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1.1. Mistä ensisijaisesti teette ruokaostokset vapaa-ajan asunnolla ollessanne?                
(voitte kirjoittaa kaupan, kaupungin nimen riville) 

Vastaajien määrä: 46 

	

 

Avoimet vastaukset: Lähikaupasta (kaupan nimi) 
- K-Supermarket Mäntyharju 
- S market 
- S-market Mäntyharju 
- ABC Kuortti, s-market Hirvensalmi 
- S-tai K-market Mäntyharju, S-market Ristiina 
- S-market Mäntyharju, K-supermarket Mäntyharju 
- K-market Mäntyharju 
- Mäntyharjun M market 
- ABC-Mäntyharju 
- K market Mäntyharju 
- S-market mäntyharju 
- S-market Mäntyharju 
- K supermarket mäntyharju 
- K-Supermarket Mäntyharju 
- K-Supermarket, S-Market 
- s market ja k market 
- supermarket mäntyharju,s.market mäntyharju 
- S-market 
- K-kauppa ja S-market paikallisia molemmat 
- mäntyharjun s-market 
- K-Market, S-Market 
- K-Market  Mäntyharju 
- S-market Mäntyharju 
- Mäntyharjun s-market ja K-market 
- S-Market Ristiina 
- S-market Ristiina 
- Mäntyharjun S-kaupps 
- Mäntyharjun K-marketista 
- S-market Mäntyharju 
- S-market Hirvensalmi 
Avoimet vastaukset: Lähimmän kaupungin keskustan kaupoista 
- Mäntyharju 
Avoimet vastaukset: Lähimmän kaupungin automarketeista (Citymarket, Prisma) 
- Heinola 
Avoimet vastaukset: Muualta, mistä? 
- Lähimmän kylän keskustan kaupoista 
- Lahti, Savonlinna, Varkaus 
- Lähimmän kuntakeskuksen kaupoista 
- Mäntyharjun taajaman kaupoista,matkaan.30km 
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1.2. Mistä ostatte luomu- ja lähiruokanne?                                                
(voitte vastata useamman vaihtoehdon, kirjoittaa paikan, maatilan tai kylän nimen riville) 

Vastaajien määrä: 46 

	

 

Avoimet vastaukset: Ruokakaupasta (K-market, Lidl, S-market, Sale) 
- S ja K-marketit M-junat ja ristiina 
- Mäntyharjun K market 
- ABC Mäntyharju 
- S-market, K-market Mäntyharju 
- K-Supermarket, Mäntyharju 
- K-Supermarket, S-Market 
- Mäntyharju 
- Mäntyharju 
- Ristiina 
Avoimet vastaukset: Kesätorilta 
- Mäntyharjun tori 
- Vanosen kesätori 
- Mäntyharjun tori 
- Mäntyharju 
- Mäntyharju 
- mäntyharju 
- missä liikummekin 
- Mäntyharju 
- Vanonen 
- Mäntyharjun torilta 
Avoimet vastaukset: Oman kylän maatilan myyntipisteestä 
- Vierulan tilan myyntipiste 
- Vierulan tila 
Avoimet vastaukset: Muusta tilamyynnistä 
- esim Tiisanmäen karitsat 
Avoimet vastaukset: Paikallistuotteiden hankintarenkaasta (REKO, yms.) 
- esim Tiisanmäen karitsat 
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1.3. Tärkeimmät syyt ensisijaisen ruokaostospaikan valintaan vapaa-ajan asunnolla?           
(voitte kirjoittaa kaupan nimen riville) 

Vastaajien määrä: 46 

	

 

Avoimet vastaukset: Muita selittäviä tekijöitä, mitkä? 
- Jäsenyys 
- Lähin kauppa 
- Helpoin ajomatka (26 km) 
- Lyhyin matka 
- Lähin kauppa 
- Lyhin matka 
 
 
 
2.1. Mistä ostatte ensisijaisesti rautakaupan tuotteita vapaa-ajan asunnolla ollessanne? 
Vastaajien määrä: 46 

	

 

Avoimet vastaukset: Mökkipaikkakuntanne kaupasta 
- Mäntyharju 
- Mäntyharjun K-rauta 
- K-rauta Mäntyharju, joskus  Ristiinan sama 
- K-rauta Mäntyharju 
- Mäntyharjun Rautia ja Pirtakka 
- Mäntyharju 
- K-Rauta 
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- K-rauta Mäntyharju 
- K rauta mäntyharju 
- K rauta 
- K-Rauta Mäntyharju 
- K-Rauta Mäntyharju 
- mäntyharju 
- K-rauta 
- K-rauta Mäntyharju 
- k-rauta 
- Rautia 
- Rautia Mäntyharju 
- Mäntyharju 
- Mäntyharju 
- K-rauta Mäntyharju 
- Pirtakka 
- Pirtakka 
Avoimet vastaukset: Mikkelin tai Heinolan tai Savonlinnan kaupoista, mistä? 
- Rautakesko 
- K-Rauta, Carlsson 
- Ristiinan Rautia Tukiainen 
Avoimet vastaukset: Muualta seudun rauta- ja muista kaupoista, mistä? 
- Kuortin rautakauppa 
- Kuortin Rautakauppa 
- tokmanni 
- tarpeesta ja tarjonnasta riippuen 
 
 
 
2.2. Tärkeimmät syyt ostospaikan valintaan                                               
(voitte valita useamman vaihtoehdon) 

Vastaajien määrä: 46 
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3.1. Missä (Mikkelin) seudulla toimivissa erikoisliikkeissä olette asioineet viimeisen vuoden 
aikana? (voitte kirjoittaa liikkeen nimen tai sijaintikunnan tyhjälle riville) 

Vastaajien määrä: 45 

	

 

Avoimet vastaukset: Urheilu- ja pienkoneliikkeet 
- Kärkipyörä 
- Mäntyharjun Kärkipyörä, Mäntyharjun ST 1 (pienkonevuokraus) 
- Kärkipyörä Mharju 
- Kärkipyörä Mäntyharju 
- Kone-sähkö, Veikon kone 
- Kärkipyörä 
Avoimet vastaukset: Huoltoasemat 
- St1 Mäntyharju 
- Rantinhovi, S-marketin piste mju 
- Mäntyharjun st 1 ja Neste 
- Mäntyharju 
- Mikkeli, Kuortti, Mäntyharju 
- ABC 
- Ab mäntyharju 
- TB Mäntyharju 
- Neste Vihantasalmi, ST1 Partonen 
- St1 Mäntyharju 
- ABC mäntyharju  -tankkaus 
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- st1 visulahti 
- Teboil, Neste, ABC 
- ABC Pitkäkärvi ja Tuukkala 
- ABC Mikkeli 
- Neste Kuortti 
Avoimet vastaukset: Huonekalu- ja sisustusliikkeet 
- Kaluste Kippari 
- Kippari-kaluste Mäntyharju 
- Kaluste Kippari 
- Kaluste Kippari Mäntyharju 
- Kalusteiippari 
- Sotka Mikkeli 
- Masku Mikkeli 
Avoimet vastaukset: Kirjakaupat, musiikki- ja valokuvausliikkeet 
- Mäntyharjun valokuvaamo 
- Kelloliike Akseli Mikkeli 
- Mäntyharjun valokuvaamo 
Avoimet vastaukset: Kodinkone- ja tietotekniikkaliikkeet 
- Konesähkö mju 
- Mäntyharjun veikon kone 
- Mäntyharju 
- Veikon kone mäntyharju 
- Kone-Sähkö Mäntyharju 
- Kone-Sähkö, Expert Tähtinen 
- Veikon kone Mäntyharju 
- kouvola. verkkokauppa pelvelee loistavasti 
- Tähtinen, Korhonen, Masiinapiste 
Avoimet vastaukset: Kukkakaupat 
- Kukkakeidas mju 
- Mäntyharju 
- Mäntyharju 
- Torimyyjä Mäntyharju 
- Kukkakeidas Mäntyharju, Mäntyharjun tori 
- Mäntyharju 
Avoimet vastaukset: Kultasepänliikkeet 
- Piirin liike Mäntyharjulla 
- Kelloseppä Piira Mäntyharju 
- verkkokauppa pelvelee loistavasti 
- Mikkeli 
- Mäntyharju 
Avoimet vastaukset: Optikkoliikkeet 
- Mikkeli 
- specsavers mikkeli 
Avoimet vastaukset: Vaate- ja kenkäkaupat 
- Seijan puoti, mju 
- Mäntyharjun muotipuoti, Mäntyharjun Tokmanni 
- Tarjan muotipuoti Mäntyharju 
- Auto Boomi 
- verkkokauppa pelvelee loistavasti 
- Tarjan muotopuoti, Kaijan kauppa 
- Kirpputori wilma ja wihtori 
- Kekäle, Carlsson MIkkeli 
Avoimet vastaukset: Ruokaravintolat 
- Pizzeria Dada, ravintola Rosmariini 
- Rosmariini , mju 
- Mäntyharjun rosmariini, Tertin kartano 
- Rosmariini, Reissuravintola 
- Pizzeria 
- Rosmariini Mäntyharju 
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- Reissuravintola, Rosmariini, Kesäheinä, Juureskellari, Vietnamilainen ravintola 
- Kurkiniemi, Rosmariini, Kesäheinä, Dadaa ja Thairavintola 
- Juureskellari, Rosmarin, Dada, Kesäheinä, Kurkiniemi, Thai, ABC, Kolibri 
- Pruuvi, Fernando, Rosso, Tertin kartano 
- Mikkeli 
- Mäntyharju 
Avoimet vastaukset: Kahvilat 
- Kaneliässä, Pullapuoti, molemmat mäntyharjussa 
- Mäntyharjun pullapuoti 
- Mäntyharju 
- Torikahvila Mäntyharju 
- Torikahvila Mäntyharju 
- Kaneliässä, kirkonkylän kioski, Pullapuoti, Miekankosken kahvila 
- Miekankosken, Kaneliässä 
- Satamakahvila, Mikkelin torikahvilat 
- Mikkeli 
Avoimet vastaukset: Alko 
- Mäntyharju 
- Mäntyharju 
- Mäntyharjun alko 
- Mäntyharju 
- M-harju 
- Mäntyharju 
- Mäntyharju 
- Mäntyharjun alko 
- mhatju 
- tarpeen mukaan siellä täällä 
- Mikkeli 
Avoimet vastaukset: Tavaratalot ja automarketit 
- Graanin automarketit 
- Graafi ja Veturi 
- Tokmanni 
- Tokmanni Mäntyharju 
- Tokmanni Mäntyharju ja Mikkeli, HongKong Mikkeli, Tavaratalo Minimani Mäntyharju 
- Tokmanni, Mikkelin Sokos ja Prisma 
- Mikkeli 
- Prisma Mikkeli 
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3.2. Miten tärkeitä erikoisliikkeiden palvelut ovat teille tai perheellenne?                        
(arvioikaa vain niitä liikkeitä, joissa olette käyneet kuluvan vuoden 2018 aikana) 

Vastaajien määrä: 46 

	

 

 
4.1. Onko taloutenne käyttänyt mökkipaikkakunnan terveydenhuollon palveluja vuoden 2018 
aikana? (voitte valita useamman vaihtoehdon) 

Vastaajien määrä: 38 
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4.2. Oletteko käyttäneet muita yhteiskunnan tai seudun yleisiä palveluita viimeisen vuoden sisällä? 
(voitte valita useamman vaihtoehdon) 

Vastaajien määrä: 44 

	

 

Avoimet vastaukset: Muita kuntapalveluja, mitä? 
- Metsänhoitoyhdisty 
- Nuohooja, kaatopaikka 
- Kulttuuripalvelu 
- Kirjasto 
- Kirjasto 
- Eläinlääkäri 
 
 
 
4.3. Mitä rakentamisen palveluja käytätte tai muut talouteenne kuuluvat käyttävät ollessanne 
vapaa-ajan asunnolla? (voitte valita useamman vaihtoehdon) 

Vastaajien määrä: 24 
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4.4. Mitä muita palveluja käytätte tai muut talouteenne kuuluvat käyttävät ollessanne vapaa-ajan 
asunnolla? (voitte valita useamman vaihtoehdon) 

Vastaajien määrä: 40 

	

 

Avoimet vastaukset: Muu, mikä 
- VR palvelut - juna!!!!!!   Etätyö - Toimiva ja tehokas mobiilinetti 
- Kulttuuri 
- nuohous 
- Elokuvateatteri 
- Kelloseppä, pitopalvelu, nuohous, 
- tien auraus 
- tarpeen mukaan 
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4.5. Jos olette käyttäneet mökkitalkkaripalveluita, mitä palveluita olette käyttäneet?            
(voitte valita useamman vaihtoehdon) 

Vastaajien määrä: 17 

	

 

Avoimet vastaukset: Muu, mikä? 
- Metsuri 
- ojan kaivu 
- Ruoppaus 
- Puunkaato 
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4.6. Arvioikaa henkilökohtaisten palveluiden tärkeyttä itsellenne ja perheellenne 
Vastaajien määrä: 45 
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4.7. Vapaa-ajan asunnon huolto- ja korjaussuunnitelmat tämän ja ensi vuoden aikana: Aiotteko 
tehdä itse tai teettää korjaus- tai huoltotoimenpiteitä seuraavasti 
Vastaajien määrä: 40 

	

 

 
4.8. Etelä-Savossa julkaistaan LAITURILLA lehteä ja uutiskirjettä, joissa on hyödyllistä tietoa 
vapaa-ajan asukkaille ja matkailijoille 
Vastaajien määrä: 46 
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5. Mihin Mikkelin seudun tapahtumiin olette osallistuneet tai missä kohteissa vierailleet vuonna 
2018. (voitte valita useamman vaihtoehdon) 

Vastaajien määrä: 39 
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Avoimet vastaukset: Seudun muut kesäteatterit, mitkä? 
- Mäntyharju, Koirakivi 
- Koirakivi 
- Koirakivi, Pappilanparvi 
- Koirakiven kesäteatteri 
- Mäntyharjun kesäteatteri 
- Mäntyharju, Koirakivi 
- Mäntyharju 
Avoimet vastaukset: Mökkipaikkakunnan omat tapahtumat, mitkä? 
- Mäntyharjun seurakunnan konsertit 
- konsertti M-harjun kirkossa 
- Kpnsertit taidenäyttely museo 
- Juhannuskokko,uittoperinnepäivä Miekankoski 
- Helismaan konserttti ja  Ilokuvafestivaalit Mäntyharju 
- Nilkko Fest 
- Aliinin kesäkarkelot 
Avoimet vastaukset: Oman kylän kesätapahtumat, mitkä? 
- Kokko, Uittoperinnepäivä 
- Possujuhla, jalkapallo-ottelu, käsityökahvila 
- Vanosen kesätori 
- Villa Auroran pääsiäistapahtuma 
- Virransalmella 100 v sitten 
- Toivola - Nironkylä jalkapallo-ottelu 
Avoimet vastaukset: Muu, mikä? 
- Mäntyharjun Ilokuvafestivaali 
- Visulahti ja museot 
- Pieksämäki, Big Wheels 
- Mäntyharjun ravit 
- nautimme olosta mökillä, kaikki muu on turhaa 
- Konsertit Mikkelin ja Ristiinan kirkoissa 
- Emme ole osallistuneet tapahtumiin mutta vierailemme joka vuosi Tertissä (Mikkeli) sekä Salmelassa 

(Mäntyharju) & satunnaisesti seudun muissa paikoissa 
- Valmet Martat 
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Vapaa-ajan asuntonne sijaintikunta? 
Vastaajien määrä: 46 

	

 
 
Missä kunnassa teillä on vakituinen asuntonne? 
Vastaajien määrä: 45 
- Helsinki 
- Halmeniemi 
- Vantaa 
- Helsinki 
- Espoo 
- Helsinki 
- Helsinki 
- Helsinki 
- Kerava 
- Sipoo 
- Espoo 
- Espoo - Mäntyharju 
- Helsinki 
- Kirkkonummi 
- Helsingissä 
- Kuopio 
- Helsinki 
- kouvola 
- Helsinki 
- Vantaa 
- Tuusula 
- Espoo 
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- Espoo 
- helsinki 
- Tuusula 
- Helsinki 
- Ylöjärvi 
- Mikkeli 
- Helsinki 
- Helsinki 
- etelän lämmössä 
- Espoo 
- Mikkeli 
- Mikkeli 
- Helsinki 
- Jyväskylä 
- Espoo 
- Helsinki 
- Nurmijärvi 
- ESPOO 
- Helsinki 
- Vantaalla 
- Helsinki 
- Kouvola 
- Helsinki 
 
 
Vapaa-ajan asunnon etäisyys kotipaikkakunnalta? 
Vastaajien määrä: 46 
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Kuinka monta yöpymisvuorokautta olette olleet vapaa-ajan asunnollanne viimeisen vuoden 
(syyskuu 2017 - elokuu 2018) aikana? 
Vastaajien määrä: 45 

	

 
- Yöpymiskertoja on noin 3510 eli keskimäärin 78 vuorokautta/vuosi 
 
 
 
Mikä on sukupuolenne? 
Vastaajien määrä: 45 
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Kuinka monta henkilöä taloudestanne useimmiten on vapaa-ajanasunnolla asumassa?          
(jos alle 18-vuotiata lapsia on mukana, valitse kaksi vaihtoehtoa) 

Vastaajien määrä: 45 

	

 

- 4 taloudessa yhteensä 6 lasta. 

 

 
Kuinka monta henkilöä talouteenne läheisesti kuuluvaa sukulaista tai muita ystäviä on usein 
asumassa vapaa-ajanasunnolla? (jos alle 18-vuotiata lapsia on mukana, valitse kaksi vaihtoehtoa) 

Vastaajien määrä: 35 

	

	
  
 
- 4 taloudessa yhteensä 6 lasta 
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Mihin ikäryhmään kuulutte? 
Vastaajien määrä: 46 

	

 

 
Mihin ammattiryhmään kuulutte? 
Vastaajien määrä: 46 

	

 

 

 

 
 
 
 



 
Mikkelin seudun vapaa-ajan- 
asukasvaltuuskunta  
 

Palvelututkimus 2018 
 
MÄNTYHARJU  
 
 

22

 
Mitä asioita tai näkökulmia haluatte kertoa Mikkelin Seudun Vapaa-ajanasukasvaltuuskunnalle? 
Vastaajien määrä: 10 
- Verkkoyhteyksiä tärkeys on muistettava. Alempien tieverkkojen kunto huolestuttaa, raskas ajoneuvokalusto 

kuluttaa tiestöä, mutta tarvitsee sitä. Linja-autoliikenteen puute tarkoittaa sitä, että käytän aina omaa autoa. 
Sähkökatkojen useus häiritsee myrsky-ja ukkosaikana (pahin kesällä 17 oli 17 h. 

- Mäntyharjun torin kehittäminen  
Kauppa-autopalvelu 

- Toivon että matkailun kehittämisessä huomioidaan että suurinosa mökkiläisistä ( oletan) hakee mökiltään 
rauhaa . Vesiliikenteen turvallisuuteen ja nopeusrajoituksiin panostaisin. Mäntyharjullakin kaljaveikkkojen 
bassonjytke saunalautoilla ja vesiskootterisafarit yleistyvät ja kahulla katsoo koska niin rannan linnut kuin 
hitaammat kulkijat jäävät jalkoihin ja lopulta muuttavat muualle.  

-  
Välillä mietin onko mailustrategian todella oltava sellaista että jokaiselle on tarjottava jotain ja mieluiten asioita, 
jotka kerää massoja, käy bensalla, kuluttaa mahdollisimman paljon alkoholia ja jutisee bassona horisontissa 
autingonlaskun aikaan. Luulisi että löytyy maksavaa asiakaskuntaa joka haluaa maksaa kauneudesta, ja 
luonnonrauhasta. 
 
Pienet yhteisölliset tapahtumat ovat parhaita. Viime kesän Mäntyharjun taidetta purkutalossa kerrassaan upea 
juttu!  Nuoria aloittelevia taiteilijoita eri aloilta on Suomikin väärällään. Kesäteattereiden katsomot voisivat 
tarjota tapahtymia koko kesän jne..... 

- Mäntyharjulla on hyvät palvelut 
- Toivottavasti Etelä-Savo (Mikkeli ja ympäryskunnat) pysyvät vireänä ja tapahtumia järjestetään jatkossakin 

vähintään samalla intensiteetillä. 
- Mäntyharjussa on laiminlyöty kevyen liikenteen tervallisuus Vihantasalmen ja Salmelan välisellä osuudella. 

Kevyen liikenteen väylä ja pientareetkin po väliltä puuttuvat kokonaan. On väärin merkitä esim loma-
asuntomessualueelta muka lähtevää väylää, kun sitä ei käytännössä ole. Kyseisen alueen markkinoinnissa 
annettiin messuaikoihin  virheellinen kuva. Perustasoinen kevyen liikenteen väylä, siis pyöräilijöoille ja 
jalankulkijoille, on välttämätön. On  vastuutonta rakentaa vapaa-ajan alueita ilman että samalla hoidetaan 
turvalliset liitynnät muuhun kuntarakenteeseen!, ..Eli tilanne vaatii pikaista korjausta! 

- en mitään 
- Mökit kuntoon projekti on ollut aivan loistava! Kutsuin Anne Innasen kylään (meillä on 2 mökkiä Mäntyharjulla) 

ja olen saanut kontakteja paikallisiin yrittäjiin & eteenpäin asioita jotka ovat olleet pitkään työlistalla/mielessä 
mutta jotka eivät ole aiemmin edenneet mihinkään. Mökkiläisenä olemme erittäin halukkaita käyttämää 
paikallisia palveluita//yrittäjiä (muutakin kuin ruokakauppaa tai toria) ja olemme olleet tuskastuneita kun emme 
ole löytäneet tekijöitä mutta nyt näyttää onneksi hyvältä &#128522; Tuntuu että kesäasukkaiden tarpeet ja 
paikallisten yrittäjien tarjonta eivät ehkä ole aiemmin kohdanneet riittävällä tasolla joten näen että tällaiselle 
toiminnalle ja kyselylle on todellakin ollut tilausta. 

- Nettiyhteyksien parantaminen sivukylille 
- Lisää tapahtumia kesä- ja elokuulle 
 


