menetelmät 

Seuraavassa esitellään tärkeimpien kvalitatiivisten menetelmien piirteet. Esit-
telyyn  on  valittu mukaan seuraavat tiedonhankintamenetelmät: 

- Ryhmäkeskustelut 
-  Syvä-  tai teemahaastattelu 

Jo  tässä vaiheessa  on  korostettava sitä, että kvalitatiivisia menetelmiä käytet-
täessä korostuu tietyn  tutkimusotteen  käyttö, ei niinkään tietty menetelmä  tai 
tiedonhankintatekniikka.  Käytettäessä kvalitatiivista tutkimusotetta, voidaan 
käyttää monenlaisia tekniikoita. Kesken tutkimuksen voidaan esim. huomata, 
ettei asiaa voi selvittää ilman piirrostehtävää. Joustavassa  ja  pienimuotoisessa 
kvalitatiivisessa tutkimuksessa tällainen voidaan liittää tutkimukseen vaivat-
ta. Toisin  on  tilanne  1000  hengen haastattelututkimuksissa, joissa kaikilta 
vastaajilta kootaan vastaukset samoihin kysymyksiin täsmällisen vertailukel-
poisessa muodossa. 

Tärkeä ero kvalitatiivisten  ja kvantitatiivisten  menetelmien välillä  on  siinä, 
että kvalitatiivisissa tutkimuksissa tutkija suorittaa myös tiedonkeruun. Teh-
tävän vaativuus  on  yksi syy tähän, käytetäänhän näissä tutkimuksissa psyko-
logista koulutusta edellyttäviä tekniikoita. Tehtävä  on  vaativa myös sikäli, 
että kvalitatiivisissa  tutkimuksissa tutkija  on  todellinen  tiedonkeruu -instrumentti.  
Kvalitatiivisen tutkijan  on  tunnettava tutkimuksen aihepiiri  ja  ongelman aset-
telu mandollisimman hyvin, koska  hän  on tutkimustilanteessa  suorassa vuo-
rovaikutuksessa tutkittavien kanssa. Näissä vapaamuotoisissa keskusteluti-
lanteissa hänen  on  osattava esittää oikeat kysymykset, joilla keskustelu pysyy 
oikealla alueella  ja  kehittyy haluttuun suuntaan. 

Ihminen  ja  tie  kehittämisprojektin ansiosta  on tielaitos  alkanut käyttää kvali-
tatiivisia menetelmiä tiehankkeissa  /21/.  Vuonna  1994  vastaavia hankkeita 

 on  toteutettu Juvalla  /22/, Riistavedellä /19/  ja Nerkoolla  /20/.  Paikkakun-
talaisten vapaamuotoiset teemahaastattelut ovat osoittautuneet erittäin toimi-
vaksi tiedonkankintamenetelmaksi. Haastattelemalla paikkakunnalla pitkään 
asuneita, saadaan hyvä  kuva tiehankkeen  suhteesta paikkakunnan muihin 
tapahtumiin  /19; 20/.  Näin pystytään ymmärtämään vallitsevia käsityksiä  ja 

 niiden taustaa. Useinhan tiehankkeisiin liittyy voimakkaita intressiristirutoja 
 ja  konflikteja. Juuri tällaisiin taustoihin pääsee hyvin käsiksi kandenkeskisissä 

haastattelutilanteissa. 
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Molempien menetelmien  idea  ja  käytännön toteutukseen liittyvät ominais-
piirteet kuvataan seuraavilla sivuilla lyhyesti, samoin menetelmien edut  ja 

 haitat. Vastausprosenttia  ja  siihen vaikuttavia tekijöitä ei käsitellä toisin kuin 
tilastollisilla todennäköisyyksillä operoivissa kvantitatiivisissa menetelmissä. 
Kvalitatiivisten tutkimusten näytteet ovat aina harkinnanvaraisia. Tärkeintä 

 on,  että tutkimuksen näyte edustaa haluttua kohderyhmää. Kvalitatilvisten 
perustekniikoiden esittelyt perustuvat seuraavaan kirjallisuuteen Lotti  /11/, 

 Puohiniemi  /16/  ja  Gordon  ja  Langmaid  /8/  sekä käytännössä saatuihin 
kokemuksiin. Arviot hintatasoista perustuvat kolmelta SMTL:n jäsenyrityk- 
seltä  saatuihin tietoihin. 

Ryhmäkeskustelu  

Menetelmän - Ryhmäkeskustelu  on  menetelmä, jossa joukko ihmisiä kutsutaan 
kuvaus 	keskustelemaan tietystä asiakokonaisuudesta. Tilannetta ohjailee 

tutkija ennalta sovitun keskustelurungon puitteissa. Tavoitteena  
on  saada aikaan mandollisimman aito  ja  spontaani keskusteluti- 
lanne,  joka koetaan niin turvalliseksi, että kaikki osanottajat uskal- 
tavat esittää siellä mielipiteensä. 

-  Yhdessä tutkimuksessa toteutetaan aina useampia ryhmiä, vähin-
tään  2-3.  

-  Yksi keskustelutilanne kestää tavallisesti  1-2  tuntia. 
- Ryhmätilanteet nauhoitetaan, analyysivaiheessa nauhoitukset  Pu-

retaan  ja  suoritetaan tulosten tulkinta. Kirjallinen raportti sisältää 
aina lainauksia käydyistä keskusteluista. 

Käytännön 	- Ryhmäkeskustelun kulku suunnitellaan ennalta. Tätä varten  Mr- 
toteutus 	joitetaan keskustelurunko, joka toimii ohjeellisena keskustelun tu- 

kena. 
-  Ryhmään kutsutaan  5-8  toisilleen vierasta ihmistä, jotka edustavat 

jotain ennalta sovittua ryhmää (juvalaiset nuoret, autoilijat, työ-
matka-autoilijat). 

-  Tutkija säätelee keskustelutilannetta siten, että pysytään tutki-
musongelman kannalta oikealla alueella. Tutkija pitää huolen siitä, 
että kaikki osanottajat voivat osallistua keskusteluun,  hän  tukee 
hiljaisia  ja  vaientaa dominoivia. Ei-verbaalinen kommunikaatio 
(eleet, ilmeet, äänensävyt)  on  tärkeässä asemassa keskustelun sää-
telyssä. 

-  Tutkimuksen analyysivaiheessa pyritään löytämään käsitteet, joita 
eri ryhmät käyttävät sekä paljastamaan näiden merkityssisällöt  ja 

 ulottuvuudet. 
-  Analyysin yksikkö ryhmäkeskusteluin toteutettavassa tutkimuk-

sessa  on  aina ryhmä, ei yksilöt. Ryhmä muodostaa kokonaisuuden, 
jossa esiin tulleita ajatuksia analyysivaiheessa verrataan muiden 
ryhmien vastaaviin. 
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Edut 	- Ryhmäkeskustelu soveltuu menetelmäksi tutkimuksiin, jossa kä- 
sitellään • 	•sten spontaanin  tietoisuuden piiriin kuuluvia asioita. 
Nämä voivat olla sellaisia, joista ei normaalisti huomata' puhuta, 
ei kuitenkaan sellaisia, joiden käsittelyyn liittyy voimakkaita  nor-
matiivisia  odotuksia. Keskustelussa ihmisten mielipiteet herättä-
vät uusia ideoita  ja spontaaneja  näkemyksiä. 
Ryhmäkeskustelussa  saadaan keskustelun piiriinsellaisia asioita, 
joiden merkityksiä ei tavallisesti arvioida. Ryhmätilanteessa näistä 
päästään keskustelemaan suhteellisen perusteellisesti. 

Haitat 	- Ryhmäkeskustelun luotettavuus tutkimusmenetelmänä kytkey- 
tyy huomattavan voimakkaasti tutkijan persoonaan. Hänen hen-
kilökohtainen ammattitaitonsa  ja  asiaan perehtyneisyytensä rat-
kaisevat kuinka paljon tutk.ittavasta asiakokonaisuudesta saadaan 
irti. 

- Ryhrnäkeskustelu  ei sovellu menetelmänä sellaisiin tutkimuksiin, 
joissa käsitellään hyvin intiimejä asioita (esim. todella henkilökoh-
taisia raha-asioita). 

- Ryhmäkeskustelu  ei myöskään sovi henkilökohtaisten prosessien 
käsittelyyn esim. tilanteisiin, joissa halutaan tietää, miten ihminen 
kokee oman hikennekäyttäytymisensä muuttuneen. 

Hintataso 	- Menetelmänä ryhmäkeskustelu  on  suhteellisen  kallis,  mutta  sen  
antia  on  lähes mandoton korvata muilla menetelmillä. 

Syvä-  tai teemahaastattelu  

Menetelmän - Vapaamuotoiseen keskusteluun perustuvia haastattelutekniikoita 
kuvaus  ei soveltavissa tutkimuksissa eroteta  kovin  tarkasti toisistaan. Näi-

tä kutsutaan tavallisesti joko syvä-  tai teemahaastatteluiksi.  Ideana 
tällaisessa  0,5-2  tunnin  keskustelussa  on  käydä mandollisimman 
spontaani, mutta kuitenkin aihepiireiltään ennalta määrätty kes-
kustelu tiettyä ihmisryhmää edustavan henkilön kanssa. Tutkija 
ohjaa tilannetta ennalta sovitun keskustelurungon puitteissa. 

-  Tavoitteena  on  saada aikaan mandollisimman aito  ja  spontaani 
kanden keskinen keskustelutilanne, jossa asioita käsitellään vas-
taajan näkökulmasta. Tavoitteena  on se,  että haastattelija keskus-
telun kuluessa pystyy todella ymmärtämään, miten vastaajan nä-
kemykset ovat syntyneet  ja  kehittyneet. 

-  Yhdessä tutkimuksessa toteutetaan aina useita haastatteluita, ta-
vallisesti  10-15.  Haastattelujen määrä riippuu myös kertyvän 
informaation laadusta. Kun uusia asioita ei  tunnu  enää tulevan 
esiin, voidaan haastattelut lopettaa. 

-  Keskustelut nauhoitetaan  ja  analysoidaan vastaavalla tavalla kuin 
ryhmäkeskustelutkin. 
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Käytännön 	- Haastattelun kulku suunnitellaan ennalta. Tätä varten kiijoitetaan 
toteutus 	keskustelurunko, joka toimii ohjeellisena keskustelun tukena. 

-  Tutkija säätelee keskustelutilannetta siten, että pysytään tutki-
musongelman kannalta oikealla alueella. Tutkija antaa vastaajan 
puhua asioista mandollisimman vapaasti  ja  omia käsitteitään käyt-
täen. Tutkijan tehtävänä  on  lisäkysymyksin  selventää, että  on  ym-
märtänyt vastaajan ajatukset. 

-  Tutkimuksen analyysivaiheessa etsitään vastaajien käyttämät kä-
sitteet  ja  näiden merkityssisällöt sekä ulottuvuudet aivan kuten 
ryhmäkeskustelu-aineistonkin analyysissa. 

Edut 	- Syvä-  tai  teemahaastattelut  soveltuvat tilanteisiin, joissa korostuu 
prosessien kehityksen ymmärtäminen sekä henkilökohtainen  his

-toriatieto. 
-  Tällaista vapaamuotoista haastattelua voidaan käyttää muiden 

tutkimusmenetelmien tukena tuomaan ymmärrystä esim. paik-
kakunnan kehityspiirteistä. Erityisesti iäkkäiden avainhenki-
löiden haastattelut ovat tällöin tärkeitä. 

Haitat 	- Aivan kuten ryhmäkeskustelunkin luotettavuus tutkimusme- 
netelmänä  kytkeytyy myös vapaamuotoisten haastatteluiden 
käyttö huomattavan voimakkaasti tutkijan persoonaan. Tutkijan 
henkilökohtainen ammattitaito  ja  asiaan perehtyneisyys ratkaise-
vat, paljonko tutkittavasta asiakokonaisuudesta saadaan irti. 

Hintataso 	- Menetelmänä tällaiset vapaamuotoiset haastattelut ovat suhteelli- 
sen kalliita, mutta myös niiden antia  on  lähes mandoton korvata 
muilla menetelmillä. 

Kvalitatiivisen  tutkimuksen hintaan vaikuttaa oleellisesti kohderyhmän  ta-
voitettavuus.  'Tavallisten" ryhmien etsiminen ryhmä-  ja haastattelutilantei

-sun on  edullisempaa kuin harvinaisten. Taulukon  3 hintavertailu  perustuu 
seuraavanlaisiin kohderyhmiin: 

-  Haastateltavat  tai  ryhmien osanottajat  20-45-vuotiaita, puolet miehiä  ja  
puolet naisia. 

-  Puolet haastateltavista  tai  ryhmien osanottajista ajaa itse autoa säännölli- 
sesti, puolet ei autoile. 
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Taulukko  3:  Erilaisten kvalitatiivisten tiedonkeruumenetelmien hintaluokat, jotka 
perustu  vat  Suomen Markkinat utkimusliitto ry:n suurimpiin kuuluvien jäsenyrityk

-sen ilmoittamiin  hintoihin. 

Kuvaus tutkimuksesta Näytekoko Hintaluokka  

Vapaamuotoinen haastat-  15  haastattelua  19.000  mk 
telu,  kesto noin  1 h 
Teemahaastattelu,  kesto  20  haastattelua  14.000  mk 
noin  20 min. 
Ryhmäkeskustelu,  8 osal- 4  ryhmää  36.000  mk 
listujaa,  kesto noin  1,5 h 

Hintaluokat  ovat suuntaa-antavia, kuten edellä kvantitatiivisten tutkimusten 
suhteenkin. Tutkimuslaitosten käytännöt  ja kokemus  vaikuttavat huomatta-
vasti laitoksen hintatasoon. Edelliset hinnat eivät sisällä matkakuluja, mitkä 
tämän tyyppisissä tutkimuksessa saattavat nostaa hintaluokkaa selvästi.  

4 .7  Aineiston analyysi  ja  tutkimuksen tulokset  

Tutkimusaineistojen analyysivaihe  on  erittäin laaja  ja monisäikeinen  alue. 
Kvantitatllvisia aineistoja analysoitaessa edellytetään tilastotieteen hallintaa 

 ja kvalitatilvisia aineistoja analysoitaessa  korostuu käyttäytymistieteiden hal-
linta. 

Tutkimusaineiston analyysin tavoitteena  on  saattaa koottu aineisto siihen 
muotoon, että  sen  perusteella voidaan asetettu ongelma ratkaista. 

Tässä esityksessä ei pyritä antamaan kattavaa kokonaiskuvaa analyysivai-
heen piirteistä, vaan korostamaan muutamia tutkimuksen suunnitteluun liit-
tyviä seikkoja, joilla  on  tärkeä merkitys tutkimuksen analyysivaiheessa. 
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4 .7 .1  Kvantitatiivisen aineiston analyysi  

Kvantitatiivisia  tutkimuksia tehtäessä  on  jo  kysymysten suunnittelussa otet-
tava huomioon  se,  millaisia analyysimenetelmiä halutaan käyttää. Eri ana-
lyysimenetelmät asettavat käytettävien muuttujien mittaustasolle omat vaati-
muksensa. Seuraavat neljä mittaustasoa voidaan erottaa toisistaan  /11; 12/.  

Luokittelu- 	Erottaa erilaiset  asiat  toisistaan (esim. suku puolien erottaminen 
asteikko 	toisistaan). Tällaista asteikkoa käyttäen tuotetaan tärkeää kuvailevaa 

perustietoa  aineistosta. Kysymyksen suunnittelussa  on  tunnettava 
aihepiiri niin hyvin, että oleelliset kysymysvaihtoehdot tiedetään 
ennakolta. Uusia vaihtoehtoja varten voidaan käyttää"Muuta, 
mitä -" -luokkaa. Luokitteluasteikon tasoisen aineiston 
analysoinn issa voidaan käyttää prosenttilaskua  ja tunnuslukuina 

 prosenttilukuja  ja moodia  eli tyypillisintä havaintoa. 

Järjestysasteikko 	Asettaa erilaiset  asiat suuruusjärjestykseen (esim.  kulkuneuvojen erot- 
telu: jalankulku,  pyöräily, mopoilu, moottoripyöräily  ja autoilu).  Edellis-
ten lisäksi voidaan järjestysasteikolla käyttää tunnuslukuna mediaania, 
jolla tarkoitetaan jakauman sitä kohtaa, jonka alapuolelle  ja  yläpuolelle 
sijoittuu  50  prosenttia havainnoista. 

Intervalliasteik- 	Edellyttää, että eroteltavien asioiden väliset etäisyydet ovat samansuu - 
ko 	 ruiset (esim.  palkkojen ilmoittaminen markkoina, asenneväittämät "Täy- 

sin samaa mieltä  vs.  täysin eri mieltä  [5 portainen asteikkol). Interval-
liasteikolla  voidaan lisäksi käyttää keskiarvoa. 

Absoluuttinen 	Edellyttää, että eroteltavien asioiden väliset etäisyydet ovat samansuu- 
asteikko 	ruiset  ja  että asteikolla  on  nolla  piste (esim. lämpömittari).  

Ihmisten käyttäytymistä, mielipiteitä  ja  asenteita tutkittaessa mittauksen taso 
 on  useimmiten  sangen  matala. Järjestysasteikon tasoista mittausta voidaan 

pitää  jo sangen  korkeana.  Jos  tulosten analysoinrdssa riittää pelkkä ristiintau-
lukoitu tieto, riittää mittaustasoksi ns. luokitteluasteikon taso.  Jos  halutaan 
käyttää korrelaatiotekniikoihin perustuvia monimuuttujamenetelmiä, edelly-
tetään - ainakin teoriassa - intervalliasteikon tasoista mittausta. Käytännössä 
kuitenkin  jo luokitteluasteikollakin  voidaan tietyissä tapauksissa laskea kor-
relaatioita, esimerkiksi sukupuolta käytetään säännöllisesti muuttujana  kor-
relaatioanalyyseissa.  Tällainen muuttuja voidaan kuvitella intervalliasteikon 
tasoiseksi (nainen =  1,  mies =  2).  
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Käytännöllisesti katsoen kaikissa  kvantitatiivisissa  mielipide-  ja  asennetutki-
muksissa  käytetään yhtenä  analyysimenetelmänä ristiintaulukointia.  Jatku-
vasti riittää kuitenkin keskustelua siitä, mikä  on  oikea tapa laskea prosentit 
taulukoissa. Seuraava aineisto havainnollistaa tilannetta. Kuvitteellisessa esi-
merkissä  on  haastateltu  300  vastaajaa,  200  miestä  ja  100  naista. 

Taulukko  A:  Frekvenssit  

Hyväksyykö Nainen  Mies  Yhteensä  

Kyllä  40 120 160  
Ei  60 80 140  
Yhteensä  100 200 300  

Taulukko  B:  "Pystyprosentit"  

Nainen  Mies  Yhteensä  
(N) (100) (200) (300)  
Hyväksyykö  (%) (%) (%)  

Kyllä  40 60 53  
Ei  60 40 47  
Yhteensä  100 100 100  

Taulukko  C:  "Vaakaprosentit"  

Nainen  Mies  Yhteensä  
(N) (100) (200) (300)  
Hyväksyykö  

Kyllä  (%)  25 75 100  
Ei(%)  43 57 100  
Yhteensä (%)  33 67 100 
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Prosenttilaskun  idea on  siinä, että  sillä vakioidaan vertailtavien  muuttujien 
luokat. Vaikka tieteellisissä vertailuasetelmissa lasketaankin prosentit selittä-
vien muuttujien suuntaan, pystyprosentteina (Taulukko  B),  ei mikään estä 
laskemasta prosentteja myös vaakasuuntaan (Taulukko  C).  Oleellista  on se, 

 että tiedetään, mitä halutaan vertailla. Yllä olevassa esimerkissä  60  prosenttia 
naisista ei hyväksy tutkittavaa asiaa, kun miesten vastaava prosentti  on 40. 

 Vastustajista  on  kuitenkin enemmistö miehiä,  57  prosenttia (Taulukko  C), 
 koska miehiä  on näytteessä  enemmän. 

Vaikka ristiintaulukointi onkin monessa suhteessa havainnollinen tapa ku-
vailla aineistoa, ei sitä voida pitää  kovin  taloudellisena tapana. Taulukoita 
syntyy ensinnäkin huomattava määrä,  jos taustaryhmiä,  joiden suhteen taulu-
kointi halutaan suorittaa,  on  runsaasti. Taulukoista kasvaa myös huomatta-
van suuria,  jos  taustamuuttujat ovat useampiluokkaisia. Taulukoiden luke-
mista helpottaa,  jos  niissä esiintyvät erot testataan tilastollisesti. Näin voidaan 
keskittyä  vain  tilastollisesti merkitsevien erojen tutkimiseen. 

Taulukointi  voidaan suorittaa myös käyttäen keskiarvoja tunnuslukuina. 
Tämä  on  huomattavasti taloudellisempaa',  sillä koko  tieto tiivistyy tällöin 
yhteen lukuun. 

Monimuuttujamenetelmien  avulla aineistoa voidaan analysoida kaikkein te-
hokkaimmin edellyttäen, että aineiston mittaustaso  on  riittävä. Tällöin edelly-
tetään aineistolta - ainakin teoriassa - intervalliasteikon tasoista mittausta. 
Tavallisimmin käytetyt monimuuttujamenetelmät esimerkiksi korrelaatio- 
analyysi, regressioanalyysi  ja faktorianalyysi  perustuvat korrelaatiotekniikoi

-den  käyttöön.  On  olemassa myös luokitteluasteikolle soveltuvia monimuut-
tujamenetelmiä, kuten korrespondenssianalyysi /  10/. 

Monimuuttujamenetelmien  käyttö edellyttää aina huolellista perussuunnitte-
lua. Analyysimenetelmät ovat työkaluja, joilla voidaan työstää aineistosta 
erilaisia näkökulmia esiin. Useimmiten monimuuttujamenetelmien sovelta-
minen edellyttää huomattavaa määrää erilaisia kokeiluja, ennenkuin haluttu 
lopputulos saavutetaan. Mitään näistä menetelmistä ei voida soveltaa aineis-
toihin mekaanisesti. 

Seuraavassa esitellään lyhyesti muutamien mielipide-  ja asennetutkimusai-
neistojen  analyysiin soveltuvia monimuuttujamenetelmien perusideat /  11; 
12; 31/. 
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Korrelaatioanalyysi. Korrelaatiokerrointa  käytetään osoittamaan kanden jat-
kuvan muuttujan  välisen  lineaarisen riippuvuuden voimakkuutta. Korrelaa-
tiokerroin saa arvoja väliltä  -1.0  -  +1.0.  Korrelaatioita analysoitaessa  on  muis-
tettava, että kanden muuttujan riippuvuus saattaa olla myös käyräviivainen. 
Esimerkiksi tyytyväisyys tiejärjestelyihin saattaa aluksi lisääntyä tasaisesti 

 sen  mukaan mitä lähempänä tietä asuvia haastatellaan. Tyytymättömyys al-
kaa kuitenkin todennäköisesti lisääntyä, kun tullaan riittävän lähelle tietä. 
Korrelaatiokerroin ei anna oikeaa kuvaa tällaisen riippuvuuden luonteesta. 

Mielipiteitä tutkittaessa korrelaatiot ovat yleensä suhteellisen matalia, usein 
raportoidaan tuloksia, jotka perustuvat esimerkiksi  0.30  korrelaatioihin.  Kor-
relaatiokertoimen  neliötä  r2  käytetään korrelaation selitysasteen mittana. Täl-
löin  0.30  korrelaatiokerroin  merkitsee sitä, että muuttuja  x  selittää  0.09  eli  9 

 prosenttia muuttujan  y  vaihtelusta. 

Regressioanalyysi  poikkeaa korrelaatioanalyysista siinä, että nyt oletetaan 
toisen muuttujan selittävän toisen muuttujan vaihtelua. Tuloksia esitetään 
regressiosuoran avulla, jolloin voidaan selittävän muuttujan avulla ennustaa 
selitettävän muuttujan arvoja. Regressioyhtälö muodostetaan tavallisesti yh-
destä selitettävästä  ja  useammasta selittävästä muuttujasta sekä regressiova-
kiosta. Esimerkiksi asennoitumista taajaman liikenneturvallisuuteen voidaan 
selittää regressioyhtälöllä, jossa selittävinä muuttujina ovat ikä, sukupuoli  ja 

 koulutus. Regressiokertoimella ei ole maksimiarvoa  ja sen  suuruus riippuu 
käytetyistä yksiköistä. Vaikka siis regressiokertoimella voidaan ennustaa  sell

-tettävän  muuttujan arvoja, eivät eri tutkimuksissa saadut kertoimet välttä-
mättä ole vertailukelpoisia. 

Faktorianalyysi  on  menetelmä, jossa suuresta muuttujajoukosta, esimerkiksi 
30:stä  tai  40:stä asenneväittämästä konstruoidaan  pienempi joukko uusia 
muuttujia esimerkiksi  3-6.  Näitä uusia muuttujia kutsutaan faktoreiksi  ja  ne 
ovat yksittäisiä muuttujia yleisempiä. Mitattaessa esimerkiksi tiehen kohdis-
tuvia asenteita, voidaan  asennemittaria  kehitettäessä käyttää faktorianalyysia.  

Ensin  kehitetään  em. 30-40  väittämää,  jotka mandollisimman tarkoin kattavat 
erilaiset aihepiirit (sujuvuus, turvallisuus, huoli päästöistä...). Tämän jälkeen 
esitetään väittämät esimerkiksi 500:lIe vastaajalle, lasketaan aineistosta korre-
laatiot  ja  suoritetaan faktorointi. Tällöin sujuvuutta mittaavien osoiden tulisi 
korreloida  vain  yhteen faktoriin, turvallisuutta mittaavien  vain  yhteen jne. 
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Tämän jälkeen faktoriratkaisua voidaan rotatoida eli tarkastella eri puolilta, 
jotta löydettäisiin faktoreille mandollisimman selkeät tulkinnat. Näin voidaan 
löytää  paras muuttuja  kombinaatio mittaamaan näitä haluttuja piirteitä. Täl-
löin voidaan jättää pois sellaiset muuttujat, joiden merkitykset eivät ole yk-
siselitteisiä.  On  kuitenkin muistettava, että faktorianalyysi ei anna ulos  sen 

 enempää kuin  sinne  on  pistetty sisään. Tutkijan  on  siis  ensin  kehitettävä 
mandollisimman kattava väittämäjoukko. Faktorianalyysilla tätä väittämä- 
joukkoa sitten tutkitaan lähemmin  ja kehitetyistä faktoreista laskettuja fakto-
ripisteitä  voidaan käyttää taustamuuttujina tutkittaessa vastaajien muita mie-
lipiteitä.  

Conjoint-analyysi  on  menetelmä, jolla voidaan tutkia miten ihmiset suhtau-
tuvat erilaisiin 'tuotekonsepteihin". Tyypillisiä esimerkkejä  conjoint-analyy-
sin sovellutuksista  on  tilanne, jossa halutaan selvittää, miten ostoskeskuksen 
sijainti, palvelu-  ja  hintataso vaikuttavat kuluttajien valintoihin eli  jos  myy-
mäläketju  X  rakentaa kaupungin ulkopuolelle uuden ostoskeskuksen, millai-
nen  se  tulisi olla, jotta  se saavuttaisi  mandollisimman suuren asiakaskunnan. 
Haastattelutilanteessa vastaajia pyydetään ottamaan kantaa erilaisiin edellä- 
mainittuihin neljän muuttujan kombinaatioihin (sijainti, hintataso, palveluta-
so, myymäläketju  X).  

Kuinka varmasti  asioisi  10 km  päässä keskustasta olevassa  myymäläketjun  X, 
 erittäin edullisessa  ja  monipuolisessa ostoskeskuksessa? 

Kuinka varmasti  asioisi  5 km  päässä keskustasta olevassa  myyniäläketjun  X, 
 melko edullisessa  ja  monipuolisessa ostoskeskuksessa? 

Tällaisia kombinaatioita esitetään kuluttajille noin kymmenen. Tutkimuksen 
näytteessä  on  huomioitava sekä myymäläketjun  X  nykyiset asiakkaat sekä 
sellaiset, jotka eivät ao. ketjua käytä. Analyysin jälkeen pystytään vastaamaan 
esimerkiksi kysymykseen siitä, kuinka suuri  osa  nykyisistä asiakkaista ei 
siirtyisi asioimaan uuteen keskukseen, samoin kysymykseen kuinka paljon 
saavutettaisiin uusia asiakkaita.  

4 .7 .2 Kvalitatiivisten  aineiston analyysi  

Kvalitatiivisen  tutkimusaineiston analyysivaiheessa nauhoitukset  tai  muis-
tiinpanot puretaan  ja  testataan työn kuluessa kehitetyn tulkintaskeeman toi-
mivuutta. Tässä prosessissa tutkija toimii tulkkina kääntäen käsitteet, joilla 
ihmiset kokemuksistaan puhuvat  ja  käyttäytymistään perustelevat yleisem-
mälle tasolle  /9/.  Näin löydetään yhtäläisyyksiä  ja  eroja tutkittavien ihmis-
ryhmien välille sekä pystytään ymmärtämään erilaisten ilmiöiden syntymis-
tä, kehitystä  ja  taustoja. 



Mielipide-  ja  asennetieto tiensuunnittelun laatujärjestelmässä 	 47  
TUTKIMUSPROSESSI  JA  -MENETELMÄT 

Kvalitatiivisten  aineistojen analyysiin  on  kehitetty tietokonesovellutuksia, 
mutta niistä huolimatta kvalitatiivista tutkimusta tekevän tutkijan työ  on 

 hyvin käsityövaltaista. Tämä selittyy  jo sillä,  että kaikki aineisto, mitä analyy
-sun sisällytetään  muodostuu ihmisten vapaamuotoisesta puheesta  tai  vaikka-

pa piirroksista. Ennen analyysia aineisto  on koodattava.  Useimmiten koodaus 
tapahtuu yksinkertaisesti siten, että tutkija lukee  koko  aineiston läpi  ja  tunnis-
taa erilaiset käsitteet sekä niihin liittyvät merkitykset, joita ihmiset eri tilan-
teissa ovat käyttäneet.  

4 .8 	Tulosten  raportointi  

Tulosten raportointi suoritetaan sekä kirjallisesti että suullisesti. Kirjallisen 
raportin laajuus riippuu luonnollisesti tutkittavan aihepiirin laajuudesta  ja 

 tutkimuksen luonteesta. Soveltavissa tutkimuksissa ei raportoinnissa pyritä 
joka suhteessa tieteelliseen täsmällisyyteen (esimerkiksi aiemmin tehtyä tut-
kimusta esitellään  vain  harvoin). Soveltavien tutkimusten  on  kuitenkin oltava 
samalla tavalla toistettavia kuin tieteellistenkin, samoin niiden johtopäätösten 
tulee perustua luotettavaan näyttöön. Tieteellisessä tutkimuksessa tilastolli-
sen merkitsevyyden suhteen käytetään tosin huomattavasti korkeampia kri-
teerejä. Tieteellisissä tutkimuksissa todennäköisyyksilä  0.001  tehtävät päätel-
mät ovat tavallisia, soveltavissa tutkimuksissa käytetään vastaavasti  0.01-0.05 

 todennäköisyyksiä. Soveltavien tutkimusten raportit tulee kuitenkin kirjoit-
taa niin, että jälkeenpäin voidaan arvioida saatuja tuloksia sekä käyttää niitä 
mandollisten seurantatutkimusten lähdeaineistoina. Seuraavat vaatimukset 
soveltavalle asenne-  ja mielipidetutkimusraportiule  perustuvat ESOMAR:in, 

 European Society for Opinion and Marketing Research'n /7/ raportointistan-
dardiin:  

Tutkimuksen tausta  

-  Kuka  on  tutkimuksen tehnyt  ja  kenen toimeksiannosta? 
-  Mikä  on  tutkimuksen tavoite? 
- Alihankkijoiden  ja konsuittien  nimet, joilla  on  ollut merkittävä asema 

tutkimuksen toteutuksessa. 

Tutkimuksen näyte 

-  Tavoitteena olleen  ja  tutkimuksessa tavoitetun vastaajajoukon kuvailu, 
jossa huomioidaan näytteen  koko,  luonne, maantieteellinen jakauma. 
Myös tieto siitä,  jos  tietyt tiedot koottuin  vain  osalta vastaajia, saattaa joskus 
olla merkityksellinen. 

- Näytteenmuodostamistapa  ja  onko analyysivaiheessa tuloksia painotettu 
minkään tekijän suhteen. 

- Vastausprosentin  ja  mandollisen kadon aiheuttaman  harhan  arviointi. 
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Tiedonkeruu 

-  Tiedon keruutapa (henkilökohtainen vai puhelin haastattelu, postikysely, 
ryhmäkeskustelu, havainnointi jne.). 

- Haastattelijakunnan  ja  laatukontrollien kuvailu. 
-  Miten vastaajat rekrytoitiin  ja  tieto siitä, käytettiinkö palkkioita? 
- Milloin tiedonkeruu suoritettiin? 
- Kirjoituspöytätutkimuksissa  esitellään käytetyt lähteet  ja  arvio niiden luo-

tettavuudesta. 

Tulosten esittäminen 

- Relevanttien  todellisten tulosten esittely. 
- Prosenttilaskelmien kantalukujen  esittäminen, joista käy selvästi ilmi, 

mitä tuloksia  on  painotettu  ja  mitkä ovat painottamattomia. 
- Päätulosten  tilastolliset virherajat. 
-  Kysely-  ja  haastattelulomakkeiden  liittäminen raporttiin. 

Tutkijan  on  aina tuloksia esittäessään erotettava tutkimuksen avulla saavute-
tut tulokset omista tulkinnoistaan  ja  suosituksistaan.  Tutkimuksen toimek-
siantajan  on  saatava vapaasti käyttöönsä kaikki tutkimukseen liittyvä aineis-
to, vaikka  se  ei sisältyisikään varsinaiseen tutkimuksesta kirjoitettuun raport

-tim.  ESOMAR:in  mukaan edellä esitetystä kirjallisen raportin rungosta voi-
daan poiketa yhteisestä sopimuksesta. 

ESOMAR:in  suositus perustuu hyvin selkeästi kvantitatiivisen tutkimuksen 
traditioon, mikä luonnollisesti  on  helpommin saatettavissa määrämuotoon 
myös raportointivaiheessa.  Jos  tutkimus toteutetaan kvalitatiivisena, pätevät 
siihen luonnollisesti hyvin pitkälle samat kriteerit lähtökohtien täsmällisen 
esitystavan  ja  tulosten selkeän raportoinnin suhteen. 

Kvalitatiivisen  tutkimuksen raportti poikkeaa luonnollisesti selvästi  jo  ulko-
asultaan kvantitatiivisen tutkimuksen raportin ulkoasusta. Kun kvantitatiivi-
sen tutkimuksen  data  esitetään taulukoina, esitetään kvalitatiivisen tutki-
muksen oleelliset tulokset sanatarkkoina lainauksina keskusteluista sekä nii-
den tulkinnat (esimerkiksi  /21/).  Ulkoisista eroista huolimatta molempiin 
tutkimusmuotoihin pätevät kuitenkin samat täsmällisyyden kriteerit. 

Soveltavien tutkimusten tulosten kirjallisen raportoinnin lisäksi suullisen 
esittelytilaisuuden järjestäminen  on  ehdottoman suositeltavaa. Tällaisessa ti-
laisuudessa tutkija esittelee tutkimuksen päätulokset  ja  näistä tehdyt johto-
päätökset, jonka jälkeen jatketaan avoimella keskustelulla. 
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Tutkimuksen lopulliset johtopäätökset  ja  suositukset täsmennetään kirjallisen 
raportin valmisteluvaiheessa. Toimenpidesuositusten tavoitteena  on  varmis-
taa, että tien-  tai  yleisemmin liikenneympäristön suunnittelussa huomioitai

-sun  mandollisimman tarkoin eri kohderyhmien tarpeet, näkemykset,  omak-
sumiskapasiteetti ja  resurssit. 

Tutkija tekee johtopäätöksensä tutkimustulosten perusteella. Tässä vaiheessa 
tutkimuskehä sulkeutuu, palataan alkuun: mikä oli tutkimuksen ongelma, 
mitkä hypoteesit, millainen tutkimuksen näyte-  ja  kysymyksenasettelu. Tut-
kimuksessa saadut tulokset  on  suhteutettava lähtökohtiin. "Tuntuu siltä, 
että..."  ja  "näyttää siltä,  etta..... ovat tuttuja sanontoja raporttien johtopäätöslu-
vuista. Tällainen epävarmuus vaikuttaa hieman ristiriitaiselta,  sen  jälkeen 
kun  ensin  on  huolellisesti testattu tilastollisesti tulosten luotettavuutta. Ihmi-
sen käyttäytyminen  on  kuitenkin erittäin monisäikeinen tapahtuma. Siihen 
vaikuttavat niin monet tekijät, ettei niitä voi läheskään kaikkia huomioida 
yhdessä tutkimuksessa. Näin  ollen  tutkimuksen johtopäätökset  on  tehtävä 
tietyllä nöyryydellä. 

Tutkimuksen toimeksiantaja tekee myös johtopäätöksensä  koko  tutkimuksen 
perusteella  ja  suhteuttaa ne samalla yrityksensä  tai  yhteisönsä aikaisempaan 
tietämykseen sekä nykyisiin resursseihin. Hänen tehtävänsä  on  ottaa kantaa 
siihen, mitä tutkimuksen perusteella pitää tehdä  ja  mitä kannattaa tehdä. 

KurL  tutkimuksesta  on  tehty johtopäätökset  ja  nämä yhdessä tulosten kanssa 
 on  raportoitu, alkaa tietojen hyödyntäminen. Viimeistään tässä 'vaiheessa ne 

kytketään aikaisempiin tietoihin  ja  uusi tieto alkaa syntyä. Soveltavien asenne- 
ja  mielipidetutkimusten tulosten tehokas hyödyntäminen edellyttää tutki-
muksen ymmärtämistä viestin tänä. Parhaassa tapauksessa tällainen viestintä 

 on  toimivaa  ja kaksisuuntaista: tielaitoksen sidosryhiriiin  kuuluvat voivat 
myös kertoa tielaitokselle omista tiestöön liittyvistä tarpeistaan  tai  siitä mitä 
tielaitoksen toiminnasta ajattelevat, jotta tielaitos voi huomioida nämä näke-
mykset omassa toiminnassaan. 

Tuloksen tehokkaan hyödyntämisen kannalta  on  erittäin tärkeää, että tutki-
muksen toimeksiantaja panostaa myös tutkimuksen suunnitteluvaiheeseen. 
Tutkimus  on  päätöksenteon apuväline  ja  siinä testataan omien ennakko-ole

-tusten  paikkansapitävyyttä. Mitä selkeämmin tutkimusongelma  ja  ennakko- 
oletukset asetetaan, sitä enemmän saadaan tutkimuksen tuloksista irti.  Ja  sitä 
helpompi  on  myös saatuja tuloksia soveltaa. 

Yritykset  ja  yhteisöt suhtautuvat tutkimukseen hyvin erilaisin tavoin. Hei-
koimniillaan tutkimuksen asema  on  silloin, kun  se automaatin  lailla tuottaa 
tietyt seurantaraportit säännöllisin väliajoin. Asioita seurataan, koska niitä  on 

 ennenkin seurattu. Tällöin tutkimustiedosta muodostuu lähinnä taakka. 
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Aktiivisesti tutkimukseen panostavat yritykset taas näkevät tutkimuksen luo-
vana ja  innostavana tapahtumana. Ongelmat  ja  ennakko-oletukset tuodaan 
selkeästi esiin. Tällaisissa yhteisöissä voidaan erilaiset toimintamallit miettiä 
valmiiksi  jo  tutkimuksen kuluessa. Kun yhteisössä keskustellaan mandollisis-
ta tuloksista  ja  näiden aiheuttamista toimenpiteistä  jo  ennakkoon,  on jatkotoi

-mista  päättäminen helppoa. 

Oleellista tutkimuksen tulosten hyödyritämisen kannalta  on  tutkimuksen ai-
kataulun soveltaminen. Huolellisestikin toteutettu tutkimus menettää merki-
tyksensä,  jos sen  tulokset eivät valmistu ajoissa, usein  on  päätökset tehtävä 
joka tapauksessa tiettyinä aikoina. Siihen, että tutkimuksen suorittaminen 
onnistuu  ja  tulokset valmistuvat ajallaan, vaikuttavat molemmat osapuolet. 
Toimeksiantajan  on  tiedostettava tutkimuksen tarve riittävän ajoissa. Tutki-
jan  on  puolestaan laadittava toimeksiannon saatuaan realistinen aikataulu  ja 

 pysyttävä siinä.  

4 .9 	Tutkim ustulosten  esittely yleisötilaisuuksissa 

Tähän jaksoon  on  koottu mielipidetutkimusten tulosten julkistamiseen liitty-
viä seikkoja. Ajatukset ovat syntyneet Riistaveden  ja  Nerkoon valtatiehank

-keen yleissuunnittelun käynnistämisen  yhteydessä  /19; 20/. Molemniissa 
 tapauksissa paikkakunnilla oli toteutettu kvalitatiivinen tutkimus ennen en-

simmäistä sellaista yleisölle tarkoitettua tiedotustilaisuutta, jonka oli määrä 
toimia avauksena yleissuunnittelulle. Yleisö kutsuttiin tilaisuuteen paikallis-
lehdessä ilmestyneellä ilmoituksella  ja  tilaisuutta pohjustettiin myös lyhyellä 
uutisella samassa lehdessä. 

Seuraavassa esitellään keinoja, joilla pyritään edistämään avointa yleisökes-
kustelua. Riistavedellä  ja  Nerkoossa  keskustelun käynnistämiseksi tilaisuu-
den pääpaino pantiin mielipidetutkimuksen tulosten esittelyyn. Tavoitteena 
oli saada aikaan tilanne, jossa pääpaino oli paikallisten asukkaiden näkemyk

-sillä.  Koska hyvin tiedetään ennakolta, että yleisötilaisuudessa  vain  aktiivi- 
simmat  puhuvat, toimi esiteltävä tutkimus asukkaiden äänenä' . Suunnitteli-
joiden "perinteinen' rooli alustusten pitäjänä purettiin siten, että tielaitoksen 

 ja konsultin  edustajat istuivat yleisön joukossa. Näin siksi, ettei synny kuvaa 
"viisaista kalvomiehistä", joilla  on  ennakolta valmisteltu piirtoheitinkalvo jo-
kaiseen mandolliseen ongelmaan. Sekä tielaitoksen että  konsultin  edustajat 
olivat varautuneet vastaamaan kysymyksiin, mutta tietoa annettiin yleisölle 
vasta kysyttäessä. Näin  se  todennäköisesti menee paremmin perille. 
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Seuraaviin kymmeneen kohtaan  on  tiivistetty tilaisuuden puitteisiin liittyvät 
periaatteelliset kysymykset: 

'Tyhjältä pöydältä' -aloitus: tarjoa tietoa,  älä  näkemyksiä. Kun  yleissuunnitelman 
 teko aloitetaan "tyhjältä pöydältä', voidaan lähtökohdaksi tarjota tietoa. Tiedon 
 on  kuitenkin oltava sellaista, joka auttaa  läsnäolevia  hahmottamaan alueen  liiken-

netilannetta  ja  -järjestelyjä. Luotettava  tutkimustieto  suunnitelmaan kohdistuvis-
ta mielipiteistä avaa tällaista keskustelua.  Jos  suunnittelijat kertovat erilaisista 
teknisistä ratkaisuista, tulkitaan nämä herkästi liian  ehdottomiksi näkemyksiksi. 

 Jos  näin käy  se on  omiaan  tyrehdyttämään  keskustelua.  

2. Mandollisia  vastakkainasetteluita  kannattaa purkaa  jo  ennakolta. Oleellisia asioi-
ta  vastakkainasetteluiden  syntymisessä ovat istumajärjestys sekä  tilankäyttö.  

Mandollisia  istumajärjestyksiä: 
- 'jumppasali -tilanteessa koulun voimistelusalissa ei  permantopuheita  odoteta 

 -  "Luokka"  -  tilanteessa yleisö istuu  pulpetiessa  jaon siten asetettu lapsen asemaan 
 -  "Ravintola"  -  tilanteessa yleisö istuu  4 -6  hengen ryhminä pöytien ääressä tur-

vallisesti kahvikupin ääressä  
- "Työpalaveri" -  tilanteessa ollaan  yhteistyöhenkisesti  saman pöydän ympärillä. 

Muodollinen istumajärjestys rohkaisee asioiden sivusta seuraamiseen. 'Ravinto-
la"  ja  "Työpalaveri'  ovat keskustelemaan rohkaisevia asetelmia.  "Jumppasali'  ja 

 "Luokka" luovat  me  ja  muut" -henkeä.  Jos  tilat suinkin sallivat kannattaa käyttää 
"ravintola' asetelmaa, koska  se  antaa  osallistujilla  pienryhmän  turvan  myös suu-
ren joukon keskellä.  

3. Asiantuntijat kannattaa sijoittaa mieluummin yleisön joukkoon kuin  katederille. 
 Esiintyjien sijoittumisella  on  keskeinen merkitys. Sijoittamalla esiintyjät  salin 

 etuosaan  tai  jopa  katederille  annetaan muulle yleisölle kaksi viestiä.  Se  kertoo  (1) 
 ketkä ovat "viisaita asiantuntijoita"  ja  (2)  osoittaa  psykologisen  vastakkainasette-

lun,  'me  ja  muut" erittäin selkeästi. Vähiten etäisyyttä syntyy,  jos  asiantuntijat 
istuvat yleisön joukossa.  

4. Suunnittelija ei voi samanaikaisesti olla suunnitelman  ja  tilaisuuden henki. Tässä 
mielessä osanottajien roolit jaetaan  jo  tilaisuuden ohjelmaa tehtäessä. Puheenjoh-
tajuus  on  keskeisin kysymys. Tähän rooliin ei pidä asettaa suunnittelijaa  tai  muuta 

 -  ainakin yleisön mielestä  - tiehankkeeseen sitoutunutta  henkilöä. Myös esitel-
möitsijät katsotaan herkästi  auktoriteeteiksi.  Tutkija ei ole auktoriteetti vaan 
ulkopuolinen keskustelun  avaaja.  

5. "Esiintyjien' pukeutuminen antaa myös selkeän viestin  auktoriteettiasemasta.  Jos 
 halutaan viritellä avointa  ja  leppoisaa  keskustelua  ns.  tavallisten ihmisten  ja 
 suunnittelijoiden välille,  on  turha esiintyä  puhujapöntöstä  puku päällä  ja  kravatti 

kireällä.  
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6. Kahvitarjoilulla  on  tärkeä merkitys,  se  osoittaa tulijat tervetulleiksi. Kahvi-  ja 
virvoketarjoilu  auttaa tilaisuuteen liittyvän jännityksen purkamisessa  ja  edistää 
vuorovaikutuksen käynnistymistä tarjoamalla molemmille osapuolille puu-
hastelua, tällöin" alkukyräilyyn"  jää  vähemmän aikaa. Kahvilla  on  suomalaisessa 
kulttuurissa erittäin voimakas symboliarvo vieraanvaraisuuden mittana.  

7. Vältä muodollisuuksia.  Älä  rohkaise  'herra  puheenjohtaja" -tyylisiin kommentti- 
puheisiin. Tällöin keskusteluun lähtevät mukaan  vain  tuon tyylin taitajat (jotka 
usein esittelevät vähemmän yleistä mielenkiintoa omaavia, tiettyjä intressejä 
ajavia puheenvuoroj  a). 

8. Osallistujat  on  tehtävä tiedonjanoisiksi eli  on  pyrittävä luom4an kyselevä 
tunnelma. Tilanteessa, jossa esitellään paikkakunnalla tehdyn mielipidetutki-
muksen tuloksia ei kannata varata asiantuntijoille aikaa alustuksiin, vaan esitel-
mät pilkotaan vastauksiksi. Asiantuntijat vastaavat, kun yleisö  tai  tilaisuutta 
vetävä tutkija kysyy. Tilaisuudessa mukana olevien asiantuntijoiden  anti  menee 
parhaiten perille silloin, kun  se  esitetään vastauksena yleisön joukosta tulleeseen 
kysymykseen. Yleisötilaisuutta ei kannata aloittaa suunnitelmaan liittyvistä 
teknisistä vaihtoehdoista.  

9. Kytke  mukaan tiedotusvälineet.  Älä  kuitenkaan  tee raskaslukuisia lehdis-
tötiedotteita,  vaan kutsu esimerkiksi paikallislehden edustaja seuraamaan 
tiedotustilaisuutta.  

10. Tiedota  asioista mieluummin hieman liian varhain kuin hetkeä liian myöhään. 
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5 	MIELIPIDE-  JA  ASENNETIETO TIESUUNNITTE- 
LUN LAATUJÄRJESTELMÄSSÄ  

5 .1 	Toimintasuunnitelma  

5 1 .1  Tiedonhankinta  suunnittelun eri vaiheissa 

Kun tässä raportissa kuvatun asenne-  ja mielipidetutkimuksin koottavan  tie-
don tarvetta suhteutetaan hankesuunnitteluun,  on  ilmeistä, että tämän tyyp-
pisiä menetelmiä voidaan soveltaa laajimmillaan yleissuunnitteluvaiheessa. 

Tarveselvitysvaihe 

Tarveselvityksen  asema tiesuunnittelussa  on  muuttunut huomattavasti 
enemmän kuin yleissuunnitelman  tai  tiesuunnitelman. Tänä vuonna valmis-
tuneen ohjeen  /28/  mukaan tarveselvitys  on  aiempaa kevyempi  ja  nopeampi 
selvitys.  Sen  tavoitteena  on hankekohtaisessa  suunnittelussa selvittää hank-
keen tarpeellisuus  ja  tavoitteet, jotta voitaisiin tehdä hankepäätös. Tarveselvi-
tyksen tuloksena hahmottuu hanke, joka muotoutuu  ja täsmentyy  seuraavis-
sa suunnitteluvaiheissa. 

Tarveselvityksen  lähtökohtina ovat: 

Tielaitoksen  ja  muiden osapuolten liikennettä, maankäyttöä  ja  ympäristöä 
koskevat suunnitelmat  ja  selvitykset sekä niitä koskevat päätökset. 
Tielaitoksen  ja  muiden osapuolten tavoitteet. 
Tienpidon  strategiat. 

Tarveselvitysvatheessa  mandollisuudet hyödyntää asenne-  ja  mielipidetutki-
muksia ovat  varsin rajatut.  "Muiden osapuolten" tavoitteiden selvittämisessä 
saattaisi olla apua asiantuntijoiden keskuudessa tehtävistä tutkimuksista. 
Näitä "muita osapuolia" kutsutaan seuraavassa intressiryhmiksi eli ryhmiksi, 
joilla  on  omien perustoimintojensa ohella myös tiehankkeisiin kohdistuvia 
intressejä. Menetelmänä tulisi tällaisessa tapauksessa kyseeseen lähinnä va-
paa-muotoiset haastattelut. 

Ongelmanasettelut painottuisivat  todennäköisesti erilaisten taustaintressien 
selvittelyyn, joita poikkeuksetta tiehankkeiden yhteydessä tulee esiin.  10-15 

 tutkijan suorittamaa haastattelua antaa  jo varsin  kattavan kuvan erilaisista 
taustaintresseistä tarveselvityksen laatimisen tueksi. 
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Peruskysymykset  eri intressiryhmien kannalta tarveselvitysvaiheessa 

Mitkä ovat hankkeen 
käynnistämisen kan-
nalta tärkeimmät 
'muut osapuolet" eli 
intressiryhmät? 

Perusintressit:  
Mitkä ovat hankkee-
seen suoranaisesti liit-
tyvät intressit, joita eri 
ryhmät ajavat? 

-  Miten nämä intressiryhmät määritellään? 
- Mthin niiden valta perustuu? 
-  Miten pitkät perinteet eri intressiryhmillä  on?  

-  Miten perusiritressejä kuvataan? 
-  Miten yhteneväisiä eri ryhmien perusintressit ovat? 
- Miten yhteneväisiä eri ryhmien perusintressit ovat 

tielaitoksen tavoitteiden kanssa? 

Oheisintressit:  
Mitkä ovat hankkee- 	- Miten oheisintressejä kuvataan?  
seen  välillisesti liitty- 	- Miten yhteneväisiä eri ryhmien oheisintressit ovat?  
vät  intressit, joita eri 	- Miten yhteneväisiä eri ryhmien oheisintressit ovat 
ryhmät ajavat? 	tielaitoksen tavoitteiden kanssa? 

Miten tiehanke edis- 	- Eri intressiryhmien käsitys tiehankkeen toteuttamis - 

tää tai  haittaa eri ryh- 	kelpoi suudesta?  
mien  perus-  ja oheis- 	- Tiehankkeen hyväksyttävyyttä  lisäävät tekijät? 
intressien toteutumis- 	- Tiehankkeen hyväksyttävyyttä vähentävät tekijät?  
ta? 

Yleissuunnitteluvaihe 

Yleissuunnitelman laatimisvaiheessa  nousee esiin huomattava määrä erilaisia 
tiedontarpeita. Seuraavassa asiaa jäsennetään kysymyslistana, josta suunnit-
telija voi tarkistaa millaista ihmisten käyttäytymiseen, mielipiteisiin  ja  asen-
teisiin liittyvää tietoa mandollisesti tarvitaan yleissuunnitteluvaiheessa. 

Sidosryhmällä  tarkoitetaan tässä kaikkia mandollisia järjestäytyneitä  ja  järjes-
täytymättömiä ryhmiä, joita tiehanke saattaa koskettaa. Näin määriteltynä 
alueen asukkaat, tienkäyttäjät, alueen koululaiset jne. muodostavat kukin 
oman sidosryhmänsä (ellei useampaakin) järjestäytyneiden sidosryhrnien li- 
säksi. 

Tutkimustarpeet  ovat erilaisia riippuen siitä, missä vaiheessa yleissuunnitte-
lua tutkimusta toteutetaan  ja  siitä kuinka hyvin eri sidosryhmien käsitykset 
tunnetaan. Tavoitteiden tarkentamista  ja vaihtoehtotarkasteluja  (ks.  /33/  var-
ten tuntuu tarpeelliselta hankkia mandollisimman laaja-alaisesti tietoa eri 
sidosryhmien mielipiteistä koskien  koko suunnittelualuetta  sekä tutkittavien 
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vaihtoehtojen odotettuja vaikutuksia. Tavoitteena  on,  että lopullinen yleis- 
suunnitelma laaditaan  vain  yhdestä vathtoehdosta. Yleissuunrnttelun ensi- 
vaiheessa pyritään siis ratkaisemaan kysymys, rakennetaanko uusi  tie  vai 
parannetaanko nykyistä. Tällaisen päätöksen vaikutukset sidosryhmiin ovat 
yleensä huomattavat. Varsinaisessa yleissuunnitelman laatimisvaiheessa voi-
daan tiedon hankinnassa keskittyä  jo yksityiskohtaisempiin  kysymyksiin. 

Tiedontarpeet  voivat olla yleissuunnitteluvatheessa joko kvantitatiivisia  tai 
kvalitatiivisia. 

Peruskysymykset  eri sidosryhmien kannalta yleissuunnitteluvaiheessa 

Sidosryhmät? 	-  Mitkä ovat tärkeimmät sidosryhmät? Miksi juuri nämä? 
-  Miten  2-3:a  tärkeintä sidosryhmää kuvaillaan? 
-  Kuinka yhtenäiset tarpeet, odotukset  ja käyttäytymismal

-lit  tärkeimmillä sidosryhmillä  on  elämässään? 
-  Mikä  on  eri sidosryhmien aikaperspektiivi? Kuinka pitkä-

jänteisesti alueen kehittämiseen otetaan kantaa? 

Tiehen liitetyt merki- 	- Mitä  tie  merkitsee tärkeimmille sidosryhmille, miten  se 
tykset? 	 jäsentää heidän elämäänsä? 

-  Kuinka laaja  on  eri sidosryhmien fyysinen elämänpiiri? 
- Mitä kulkuvälineitä eri sidosryhmät preferoivat? 
-  Mitkä ovat sidosryhmien erityisvaatimukset tien suhteen? 
- Kuinka suuria eri sidosryhmät ovat kooltaan? 

Miten liikenneongel- 	- Millaisia ovat konkreettiset, jokapäiväiset ongelmatilan - 
mat  koetaan? 

	

	 teet  liikenteessä? Kuinka yleisiä nämä ovat? Kenelle niitä 
sattuu? 

-  Mitkä ovat tyypillisimmät ongelmien esiintymisajankoh
-dat? 

-  Miten ongelmatilanteet syntyvät? 
-  Miten ongelmatilanteita yritetään käytännössä ratkaista? 

Mitkä ovat tyypilliset 	- Miten eri sidosryhmät näkevät liikenneongelmien syyt? 
ongelma-ryhmät 	- Ovatko syyt liikkujissa vai liikennejärjestelyissä? 
liikenteessä? 

Alueen tiestön  paran- 	-  Kuinka tärkeälle sijalle alueen tiestön parantamisen, suh - 
tamisen  tarve? 	 teessa alueen muihin kehittämishankkeisiin, eri sidosryh - 

mät  asettavat? 
-  Miksi alueen tiestöä tulisi parantaa? 
-  Millaisia ovat tiestöstä aiheutuvat ongelmat tällä hetkellä? 
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Eri sidosrybmien  ha- 	- Jos  alueen liikenneongelmia ei saada ratkaistua, millaisiin 
lukkuus  ja  valmius 	ongelmiin  se  tulee johtamaan alueen kannalta? 
oman käyttäytymisen 	-  Jos  alueen liikenneongelmia ei saada ratkaistua, miten eri 
muuttamiseen? 	sidosryhmien  on  muutettava toimintaansa? 

-  Jos  alueen nykyiset liikenneongelmat saadaan ratkaistua, 
miten  se  tulee vaikuttamaan alueen tulevaisuuteen? 

-  Jos  alueen nykyiset liikenneongelmat saadaan ratkaistua, 
miten  se  tulee vaikuttamaan eri sidosryhmien elämään  ja 
toimintatapoihin? 

-  Mikä  on  hinta, jonka sidosryhmä  on  valmis maksamaan 
nykytilanteen jatkumisesta  vs.  nykytilanteen muuttami-
sesta? 

Hyötyjät  ja kärsijät  eri 	- Kuinka hyvin eri vaihtoehdot tunnetaan? 
linjausvaihtoehdois- 	-  Millaisia ovat eri vaihtoehtojen odotetut vaikutukset eri  
sa? 	 sidosryhmien  kannalta? 

-  Millaisia ovat hyädyt  ja  haitat? 
-  Ketkä eri vaihtoehdoista hyötyvät  ja  ketkä kärsivät? 
- Miten eri vaihtoehtojen haittoja voidaan minimoida? 

Kuinka hyvin suun-
nittelijoiden  ja  asian-
tuntijoiden käsitykset 
tiestön ongelmista  ja 

 niiden ratkaisuista 
käyvät yksiin? 

-  Millaisin käsittein eri sidosryhmät puhuvat alueen liiken- 
teestä  tai  joidenkin ryhmien kohtaamista ongelmista? 

-  Millaisin seikkoihin eri sidosryhmien mielestä tulisi alu- 
een liikenteessä kiireellisimmin puuttua? 

- Ymmärretäänkö  asiantuntijoiden  ja  suunnittelijoiden 
käyttämät käsitteet  ja  argumentit? 

-  Mitkä ovat asukkaiden mielestä oikeat tavat ratkajta on-
gelma? 

Miten liikenneongel- 	- Onko taajama identiteetin säilyttäminen tarpeen?  
mien  ratkaisemisen 	- Mikä sidosryhmä joutuu kärsimään kohtuuttomasti' 
aiheuttamia haittoja 	suunnitelman toteuttamisesta? 
voidaan minimoida? 	- Miten suunnitelman todennäköisiä puutteita tulisi kom- 

pensoida? 

Tiesuunnitelman laatimisvaihe 

Tiesuunnitelman laatimisvaiheessa tiedontarpeet ovat  jo  niin konkreettisia  ja 
 yksilöllisesti kohdistettavissa, että niissä asia hoituu kandenkeskisin keskus-

teluin tiesuunnittelijan  ja  maanomistajien kanssa todennäköisesti parhaalla 
mandollisella tavalla. Tämän edellytyksenä  on  luonnollisesti  se,  että edellisis-

sä vaiheissa tehdyt päätökset  on  huolellisesti dokumentoitu. 

Eri sidosryhmiin kohdistuvat tutkimustarpeet ovat mielipiteiden kehittymi-
sen seurantaan liittyviä hankkeita. 
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Tiehankkeiden  vaikutusten seuranta 

Mielipide-  ja asennetutkimuksin  voidaan seurata etenkin tiehankkeiden sosi-
aalisia vaikutuksia (ks.  /29/).  Seurantatutkimukset voidaan jakaa kahteen 
ryhmään, yleistä mielenkiintoa omaaviin  ja  toisaalta tiettyihin alueisiin koh-
distuviin. 

Yleistä mielenkiintoa omaavia tutkimuksia ovat sellaiset, joissa kartoitetaan 
perusteellisesti muutamien tiehankkeiden sosiaalisia vaikutuksia. Laajoja 
seurantatutkimuksia ei kannata ryhtyä toteuttamaan kaikissa tiehankkeissa. 
Riittää kun tällaisia toteutetaan muutamissa tarkoin valituissa kohteissa. 
Näin voidaan saada yleiskuva vaikutusten kehittymisestä sekä  mm.  muutos-
vastarintaprosessin etenemisestä paikkakunnalla. Systemaattinen seuranta-
tutkimus perustuu kvantitatiivisiin haastatteluihin sekä tarkkaan  ja  edusta-
vaan näytteen muodostukseen. Tällöin haastattelun pääosa  on  pidettävä ver-
tailukelpoisina eri mittausten välillä. Seurantatutkimuksessa  on  suositeltavaa 
käyttää joko henkilökohtaista  tai puhelinhaastattelumenetelmää,  jotta tutki-
muksen näytteen vertailukelpoisuus voidaan taata parhaiten. Kirjekyselyssä 
näytteen kontrolli  on  huomattavasti vaikeampaa, koska ei voida tietää kuka 
lomakkeen milloinkin täyttää. Haastattelulomakkeeseen voidaan eri mittaus- 
kerroilla sisällyttää jonkin verran  vain ao.  ajankohtaa koskevia kysymyksiä, 
pääosan kysymyksistä pysyessä kerrasta toiseen samana. Mielipiteiden 
muuttumisesta sekä etujen  ja  haittojen kehityksestä saadaan hyvä  kuva  kol-
mella noin neljän vuoden aikana suoritetulla mittauksella. 

Joskus voi olla tarpeen suorittaa myös tiettyyn alueeseen kohdistuvia tutki-
muksia. Tällainen tilanne kohdataan esimerkiksi silloin, kun alueella, joka  on 

 äskettäin saneerattu, alkaa esiintyä tyytymättömyyttä Iiikennejärjestelythin. 
Tällöin voi olla vaikea etukäteen tietää, mistä alueella  on  kysymys. Tällaisessa 
tapauksessa parhaalta lähestymistavalta tuntuu kvalitatiivinen tutkimusote. 
Kaksi  tai  kolme eri ryhmissä suoritettua ryhmäkeskustelua sekä muutaman 
alueella ammattiaan harjoittavan henkilön (kauppias, ammattiautoilija, ravin-
toloitsija jne.) haastattelu antaa hyvän käsityksen siitä, mikä alueella mandol-
lisesti  on  näiden ryhmien kokemusten mukaan vialla.  

5 .1 .2  Tiedonhankinnan  ajoitus 

Tutkimusprosessin  ja suunnitteluprosessin yhteensovittamisessa  edellyte-
tään joustavuutta. Kaikkiin hankkeisiin ei voida soveltaa samanlaista menet-
telyä. Päätettäessä tiedonhankinrian laajuudesta  ja  käytettävistä menetelmistä 

 on  huomioitava, kuinka laajaa sidosrybmien joukkoa hanke saattaa koskettaa 
 ja  kuinka merkittävästi hanke toteutuessaan vaikuttaisi ihmisten elämään. 
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Seuraavassa taulukossa  on  luonnehdittu mielipiteisiin  ja  asenteisiin kohdistu-
vaa tiedonhankintaa suhteessa  koko suunrtitteluprosessiin 

Suunnitteluvaihe 	Mielipide-  ja asennetiedon  hankintaan liittyvät tehtävät 

Tarveselvitysvaihe 	-  Keskustelu mielipidetutkijan kanssa hankkeen 
kokonaisuudesta. 

- Taustaintressien selvittärnistarpeet. 

Yleissuunnitteluvaihe 	- Peruskysymysten  arviointi. 
-  Keskustelu mielipidetutkijan kanssa tiedonhankinnan 

tarpeista  ja  mandollisuuksista. 

Tiesuunnitteluvaihe 	-  Mandolliset seurantatutkimukset.  

5 .1 .3  Tiedonhankinta  ja  resurssit 

Mielipiteisiin  ja  asenteisiin liittyvä tiedonhankinta edellyttää henkilöresursse
-ja ja  aiheuttaa kustannuksia. Tilaajan osalta henkilöresurssit painottuvat ajan- 

käyttöön erilaisissa kokous-  ja suunrnttelutilanteissa.  Ulkopuoliselta tilattava 
tutkimuspalvelu muodostaa kustannuksia, joiden suuruus riippuu tiedon- 
hankinnan laajuudesta. Yleiskuvan eri tutkimusmenetelmien aiheuttamista 
kustannuksista saa kappaleiden  4.6.3.  ja  4.6.4. kustannusvertailuista. 

5 .2  Laadunvalvonta  

Mielipiteisiin  ja  asenteisiin kohdistuvan tiedon hankintaa helpottamaan  ja 
 tämän prosessin laatua varmistamaan  on  kehitetty seuraavilla sivuilla esitel-

tävät laadunvarmistuskortit. Mielipide-  ja asennetutkimushankkeiden  laatu- 
järjestelmän  mallina  on  käytetty tällä hetkellä koekäytössä olevaa Tiesuunnit-
telun laatujärjestelmän luonnosta  /30/. Tutkimushankkeiden  laatua valvo-
taan seuraavissa pääluokissa:  

1. Tehtävänanto.  
2. Tutkimushankkeen esivalmistelu  ja  tutkijan valinta.  
3. Tutkimushankkeen valmistelu  ja tutkimussopimus.  
4. Tutkimussuunriitelma.  
5. Tutkimushankkeen ohjaus.  
6. Johtopäätökset tutkimushankkeesta.  
7. Tutkimushankkeen päättäminen. 

Seuraavassa esitellään  em. pääluokkien  sisältö: 
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TIEHANKE.  ASENNE-  JA MIELIPIDETIEDON  HANKINTA, LAADUNVARMISTUSKORTTI  29.9.1994 
1. TEHTÄVÄNANTO 

Vastuuhenkilö  'Tehtävät Tark.  /pvm. Huomautukset 

Tilaajan edustaja nimetty  ja  tämän pätevyys todettu 

Tutkimuksen tarve selvitetty  
-  selvitetty  menettelyt  ja  saadut tulokset aikaisemmis- 
sa vastaavissa hankkeissa  
-  todettu  sidosryhmien  mielipiteisiin, asenteisiin  ja  
käyttäytymistapoihin  liittyvät  tiedontarpeet  

Tutkimushankkeen tavoitteet asetettu  
-  sisältö  
-  laajuus  
-  aikataulu  
-  kustannukset 

Tutkimushankkeen tavoitteet verrattu  koko  
hankkeen tavoitteisiin 

Tutkimushanke rajattu  

Tehtävänanto  hyväksytty  

Tehtävänanto  tarkistettu  ja  hyväksytty  
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2.  TUTKIMUSHANKKEEN ESIVALMISTELU  JA  TUTKIJAN VALINTA 

Vastuuhenkilö  Tehtävät Tark./pvm.  Huomautukset -- 

Tutkimushankkeen esivalmistelu 
Hankkeen jaettavuus osavaiheisiin selvitetty 

Erityisasiantuntemusta  vaativat tehtävät selvitetty 

Tutkimusresurssit  selvitetty 
-  voidaanko tutkimus  tai  osa  siitä suorittaa tielaitok- 
sen  omin resurssein 
-  mitä erikoisalojen resursseja tutkimuksessa tarvi- 
taan 

Erikoisalojen tutkijat selvitetty 

Päätös tutkimuksen organisoinnista tehty 
- koordinointivastuu määritetty 
-  tutkijoiden väliset suhteet määritetty 

Erillinen työohjelnia tehty (isommissa hankkeissa), 
jonka pohjalta pyydetään tarjoukset 

Tutkijoiden valintamenettely 
Tutkijoiden valintaperusteet 
-  kokemus tieasioihin  liittyvien mielipiteiden  ja  asen- 
teiden tutkimuksesta 
-  kokemus  mielipide-  ja asennetutkimuksista  yleensä 
-  tutkijan yleinen ammattitaito  (kokemus,  julkaisutoi- 
minta) 
-  kustannustaso 
- yhteistyökykyisyys  ja  team-työskentely-taito 
-  suullinen  ja  kirjallinen esitystaito 
-  kyky hallita yllättäviä tilanteita 

Tutkijoiden valinta-ajankohdat määritetty 

Valintamenettely  päätetty  ja  valintaperusteet kirjattu 

Tarjouspyyntöjen  ja  tarjousten käsittely 
-  tutkijat tarjouspyyntööri valittu  ja  valinta-perusteet 
kirjattu 
- tarjouspyyntöasiakirjojen  sisältö tarkastettu 
- tarjouspyyntökirjeen  sisältö tarkastettu 
-  tarjousten avauspöytäkirja laadittu 
- taijoukset  arvosteltu 
-  tarjousten käsittelykokouksen pöytäkirja laadittu 
-  tarjousten valinta-  ja hylkäämisperusteet  kirjattu 
-  valinnan tulos  ilmoitettu tutkijoille _____________ ________________________________ 
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TIEHANKE.  ASENNE-  JA  MIELIPIDETIEDON  HANKINTA,  LAADUNVARMISTUSKORTTI  29.9.1994 
3.  TUTKIMUSHANKKEEN VALMISTELU  JA  TUTKIMUSSOPIMUS 

Vastuuhenkilö  Tehtävät  Tark./pvm.  Huomautukset 

Tehtävän määrittely  
-  kaikki tehtävät ovat mukana  
-  jos  useampia tutkijoita, niin tutkijoiden väliset  
rajapinnat  määritelty  

Sopimusehdot 
-  viittaus  perussopimukseen 
- hankekohtaiset  ehdot  
-  aikataulu  ja välitavoitteet 
-  kustannusarvio  tai  kattohinta 
- palkkiomuoto  ja veloitusperusteet  

Yhteydenpito  ja  tutkijan asema  
-  tutkijan asema suhteessa  suunnittelijothin 
- yhteyshenkilöt vastuineen 

Sopimuskatselmus 
-  sopimus  on  tarjouksen  tai/ja  sopimus-neuvot- 
telujen mukainen  
- poikkeamista  on  sovittu tutkijan kanssa  

Tilausvahvistus  on  pyydetty/vastaanotettu 
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TIEHANKE.  ASENNE-  JA  MIELIPIDETIEDON  HANKINTA, LAADUNVARMISTUSKORTTI  29.9.1994 
4.  TUTKIMUSSUUNNITELMA  

Vastuuhenkilö  Tehtävät Tark./pvm.  Huomautukset 

Aloituskokous  järjestetty 
-  tutkimuksen lähtökohdat saatettu ajan tasalle 
-  tutkimuksen ongelma-alue täsmennetty 
-  tutkimuksen perusteella tehtävien päätösten luonne 
esitelty 

-  tutkimuksen  jako osavaiheisiin  selvitetty 
- tutkimustuloksista tiedottanusesta  sovittu 
-  ajankohta 
- tiedotutapa  (media,  yleisötilaisuus  jne) 
-  kohderyhmät (suuri yleisö, asiantuntijoiden nimeä- 
minen, muut sidosryhmät) 
- seurantamenettelystä  sovittu 

Peruspalaverin  tulokset kirjattu tutkimus-suunni- 
telman muotoon 

Tutkimussuunnitelman  käsittely 
- sopimuksenmukaisuuden  tarkistaminen 
-  annetut lähtökohdat tarkistettu 
-  tilaajan  ja  muiden osapuolien tehtävät huomioitu 
-  yhteydet  koko  hankkeen toimintasuunnitelmaan 
huomioitu 

Tutkimussuunnitelman  vertaaminen  koko  hank- 
keen  toimintasuunnitelmaan 
-  yhdistetty aikataulu 
-  yhdistetty budjetti 
-  ulkoinen organisaatio 
-  viestintä 
-  muut yhteiset  asiat 

Tutkimussuunnitelman  hyväksyminen 
-  käsitelty hankeryhmässä 
-  hyväksytty hankeryhmässä ___________ ___________________________ 
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5.  TUTKIMUSHANKKEEN OHJAUS  

Vastuuhenkilö  Tehtävät  Tark./pvrn.  Huomautukset 

Tutkimuksen tuloksista järjestetty  välipresentaatio 
-  vaihe  I  
-vaihe  2  
-  vaihe  n  

Tutkimuksen etenemisestä  on  järjestetty tutkijan  ja  
suunnittelijoiden välinen keskustelu  
-  vaihe  I  
-vaihe  2  
-  vaihe  n  

Sovittu seuraavista  tarkistuksista 
-  tarkistus  1:  ________________________________ 
-  tarkistus  2:  ______________________________ 
-  tarkistus  3:  ______________________________ 
-  tarkistus  4:  ________________________________ 
-  tarkistus  5:  ________________________________ 
-  tarkistus  6:  ________________________________  

Tutkimuksen väli-  tai  loppuraportit  hyväksytty  
-  hyväksytty vaihe  I  
-  hyväksytty vaihe  2  
-  hyväksytty vaihe  n  
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET  TUTKIMUSHANKKEESTA 

Vastuuhenkilö  Tehtävät Tark.  /pvm. Huomautukset 

Johtopäätösten tekeminen 
-  tilaaja  ja  suunnittelija ovat valmistelleet suunnitte- 
lua ohjaavat johtopäätökset tutkimuksen tulosten pe- 
rusteella 

Johtopäätöksistä keskustelu  
-  suunnittelua ohjaavat johtopäätökset käsitelty tilaa- 
jan, suunnittelijan  ja  tutkijan yhteistyönä 
-  suunnittelua ohjaavat johtopäätökset viimeistelty  ja  
huomioitu suunnitelmassa 

Tutkimustulosten  viestiminen 
-  tiedotusvälineille 
-  yleisötilaisuudessa 
-  asiantuntijoille 
-  muille sidosryhmille 

Seurantamenettelystä  sopiminen myöhemmissä 
suunnitteluvaiheissa  (mitä hyötyä tutkimuksesta 
oli) 
-  päätetty seurannan ajankohta 
-  päätetty seurannan kriteerit 

Loppuarviointikokous  järjestetty hankkeen val- 
mistuttua 
-  arvioitu mikä meni hyvin, mikä huonosti 
-  arvioitu oliko tutkimuksesta hyötyä 
-  tutkimuksen johtopäätösten vertaarninen hank- 
keen todellisiin vaikutuksiin  

7. TUTKIMUSHANKKEEN PÄÄTTÄMINEN  

Vastuuhenkilö  Tehtävät Tark.  /pvm. Huomautukset 

Tutkimusraportti  on  valmistunut 
-  vaihe  I  
-  vaihe  2 
-  vaihe  n  

Tutkimuksen tulokset esitelty sopimuksen 
mukaisesti 
-  vaihe  I  
-vaihe  2  
-  vaihe  n  

Hallinta-  ja laatukansio  viimeistelty 

Arkistointi  hoidettu _____________________________ 
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6 	ESIMERKKIMATERIAALI  

6 .1 	Haastattelu-  ja  kyselylomakkeen suunnittelu 

Tärkein periaate  on se,  että lomakkeesta  on  muodostettava sellainen, että  se 
 kattaa tutkimuksen kannalta oleelliset aihepiirit. Tämän jälkeen seuraa lo-

makkeen pituuden eli haastattelun  (tai  lomakkeen täyttövaiheen) keston arvi-
ointi: 

- Katuhaastatteluun  10-15  minuuttia. 
- Kotihaastatteluun  1-2  tuntia (todella hyvin motivoituna). 
- Puhelinhaastafteluun  20-30  minuuttia.  

Jos  lomake  on  sopivan mittainen tutkimustilanteeseen nähden, voidaan kes-
kittyä kysymysten hiontaan  ja  miettimään eri kysymysten analysointimah-
dollisuuksia sekä korjaamaan mandollisia ongelmia tässä suhteessa. 

Koska kaikkiin tutkimuksiin  on  suunniteltava juuri ao. ongelman ratkaisemi-
seen soveltuva  lomake,  ei seuraavassa esitetä  kaiken  kattavaa  lomake  lay-
outia,  vaan muutamia esimerkkejä erilaisista kysymystyypeistä sekä niiden 
vaikutuksista saatavaan  dataan ja  aineiston analyysi mandollisuuksiin.  

6 .2  Esimerkkejä  kysymystyypeistä 

Mielipidekysymysten  ja asennevtt 	en  laatimisesta  on  kirjoitettu lukuisia 
erilaisia opaskirjoja  (mm. /14; 12; 27/.  Saatavilla  on  myös runsaasti erilaisista 
skaaloista  ja  mittareista koostettuja käsikirjoja malliksi  to  Ovista kysely-  ja 
haastattelumenetelmistä  (mm. /1; 23/).  Nämä sisältävät erittäin paljon yksi-
tyiskohtaista tietoa kysymysten laadinnasta. Seuraavassa  on  muutamia tär-
keitä kysymysten sisältöön liittyviä perusasioita koostettu "nyrkkisäänöiksi": 

Kysymysten personointi  on  tärkeää. Esitä kysymykset henkilökohtaisessa muo-
dossa. Tämä saa ihmiset esittämään harkitumpia vastauksia verrattuna tilan-
teeseen, jossa kysymys  tai  väittämä esitetään yleisessä muodossa. Yleisenä 
esitettyyn muotoon  on  liian helppo yhtyä (ks. tämän kappaleen lopussa esi-
tettyä esimerkkiä asenneväittämistä). 

Hypoteettisia kysymyksiä kannattaa välttää, koska ne ovat erittäin vaikeasti käsi-
teltäviä. Etenkin tieasioissa näiden ongelmallisuus korostuu  sillä kyseessähän 

 ovat  asiat,  jotka toteutuvat ehkä vasta kyrnmenenkin vuoden kuluttua.  Jos 
 tutkimuksen tavoitteena  on  selvittää alustavia käsityksiä yleissuunnitteluvai-

heessa olevasta tiestä, kannattaa kysyä nopeasti kumpaa vaihtoehtoa kannat-
taa  ja  tämän jälkeen keskittyä kokoamaan tietoa siitä, miksi kannattaa juuri 
tätä vaihtoehtoa  ja  miksi vastustaa toista vaihtoehtoa. Tällainen "miksi" -kysy-
mys saa parhaiten vastauksen, kun sitä selvitetään vapaamuotoisesti ryhmä- 
keskustelussa keskustellen. 
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Tee  vertailuasetelma  mandollisimman selkeäksi. Oletetaan, että halutaan verrata 
kahteen linjausvaihtoehtoon kohdistuvia mielipiteitä. Tällöin  on  tehtävä  vas-
taajille  mandollisimman selkeäksi, mitä vaihtoehtoja tarkoitetaan. Pelkkä Ete-
läinen  ja  Pohjoinen vaihtoehto ei riitä, vaan kyselylomakkeella  on  syytä esittää 
asia ehkä jopa  A5  kokoisella kartalla  ja  lisäksi sanallisesti tarkentaa kysymyk-
seen: 

Kumpaa seuraavista tievaihtoehdoista kannatatte, kun uutta tietä ollaan suunnittele-
massa kotipaikkakunnallanne?  

1. Eteläistä,  A:n, B:n ja C:n  kautta kulkevaa tietä.  
2. Pohjoista,  D:n, E:n ja F:n  kautta kulkevaa tietä. 

Ota huomioon kaikki loogiset vaihtoehdot. Kaikkien mielipiteitä ei saada kartoite-
tuksi peikkien kanden perusvaihtoehdon avulla. Tämän vuoksi  on  hyvä lisätä 
vaihtoehtoja, jotta saataisiin tietää epätietoisten, vastustajien, samoin kuin 
niiden määrä,  jolle  asia  on  yhdentekevä: 

Mikä seuraavista vaihtoehdoista vastaa parhaiten mielipidettänne eri tievaihtoehdoista, 
kun uutta tietä ollaan suunnittelemassa kotipaikkakunnallanne?  

1. Kannatan Eteläistä,  A:n, B:n ja C:n  kautta kulkevaa tietä.  
2. Kannatan Pohjoista,  D:n, E:n ja F:n  kautta kulkevaa tietä.  
3. Mielestäni kumpi tahansa voidaan rakentaa.  
4. En  kannata kumpaakaan vaihtoehtoa.  
5. En  osaa sanoa. 

Väitä liian laaja-alaisia kysymyksiä  ja  "vaikeasti" miellettäviä vaihtoehtoja. Nouda-
ta vastausvaihtojen laadinnassa vastaajan kannalta mielekkäitä yksiköitä. Voi 
kysyä montako kilometriä ajatte vuodessa?, koska tämä  on  luonteva puheenaihe 
arkikeskusteluissa.  Sen  sijaan ei voi kysyä montako kilometriä olette ajaneet 
elämänne aikana?,  tai  montako kertaa vuodessa käytte mökillänne?  Kumpikaan 
viimemainituista ei edusta tavallista puhekielessä käytettävää esitystapaa, 
vaan edellyttää ehkä monimutkaisiakin laskutoimituksia. 

Monivalintakysymykset  

Tutkimuksissa esitetään vastaajille usein ns. monivalintakysymyksiä. Näitä 
voidaan esittää  ja  analysoida useilla eri tavoilla. Monivalintakysymys voi-
daan esittää vastaajalle ns. korttikysyrnyksenä.  Tällöin vastaajalle annetaan 
haastattelutilanteessa kortti,  jolta  löytyvät kysymyksen vastausvaihtoehdot. 

 Kortin  käyttö nopeuttaa haastattelua  ja  tekee  sen  myös sikäli sujuvaksi, että 
vastaaja saa näin tekemistä käsilleen. 

Seuraavassa kysymyksessä halutaan tietää, miksi henkilöt, jotka eivät asu 
Juvalla, ovat juuri tällä kertaa tulleet paikkakunnalle. Vaihtoehdot  on  asetettu 
siten, että ne ovat toisensa poissulkevia eli vastaaja voi valita niistä yhden 
joka parhaiten sopii hänen matkansa syyksi. 
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Miksi tällä kertaa tulitte Juvalle? 
Työhön  tai  työmat  kalle 	 1  
Ostoksille 	 2  
Lepotauolle 	 3  
Ruokailemaan 	 4  
Sukulaisia  tai  tuttavia tapaamaan 	 5  
Maisemia katselemaan 	 6  
Käymään uimahallissa 	 7  
Muu syy, mikä__________________ 	 8  

Tällaisen kysymyksen vaihtoehtojen määrää ei ole mitenkään rajoitettu. Näin 
asetettu, selkeitä vaihtoehtoja sisältävä kysymys voidaan esittää myös ns. 
esikoodattuna avokysymyksenä puhelinhaastattelussa. 

Monivalintakysymys  voidaan esittää vastaajalle ns. korttikysymyksenä.  Tällöin 
vastaajalle annetaan haastattelutilanteessa kortti,  jolta  löytyvät allaolevat  12 

 vaihtoehtoa (vaihtoehdot  on  löydetty alueella järjestetyissä ryhmäkeskuste-
luissa). Esimerkkinä olevassa Juvan tutkimuksessa  /18/  vastaaja valitsi näistä 
kolme omalta kannaltaan kiireisintä. Tavoitteena oli saada nopea yleiskuva 
kiireellisinimiksi koetuista korjauksista. Aikaa kuluisi selvästi enemmän,  jos 

 vastaaja asettaisi kaikki  12 jäijestykseen.  Myös  se  veisi tässä tapauksessa 
turhaa aikaa,  jos  vastaaja jäijestäisi kolme tärkeintä tärkeysjärjestykseen.  To-
dennäköisimn,in  myös yhden, siis kaikkein tärkeimmän miettimiseen menisi 
enemmän aikaa kuin kolmen tärkeimmän! 

Seuraavalla kysymykseilä saadaan selville montako prosenttia juvalaisista 
pitää näitä erilaisia ongelmia kolmen kiireellisimnun korjattavan joukkoon 
kuuluvana. 

Valitkaa näistä kolme piirrettä, joita pidätte Juvan tien peruskorjauksessa kiireellisimpinä 
(kortti) 

Jalankulkijoiden turvallisuuden parantaminen 	 I  
Pyöräilijöiden turvallisuuden parantaminen 	 2  
Autoliikenteen turvallisuuden parantaminen 	 3  
Liikenteen selkeyden parantaminen 	 4  
Pysäköintialueiden  selkeyden lisääminen 	 5  

Pysäköinnin  vähentäminen Juvan tiellä 	 6  
Pysäköintipaikkojen  määrän lisääminen Juvantiellä 	7  
Kunnollis  ten  istuin penkkien saaminen Juvantielle 	8  
Yleisen viihtyisyyden lisääminen 	 9  
Jalkakäytävällä ajon estäminen 	 10  

Puiden  ja pensaiden ist uttaminen 	 11  
Torin tekeminen viihtyisämmäksi 	 12  
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Kysymys olisi voitu esittää myös asteikollisena, kuten seuraavassa esimerkis
-sa.  

Kuinka  kiireellisinä  pidätte seuraavia korjauksia  Juvantiellä?  
Ei  lain-  Jossain 	Melko 	Erittäin  
kaan ku-  määrin 	kiireel- 	kiireel- 
reellinen kiireel- 	linen 	linen 

linen  

Jalankulkijoiden turvallisuuden parantaminen 	1 	2 	3 	4  
Pyöräilijöiden turvallisuuden parantaminen 	1 	2 	3 	4  
Autoliikenteen turvallisuuden parantaminen 	1 	2 	3 	4  
jne. 

Edellisellä valinnalla  on  myös vaikutuksensa analyysivaiheeseen:  

1. Vastaaja valitsee  3 kiireellisintä 12:sta.  Tällöin jokaista vaihtoehtoa käsitellään 
itsenäisenä dikotomisena muuttujana  (kyllä  vs.  ei). Vaihtoehtoja saadaan näin 
yhteensä  24. Taulukointivaiheessa  nämä  on  helppo yhdistää yhdeksi  12 luokkai

-seksi muuttujaksi havainnollisuuden lisäämiseksi.  

2. Vastaaja valitsee kaikkein  kiireellisimmän 12:sta.  Tällöin syntyisi suoraan yksi  12 
luokkainen muuttuja.  Sen  käsittely  on analyysivaiheessa  jonkin verran nopeam-
paa kuin  12:n  erillisen muuttujan. Ero ei kuitenkaan ole oleellinen.  

3. Vastaaja valitsee  3  kiireellisintä 12:sta  tärkeysjärjestyksessä. Tämä menettely  on 
 edellistä hankalammin analysoitavissa. Tällöin  on tulostettava 12 kolmeluokkais

-ta  muuttujaa (tärkein, toiseksi tärkein, kolmanneksi tärkein), koska mikä tahansa 
12:sta vaihtoehdosta voi olla kolmen tärkeimmän joukossa. Vaihtoehtoja saadaan 
näin yhteensä  36!  Vaihtoehtojen määrä alkaa lähestyä intervalliasteikollista, mut-
ta tilastotieteellisesti ne säilyvät kuitenkin järjestysasteikollisina. Lisääntyvästä 
työmäärästä ei siten ole mitään käytännön hyötyä  /4; 13/. 

4. Vastaaja  asettaa kaikki  12  tärkeysjärjest ykseen.  Tähän vaihtoehtoon pätee sama kri-
tiikki kuin edelliseen, mutta vieläkin vakavampana. Kaikki  12  vaihtoehtoa ovat 
lisäksi sidoksissa siten, että kun vastaaja valitsee yhden,  on  hänellä enää  11 

 valittavanaan jne. Tällaiset tärkeysjärjestykset saattavat olla hyvinkin keinotekoi-
sia.  

5. Vastaaja arvioi kaikki  12 osiot 4-portaisella  asteikolla. Tämä  on  vaihtoehto, joka antaa 
laajimmat jatkoanalyysimandollisuudet. Asteikollisuus takaa  sen,  että jokaiselta 
vastaajalta saadaan jokaiseen kohtaan näkemys  ja  kaikkia  12  muuttujaa voidaan 
käsitellä itsenäisinä muuttujina. Juvan tapauksessa jatkoanalyysimandolli-
suuksia ei kuitenkaan pidetty tärkeinä. Päinvastoin laajan kysymysjoukon 
esittäminen olisi lisännyt haastattelun pituutta niin, että  sen  toteuttaminen  n. 15 

 minuuttia kestävänä katuhaastatteluna olisi vaikeutunut huomattavasti. 

Suhteellisen pienet päätökset voivat siis vaikuttaa huomattavasti aineiston 
analyysimandollisuuksiin  ja  ehkä myös vaikeuttaa sitä melkoisesti. 
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Avokysymykset  

Joskus mielipidetutkimuksissa esitetään avokysymyksiä. Näiden esittäminen 
 on  silloin perusteltua, kun tutkijalla ei ole minkäänlaista käsitystä siitä mitä 

ihmiset voisivat asiasta ajatella. Useimmiten avokysymyksiä käytetään kui-
tenkin väärin. Tutkijan odotukset saattavat olla ylioptimistiset:  hän  uskoo 
hurskaasti, että vusasten  kivi  löytyy vastaajilta. Näin ei kuitenkaan useinkaan 
ole asian laita. Tutkija, joka  on  asiaan syventynyt huoleffisesti, pystyy melkoi-
sella varmuudella luettelemaan  5-10  todennäköistä vastausluokkaa, joihin 
suurin  osa  vastauksista tulee sijoittumaan. Avokysymyksiä saatetaan jättää 
tutkimukseen myös pelkän laiskuuden takia, ei viitsitä keksiä vaihtoehtoja. 

Joskus avokysymysten käyttö  on  todella perusteltua. Esimerkiksi silloin, kun 
halutaan selvittää ilman ohjaavia kysymyksiä ihmisten käsityksiä hyvinkin 
laajoista asioista "Mitkä ovat suomalaisen yhteiskunnan kannalta kaksi suurinta 
ongelmaa tällä hetkellä?"  /  17/.  Toimivia avokysymyksiä ovat myös vastauk

-sun jatkokysymyksinä kysytyt  perustelut: 

Kumman vaihtoehdon  Te  itse valitsisitte,  A:n  vai  B:n?  

1. Vaihtoehto  A 
2. Vaihtoehto  B 

Perustelisitteko valintaanne  

2 - 3 vuvaa  riittää vastauksen kirjaamiseen haastattelutilanteessa. Kyselylo-
makkeella viivojen määrä antaa vastaajalle käsityksen halutusta vastauksen 
pituudesta. 

Ongelmalliseksi avokysymykset tulevat analyysivaiheessa, etenkin  jos  niiden 
koodaukseen ei ole varauduttu. Ne  on koodattava  huolellisesti.  Jos näytekoko 
on 1000, on  syytä käydä noin kolmannes lomakkeista läpi. Näiden perusteella 
voidaan  jo  muodostaa "koodi" eli tyypilliset vastausvaihtoehdot, vaikkapa  5-
10 -luokkainen muuttuja,  jonka viimeisenä luokkana  on  vaihtoehto "muu  ".  
Jos avokysymykset koodataan  ja  analysoidaan huolellisesti saadaan niistä 
huomattavasti lisätietoa. Oleellista  on  kuitenkin  se,  että avokysymysten esit-
tämisen täytyy olla aina hyvin perusteltua. Muussa tapauksessa niiden esittä-
minen aiheuttaa  vain  turhaa työtä ilman vastaavaa hyötyä. 
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Asenneväittämät  

Seuraavat asenneväittämä-esimerkit  on  otettu Juvan kirkonkylässä kesällä 
 1994  tehdystä kyselystä  /22/.  Tutkimuksen yhtenä tärkeänä tavoitteena oli 

selvittää, miten Juvantien marketeissa asioivat suhtautuivat pysäköintijarjes-
telyihin. Vaikka Juvantiellä ei ole mittaa kuin muutama sata metriä, vallitsee 
alueella vankan tuntuiset perinteet pysäköinnin suhteen. Asenneväittämiä 
suunniteltaessa kiinnitettiin huomio kahteen seikkaan: 

Väittämien tulee laadullisesti kattaa pysäköinnin ongelmallisuuden 
tärkeimmät piirteet. Asenneväittäniissä pyrittiin konkretisoimaan nämä 
ongelma-alueet selkeiksi kannanotoiksi (väittämä  6) tai toimintamalleiksi 
(väittämät  3, 5  ja  8) 

-  Väittämien tulee olla tasapainotettu siten, että noin puolet väittämistä  on 
 asetettu kielteiseen suuntaan (väittämät  6  ja  8)  ja  puolet myönteiseen 

(väittämät  3  ja  5) 

 Esimerkkejä asenneväittämistä: 

Täysin Osittain Osittain Täysin 
eri 	eri 	samaa 	samaa 
mieltä 	mieltä 	mieltä 	mieltä  

3.  Haluan pysäköidä auton aina mandolli- 
simman lähelle kaupan ovea asioidessani 
Juvantiellä 	 1 	2 	3 	4 

5. Olen  valmis käyttämään kauppojen  taka- 
pihoilla olevia parkkipaikkoja,  jos  tavaroiden 
kuljetukseen voi käyttää ostoskärryjä 	1 	2 	3 	4 

6. Jos  Juvantien pysäköintipaikat  vähenevät, 
asiointi kau poissa tulee vaikeutumaan 	1 	2 	3 	4 

8. Jos  pysäköinti  Juvan tiellä vaikeutuu 
nykyisestä, siirryn asioimaan Mikkeliin  
tai  muille lähi paikka kunnille 	 1 	2 	3 	4  

Edellä olevat asenneväittämät  on  lisäksi esitetty henkilökohtaisessa muodos-
sa.  Jos  sama esitetään yleisessä muodossa (Ihmiset haluavat pysäköidä autonsa 
aina mandollisimman lähelle kaupan ovea asioidessani Juvan tiellä), siihen  on  liian 
helppo yhtyä. Tavoitteena  on  saada selville, millaiset ihmiset kaikkein voi-
makkaimmin korostavat parkkipaikan läheisyyden tärkeyttä. 
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6 .3 	Kvalitatiivisen ryhmäkeskustelun  runko  

Seuraava keskustelurunko  on  valmisteltu Juvantien perusparannuksen yleis- 
suunnitelman laatimisen yhteydessä järjestettyyn ryhmäkeskusteluun  /22/. 

 Yhteensä ryhmäkeskusteluja järjestettiin neljä. Jokaiseen näistä valmisteltiin 
oma, joskin samoissa aihepiireissä liikkuva keskustelurunko. Oheista runkoa 
käytettiin aikuisten ryhmässä. Tähän ryhmään valittiin perheellisiä juvalaisia 
ikäluokasta  28-45  vuotta. 

Tällainen keskustelurunko valmistellaan etukäteen vastaamaan tutkimuksen 
ongelmanasettelua. Tyypillistä ryhmäkeskustelulle  on  eteneminen yleisestä 
erityiseen eli ns. suppilotekniikka. Tällä tarkoitetaan sitä, että keskustelu aloi-
tetaan suhteellisen laajoista aiheista. Loppua kohti siirrytään yhä konkreetti-
sempiin yksityiskohtiin. 

Keskustelurunkoa  ei ole tarkoitus noudattaa orjallisesti.  Se  toimii lähinnä 
 check-listana  keskustelua ohjaavalle tutkijalle. Tutkijan tavoitteena  on  pitää 

keskustelu tämän rungon aihepiirissä.  Jos  mielenkiintoisia uusia asioita tulee 
esiin, voidaan niitä helposti sisällyttää keskusteluun.  Jos  uusi aihe osoittautuu 
muutaman minuutin keskustelun jälkeen "harhapoluksi", palataan taas kes-
kustelurungon aiheisiin. Ryhmäkeskustelun osanottajat eivät  koko  keskuste-
lun aikana näe keskustelurunkoa. 

Tutkimus juvalaisten keskuudessa Juvantien saneerauksesta  (runko  aikuisten 
ryhmään):  

Intro:  "Tällä tutkimuksella pyritään selvittämään Juvalla viihtymistä  ja  sitä, 
millaista täällä  on  asua  ja  elää,  millä  tavalla aluetta voisi kehittää  tai  sen 

 ilmettä parantaa.....  

(A) Taustaa, lämmittelyä 
-  Kauanko asunut täällä? 
-  Miten  tullut  paikkakunnalle, syntyperäiset  vs  muut? 
- Kuinka laajalla alueella liikkuu?  

(B) Paikkakunnan kehittyminen  ja  muuttuminen  
-  Mihin suuntaan Juva  on  muuttunut viime vuosina (+ vai -)? 
-  Onko paikkakunta menettänyt jotain hyviä piirteitä muutosten 

seurauksena? 
-  Mikä  on  parasta mikä täällä  on  muuttunut viime aikoina? 
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(C) Emotionaalinen suhde  kotipaikkaan 
-  Millaista täällä  on  asua? 
-  Mikä täällä  on  kaikkein mukavinta/inhottavinta? 
-  Mitä paikkakuntaa Juva muistuttaa (hyvä vai huono asia)? 
-  Minkälainen paikka Juva  on  verrattuna naapuripaikkakuntiin, 

edut  ja  haitat? 
- Keille/minkä  ikäisille ihmisille tämä sopii parhaiten asuinpaikaksi? 
- Muuttuuko väki, tunnelma  ja  keskusta kesäisin? 
-  Haluaako viettää täällä lopun ikänsä, eläkepäivänsä? Miksi/miksi ei? 
- Kuinka viihtyisä Juva  on?  Mitä pitäisi tehdä, että viihtyvyys parardsi?  

(D) Toiminnallinen suhde  kotipaikkaan 
-  Miten kuvaatte Juvan liikennettä? Millaista täällä  on  liikkua kävellen, 

polkupyörällä, henkilöautolla...? 
-  Miten ihmiset täällä yleensä kulkevat työmatkansa? 
- Yksityisauton  merkitys? 
- 	'Tontin heitto", "pilluralli"? 
-  Miten Juva eroaa muista paikkakunnista liikenteen suhteen? 
-  Mitä alue-  ja tiesuunnittelussa  täällä pitäisi muuttaa, jotta alueesta tulisi 

miellyttävämpi? 
-  Mikä täällä  on  auton käytön kannalta niin hyvää, ettei sitä saa muuttaa? 
- Miten lapset liikkuvat täällä, entä nuoriso, entä vanhukset? 
-  Luontaiset kokoontumispaikat, oleskelupaikkojen tarve, millaisia tar-

vitaan? Missä  on  alueen henkinen keskus, vuorokauden ajat päivä/ilta, 
nuoret/vanhat 

-  Tori  ja  tapahtumat /Lampaanpolska. 
-  Tarvitaanko torille  tai  muualle keskustaan  lasten leikkipaikkaa/ -väli-

neitä?  

(E)Kulkuyhteydet,  palvelut 
-  Miten täällä toimii julkinen liikenne: linja-autot, taksit? 
- Liikutaanko  täällä vapaa-aikana paljon. Entä täältä lähipaikkakunnille? 
- Mitä eroa  on  liikkumisessa kesällä  ja  talvella? 
-  Milloin täällä  on ruuhkaista? 
-  Miten jakeluliikenne toimii täällä? 
-  Miten paketti-  ja  kuorma-autojen liikenneoloja täällä pitäisi kehittää?  

(F)Pysäköintipaikat 
- Pysäköintitavat,  kuinka lähelle kauppoja  on  päästävä, pysäköinti-

ongelmat 
-  Nykytilanne. 
-  Liikkeiden edustoilla. 
- Ajoradan yhteydessä. 
-  Osa pysäköinnistä takapihoille/tietilan  rauhoittaminen. 
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(C)  Liikenteen sujuvuus, turvallisuus  ja  alueen perinteet 
Perinteet  ja  kehitys: 
-  Pitääkö taajaman yleisilmettä kehittää? 
-  Mitä alueita tulisi kehittää/korostaa/häivyttää? 
-  Millaisia ovat teidän mielestärine tämän paikkakunnan keskustan tiet? 
-  Mitä seikkoja tämän paikkakunnan liikenteessä pitäisi kilreimmin muut-

taa? 
-  Mitä ei saa muuttaa täällä? 
-  Mitkä ovat tämän paikkakunnan pahimmat liikenneongelmat? Mihin ne 

liittyvät? 

Sujuvuus: 
-  Millaista  on Juvalamen liikenneruuhka, odotusajat? 
-  Autojen  ja kevytliikenteen  yhteispeli? Liikkeiden edessä kävely? 

Polkupyöräily? 
- Liittymien  toimivuus, korkeuserot  ja  jyrkät nousut? 

Turvallisuus: 
-  Onko Juvan keskustan liikenne turvallista? 
- Antavatko  autot tietä jalankulkijoille  ja  pyöräilijöille? 
-  Kuinka turvallista  on  liikkua keskustassa kävellen, pyörällä, autolla? 
- Pitääkö Juvantielle saada erilliset pyörätiet? 
-  Millaisia liikenneonnettomuuksia  ja  vaaratilanteita täällä sattuu? 
-  Onko  se turvallisuusongelma,  kun sisäinen liikenne käyttää valtatietä? 
- Onko täällä sellaisia paikkoja, joissa pelottaa liikkua (liikenteen vuoksi). 

Voiko tänne keskustaan lähettää  10 -vuotiaan lapsen polkupyörällä asioi- 
maan (turvallisuus)? 

-  Onko Juva muuttunut turvattomammaksi esim.  lasten  kannalta viime 
vuosina? Miten? 

-  Miten vanhukset pystyvät liikkumaan Juvan keskustassa? 
- Suojatiet,  kadun ylitykset.  

(H)  Materiaalit, kalusteet, tulevaisuuden ilme 
- Juvantien  korkeus (vrt.  1,5 m  korotus). 
-  Kalusteet: penkit, valaisimet. 
-  Materiaalit: puu,  kivi,  metalli. 
-  Tien pinta:  asfaltti, kiveys. 
-  Istutukset: nurmikko, kukat, pensaat, puut. 
- Keskikorokkeet, suojatiet,  miten suojateitä pitäisi korostaa? 
- Kavennukset. 
-  Liikennevalot. 
-  Tori. 
-  Symbolit: apila, millaista puuta (muoto)  tai  kiveä rakenteisiin? 
-  Mitä puita voisi alueelle istuttaa (koivu, pihiaja, lehmus, kuusi,...)? 
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