
Millaista asumista suomalaiset arvostavat ja toivovat?

Asumisen ihanteet -tutkimus

Asumisen ihanteet ja 
toiveet
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Tutkimuksen vaiheistus

Kvalitatiivinen tutkimus

Taustatutkimus

Kvantitatiivinen tutkimus

Segmentointi

Laadullisen analyysin perusteella luotiin yhtenäinen teoria suomalaisista asumisen ihanteista, 
siihen vaikuttavista ilmiöistä ja hiljaisista signaaleista, jotka mahdollisesti tulevat muokkaamaan 
asumista tulevaisuudessa.

Tilastollisen tutkimuksen perusteella erotellaan suomalaiset 
osajoukkoihin ilmiöiden perusteella. Tämä auttaa 
hahmottamaan suomalaista asumista kokonaisuutena.

Tilastollisella tutkimuksella validoidaan laadullisen tutkimuksen tuloksia ja 
laajennetaan tutkimusta koskemaan koko Suomen väestöä. Tilastollinen analyysi 
tuottaa tarkan kuvan suomalaisista asumisen ihanteista ja siihen vaikuttavista 
ilmiöistä.

Laajan kirjallisuuskatsauksen kautta hahmotettiin tärkeimmät ilmiöt, joiden pohjalta tuotettiin 
tutkimuskysymykset ja laadullisen tutkimuksen suunnitelma.

Tämä vaihe 
toteutettu kahdesti, 

20 ja 21
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Asumisen rooli ihmiselämässä eri 
vuosikymmeninä

2020–

Koti tiivistyy 
ydinperheen ja 

vapaa-ajan 
ympärille

Uusi ja hyvin 
varusteltu 

kerrostaloasunto 
lähiössä 

asuntosäästäjä-
perheiden unelmana

Porvariston koti-
ideaalista 

muodostuu 
sosiaalisen 

järjestyksen 
kulmakivi

Linnamaiset kerrostalot 
yläluokalle, ’yhden 

perheen talo’ 
keskiluokan ja työväen 

ihanteeksi

Elementtiasunto-
tuotannon 

huippuvuosista 
siirrytään kaipaamaan 

tee-se-itse
-henkistä 

pientaloasumista

Kaupalliset toimijat 
alkavat määritellä 

ihannekodin 
mielikuvaa

Koti elämäntapa-
ihanteiden 

näyttämönä 
yksilöityy

1990–2010-luvut1970–1980-luvut

Pientalokodit ovat yhä 
suurempia ja 

kalliimpia, kodeissa 
vallitsee 

ennennäkemätön 
tavaran runsaus

1940–1960-luvut1900-luvun alku
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Asumisen ilmiömaailma tänään

2020–

Koti tiivistyy 
ydinperheen 

ja vapaa-ajan 
ympärille

Porvariston 
koti-ideaalista 

muodostuu 
sosiaalisen 

järjestyksen 
kulmakivi

Kaupalliset 
toimijat 
alkavat 

määritellä 
ihannekodin 
mielikuvaa

Koti 
elämäntapa-
ihanteiden 

näyttämönä 
yksilöityy

1990–2010-luvut1970–1980-luvut1940–1960-luvut1900-luvun alku

Terveyden ja 
hyvinvoinnin 
paradigma

Yksityisen ja 
julkisen tilan 
rajojen 
hallinta

Elämysten ja 
aistikokemus-
ten nousu
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Päähuomioita tutkimuksen tuloksista

Tiivis kaupunkiasuminen ei houkuttele

Terveys ja hyvinvointi ohjaavia tekijöitä

Väljä ihannekoti ajaa ekologisen asumisen yli

Kodin muokkauksen piilevät kohderyhmät

Luonto on edelleen kaikkien saavutettavissa



8

Suurin osa suomalaisista haluaa rauhaa ja yksityisyyttä, jota tiivis kaupunki ei kykene 

lunastamaan. Väljemmin asutuilla alueilla toteutuvat parhaiten esimerkiksi vanhemmuuden ideaalit 

turvallisesta ja luonnonläheisestä kasvuympäristöstä, mutta niin, että myös työmatkat pysyvät silti 

kohtuullisina.

Tiivis kaupunki runsaine lähipalveluineen näyttäytyy ihanteellisena asuinympäristönä vanhemmalla 

iällä, kun koti ei enää rakennu lapsiperheen arjen ympärille ja vapaa-aikaa halutaan kuluttaa kodin 

ulkopuolisten palveluiden parissa.

Tiivis kaupunkiasuminen ei houkuttele
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Väljä ihannekoti ajaa ekologisen asumisen yli

Ahtaasti asuminen ratkaisuna ekologisempaan elämäntapaan näyttäytyy hyvin marginaalisena 

ilmiönä Suomessa.

Huoli maailman tilasta kasvaa, mutta yksilön keinot vaikuttaa kehityksen suuntaan 

rajoittuvat jätteiden kierrättämisen ja uusiutuvan energian ratkaisuihin sekä käytettyjen 

tavaroiden suosimiseen. Ihanteelliset elämäntyylit vaativat kodilta tilaa jakaa eri toimintoja omiin 

huoneisiin ja luoda henkireikiä.
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Terveys ja hyvinvointi ohjaavia tekijöitä

Valtaosa suomalaisista haluaisi kodin, joka on uusi ja jonka ratkaisuista on voitu itse päättää. 

Rakentamisessa suositaan luonnonmukaisia, terveydelle haitattomia materiaaleja. Itse 

rakennettu koti tai ylipäätään vasta rakennettu talo tuovat kontrollin tunnetta siitä, että koti on 

mahdollisimman myrkytön ja riski homeesta on minimoitu. 

Kodeissa erityisesti runsas auringonvalo liitetään puhtauteen ja terveellisyyteen.

Ihannekoti mukailee myös minimalistista estetiikkaa, joka kielii myös siitä, että karsittu 

tavaramäärä ja hyvin järjestelty koti ovat omiaan tuomaan mielenrauhaa kaoottiselta tuntuvaan 

maailmaan.
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Tavoiteltava elämäntyyli jakaa vastaajia

Sosiaalisuus

TAVOITELTAVA ELÄMÄNTYYLI

Yksityisyys

Hidas 

elämäntyyli

Nopeatempoinen 

elämäntyyli
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Hidastempoinen Nopeatempoinen

Yksityinen

Sosiaalinen

1. 

Paikallis-

yhteisöön 

juurtuvat

2. Uraorientoituneet 

esteetikot

2.

Itsenäiset 

luonnon-

rauhaa 

rakastavat

4.
Vannoutuneet 

kaupunkilaiset

5.

Teknologiaa 

ihannoivat 

järjestelijät

Asukastyypit 

asumisihanteen 

mukaan
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Tunnistetut asumisihannetyypit

Paikallisyhteisöön 
juurtuvat

Itsenäiset 
luonnonrauhaa 

rakastavat

Uraorientoituneet 
esteetikot

Vannoutuneet 
kaupunkilaiset

Teknologiaa 
ihannoivat järjestelijät

*Prosenttiosuus väestöstä 

Segmentin koko: 20 %* Segmentin koko: 15 % Segmentin koko: 19 % Segmentin koko: 29 % Segmentin koko: 18 %

1 2 3 4 5
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Omakotitalon suosio on kasvanut

46%

24%

14%

4% 4% 4%
2%

56%

20%

11%

4% 3% 2% 2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Omakotitalo Kerrostalo Rivitalo Maatila Pienkerrostalo Mökki Paritalo

Pääasiallisen ihanneasuntoni asumismuoto olisi

2020 2021

2020 - Kaikki: n=1387
2021 - Kaikki: n=1202
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64%

46%

24%

54%

28%
24%

17%
23%

20%

39% 37%

13%
9% 9%

3%

12%

3% 4% 4%

83%

66%
61%

57% 56% 55%
49%

46% 44%
40% 39%

34% 32% 31%

20% 18% 17% 16%
10%

0%

20%

40%

60%

80%

100%
Nykyinen koti Ihannekoti

Sauna kuuluu vahvasti suomalaisten ihanteeseen

Kaikki: n=1202
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Itse rakennetun tai rakennutetun kodin suosio on lisääntynyt

16%

8%
7% 7%

21%

23%23%

9%

7%

4%

20%
21%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Itse rakennettu/itselle
rakennutettu

Rakennettu 1930-
luvulla tai sitä ennen

1940–1960-luvulla 
rakennettu

1970–1980-luvulla 
rakennettu

1990–2010-luvulla 
rakennettu 

Uudisrakennus

Millainen ihannekotisi olisi?

2020 2021

2020 - Kaikki: n=1387
2021 - Kaikki: n=1202

Alle 25-vuotiaista 36% ilmoittaa 

ihanneasunnon olevan itselle tai 

itse rakennettu
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Millaisia ominaisuuksia suomalaiset ihannekotiin eniten liittävät? 
TOP 5 väitettä, joissa suurimmat samaa mieltä -osuudet

Huom. Alle 25-vuotiassa 80% osittain tai täysin samaa mieltä väitteen kanssa

Huom. Alle 25-vuotiassa 69% osittain tai täysin samaa mieltä väitteen kanssa

Huom. Alle 25-vuotiassa 68% osittain tai täysin samaa mieltä väitteen kanssa
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Jos kiinnostaa 
tietää enemmän 

☺



Kiitos!


