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Kansalaiskyselyn tiivistelmä 12.4.2011

Energiatehokkuuden parantaminen kiinnostaa yli asumismuotojen

Ympäristöministeriön tilaama tuore kansalaiskysely valottaa suomalaisten tietotaitoa ja asenteita 
suhteessa kotiensa korjausrakentamiseen. Kunnossapidon vaikutus asunnon arvoon ymmärretään ja 
omistajan vastuu tiedostetaan. Eniten kansalaisia kiinnostaa energiatehokkuuden parantaminen ja 
siitä koituvat säästöt kukkarossa. Yli puolet pitää Internetiä tärkeimpänä tiedon lähteenä, mutta myös 
puskaradio on voimissaan. 

Kolme neljästä suomalaisesta kiinteistönomistajasta on kiinnostunut siitä, miten oman asunnon 
energiankulutusta voisi vähentää. Ympäristöministeriön teettämään kyselyyn vastasi helmikuussa 1 309 
omistusasunnossa asuvaa suomalaista. Vastaajien mielestä ylivoimaisesti tärkein syy investoida 
energiatehokkuuden parantamiseen olisi siitä koituva rahansäästö (65 %). Yhdeksän kymmenestä näkee 
rakennuksen hyvän ylläpidon ja oikea-aikaisen korjaamisen nostavan asunnon arvoa. Yhtä moni on sitä 
mieltä, että omistaja on vastuussa rakennuksen ylläpidosta.

Remonttien huono maine koheni tutkimuksessa

Internet on tärkein tiedonlähde suomalaisille kotien korjaamiseen ja ylläpitoon. Netin ohella tietoa haetaan 
asumisen erikoislehdistä ja oman kunnan viranomaisilta. Asunto-osakeyhtiössä luotetaan eniten hallitukseen 
ja isännöitsijään. Perinteinen puskaradiokin löytyy kymmenen tärkeimmän tietolähteen joukosta. 

Pientalon ja asunto-osakkeen omistajat suhtautuvat korjaamiseen ja kiinteistönpitoon samansuuntaisesti. 
Pientalo-omistajilla on kuitenkin selvästi parempi tietämys korjaamisesta. Asunto-osakkeen omistajille 
puolestaan tärkeä ostamisen kriteeri on se, ettei remontteja ole lähiaikoina tulossa. Huolimatta kiinnostuksesta 
energia-asioihin on tietämys aiheesta heikko: asuntoyhtiön osakkaista 36 prosenttia ei tiedä, onko talossa 
tehty tai tulossa energiaremontti. 

Remonttien huono maine koheni tutkimuksessa. Vaikka klassisia kauhutarinoita löytyy, tyytyväisyys 
suoritettuihin korjaustoimenpiteisiin on hyvä – pientaloissa jopa erinomainen. Pientaloissa onnistumisen 
avaimiksi mainitaan usein se, että on tehty itse sekä se, että remontti on hyvin suunniteltu.

******
Tutkimuksessa löydettiin neljä korjausrakentamisen asenneryhmää: Korjausmyönteiset osaajat (29 %), 
Remontin karttajat (29 %), Tiedonjanoiset (25 %) sekä Välinpitämättömät (16 %).

Korjausmyönteiset osaajat asuvat useimmiten omakotitalossa (72 %) ja joukossa on paljon taajamassa tai haja-
asutusalueilla asuvia lapsiperheitä. Asuntoyhtiön osakkaana korjausmyönteiset osallistuvat sangen aktiivisesti taloyhtiön 
hallintoon ja hoitoon. Korjausmyönteiset ovat erityisen kiinnostuneita viihtyisyyden lisäämisestä ja heillä on runsaasti 
kokemusta lähiaikoina tehdyistä remonteista. Yli 80 % korjausmyönteisistä uskoo energiaremontin lisäävän rakennuksen 
arvoa ja he ovat erittäin kiinnostuneita siitä, miten oman asunnon energiankulutusta voi vähentää. Luottamus myös omaan 
osaamiseen on vahva: 67 % korjausmyönteisistä katsoo tietävänsä riittävästi oman kotinsa ylläpidosta ja korjaamisesta. 
Myös laadukkaita korjauspalveluja on heidän mielestään riittävästi tarjolla.

”Jos ei käy yhtiökokouksissa edes yrittämässä vaikuttaa asioihin, on aivan turha valittaa epäkohdista muulloinkaan.”
”Asunnon kokoisen investoinnin valvomatta jättäminen ei tule kysymykseen.”
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”Erityisesti putkiremontti onnistui erinomaisesti huolellisen suunnittelutyön ansiosta, myös kustannukset pysyivät kurissa!”
”Isäntä teki kaiken, säästettiin rahaa.”
”Enpä tarvitse mitään lisätietoa, olen yleistekniikan erikoisammattimies.”

Remontin karttajille asunnon ostamisessa tärkeintä on se, että korjauksia ei ole lähiaikoina tiedossa (81%). Remontin 
karttajat asuvatkin mieluiten uudessa talossa: joka neljännen koti on rakennettu 2000-luvulla. Lähes puolet remontin 
karttajista on yli 50-vuotiaita. Suurin syy välttää remontteja on huoli niiden kalleudesta. Kolme neljästä on sitä mieltä, että 
iso korjaushanke myös vaikeuttaa asumista kohtuuttomasti ja että korjaaminen on ylipäätään liian kallista. Remontin 
karttajille tärkein syy investoida energiatehokkuuteen olisi asumismukavuuden parantuminen. He eivät myöskään näe 
ongelmia omassa asunnossaan: käytännössä kukaan ei koe sisäilman laatua huonoksi tai epäile kosteusvauriota.

”Uudet lakimuutokset ja niiden tuomat vastuukysymykset pelottavat. En tiedä uskallanko enää jatkaa 
maallikkoisännöitsijänä.”
”Talo uusi - ei remontteja ole tarvittu. Takuukorjauksia kylläkin!”
”Lämpökeskusremontissa patteriverkostoon menevän veden lämpötilaa ei saatu kohdalleen sitten millään. Asian 
korjaamiseen meni 'vaivaiset' pari kuukautta.”

Tiedonjanoisista kolme neljästä on sitä mieltä, että tavallisen ihmisen on vaikea saada tietoa oikeaoppisesta 
korjaamisesta. Suurin osa heistä asuu 1970-1980-luvulla rakennetussa talossa isossa taloyhtiössä. Tiedonjanoiset ovat 
varsin kiinnostuneita korjaamisen ja asumisen kustannuksista. Tiedonjanosta huolimatta he eivät juuri osallistu taloyhtiön 
hallinnointiin ja suhtautuvat kriittisesti isännöitsijän toimintaan. Omakotitalossa asuvilla tiedonjanoisilla on suunnitteilla tai 
tulossa laajasti erilaisia remontteja, joihin he kaipaavat tietoa etenkin kustannuksista. 

Huoli sisäilmasta on tiedonjanoisten keskuudessa erityisen vahva. Joka neljäs on sitä mieltä, että asunnon sisäilmassa 
olisi parantamisen varaa. Lisää tietoa haluttaisiin erityisesti kosteus- ja homevaurioiden torjunnasta ja ehkäisystä. 

”Haluan tietää taloyhtiön asioista 'virallisesti' ei vaan puskaradion kautta.”
”Vanhassa talossa joutuu jatkuvasti asukkaiden valituksille alttiiksi ja nykyinen helvetillinen byrokratia ottaa päähän!”
”Isännöitsijä ei tiedota mistään mitään ja töiden aikataulut pettävät aina. Putkiremontin myötä kylpyhuoneen seinät ovat 
täynnä rumia putkia.”
”Kyllä kiinnostaa, mihin rahat menevät.”

Välinpitämättömiä kiinnostavat lähinnä korjaamisen kustannukset. Viidennes heistä on sitä mieltä, että vanhoja 
rakennuksia ei ylipäätään kannata kunnostaa - on parempi purkaa ne ja rakentaa uusia tilalle. Välinpitämättömät eivät koe 
kiinteistönomistajalla olevan yhtä suurta vastuuta kunnossapidosta ja korjaamisesta kuin muut. Korjaamisen kustannusten 
ohella välinpitämättömätkin ovat jossain määrin valmiita investoimaan energiatehokkuuteen - jos se lisäisi omaa 
asuinmukavuutta. Välinpitämättömät asuvat yleensä keskimääräistä pienemmässä taloyhtiössä. Heistä vain joka toinen 
kokee saavansa luotettavaa tietoa asunto-osakeyhtiön isännöitsijältä tai hallitukselta. 

”En halua joutua taloyhtiön hallitukseen. Enkä halua tutustua naapureihin sen kummemmin. Elän omaa elämääni ja 
eläkööt naapurit omaansa.”
”Ajan puute ja oman tietotaidon vähäisyys estävät osallistumasta.” 
”Täysin turha julkisivu/parvekeremontti. Ja tämän johdosta yhtiövastike nousi yli 80€/kk!”

Lisätietoja: 
Viestintäpäällikkö Jussi Salmi, ympäristöministeriö, puh. 040 830 7133, jussi.salmi@ymparisto.fi
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Toimitusjohtaja Tina Wessman, Qualitems Oy, puh. 040 732 6523, tina.wessman@qualitems.fi 

www.korjaustieto.fi, www.ymparisto.fi 

*Ympäristöministeriön teettämässä tutkimuksessa kartoitettiin asunto-osakkeen ja kiinteistönomistajien korjausrakentamiseen liittyviä  
asenteita, tietotasoa ja haasteita. Tutkimuksen kohderyhmänä oli omistusasunnossa asuvat suomalaiset. Tutkimuksen toteuttivat  
Qualitems Oy ja SEK Public Oy helmikuussa 2011. Internetpaneelissa tehtyyn tutkimukseen vastasi yhteensä 1 309 pientalon omistajaa 
tai asunto-osakeyhtiön asukasta. Tutkimuksen tuloksiin voi tutustua osoitteessa www.korjaustieto.fi.
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