




Kyselyn tarkoitus ja tavoitteet

Kyselyn tarkoituksena oli selvittää: 

1. Kerrostaloasujien nykyisen asunnon haasteista 

lämpötiloihin, äänieristykseen ja sisustamiseen liittyen

2. Tietämystä kyseisiin ominaisuuksiin vaikuttavista 

ratkaisuista

3. Eri tekijöiden vaikutuksesta kohteen kiinnostavuuteen 

asunnonhankintaa pohdittaessa. 

Kyselyyn vastasi 200 kerrostaloasunnossa asuvaa. 

Vastaajat rekrytoitiin Norstat Finland Oy:n paneelista. 

Kysely toteutettiin kesäkuussa 2018.

Kyselyn toteutti ja raportoi Nordic Morning Finland Oy 

Uponorin ja Knaufin toimeksiannosta. 

Lisätietoja tutkimuksesta: 

Laura Andström
Principal Consultant, Customer Insight
Nordic Morning
laura.andstrom@nordicmorning.com
+358 40 577 0907 
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Näytteen rakenne – Sukupuoli, ikä ja talouden koko 

Puolet vastaajista oli naisia, reilu 60% yli 40-vuotiaita ja puolet asuivat sinkkutalouksissa. Nämä taustatekijät vaikuttivat sangen vähän 
tuloksiin –useimmista asioista eri ryhmien tietämys oli samalla tasolla ja eri tekijät asuntoa harkittaessa koettiin yhtä kiinnostavina.



Näytteen rakenne – Rakennusvuosi ja lämmitys

Uudemmissa, vuoden 2009 jälkeen rakennetuissa asunnoissa asui joka kymmenes. Reilu 60 % asui vanhemmissa, ennen 90-lukua 
rakennetuissa asunnoissa. Tyypillisin nykyisen asunnon lämmitysjärjestelmä oli vesikiertoiset patterit. 





Miten hyvin seuraavat asiat toimivat nykyisessä kodissasi?
(n=200) 
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Nykyisessä kodissa eniten harmia aiheuttaa äänieristyksen riittämättömyys, kuumuus lämpimällä säällä sekä puutteelliset mahdollisuudet 
säätää lämpötiloja. Uudemmissa asunnoissa asuvat kokivat mm. äänieristyksen ja lämpötilojen tasaisuuden vanhemmissa asunnoissa 
asuvia paremmiksi.





Tiesitkö, että edellä mainittuihin asioihin voidaan vaikuttaa myös 
kerrostaloasuntoihin sopivilla moderneilla ratkaisuilla?
(n=200) 

Lattialämmityksen energiatehokkuudesta, kipsimassan ominaisuuksista sekä viilennysmahdollisuudesta tiesi vain selvä vähemmistö.
Vastaajat, jotka ostaisivat mieluiten uuden asunnon olivat keskivertoa paremmin perillä yleisistä lattialämmityksen hyödyistä.





Näytteen rakenne – Sukupuoli, ikä ja talouden koko 

14% suunnittelee asunnon hankintaa lähivuosina. Kaikista vastaajista reilu 40% preferoisi täysin uutta asuntoa, 15%:lle se olisi 
realistinenkin vaihtoehto. 42% kertoo kohteen ratkaisevan, lähtökohtaisesti heille ei ole merkitystä onko kohde uusi vai ei. 



Jos suunnittelisit kerrostaloasunnon hankintaa, miten paljon seuraavat tekijät 
vaikuttaisivat kohteen kiinnostavuuteen?
(n=200) 
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Useimmat mainitut tekijät vaikuttavat selvästi myönteisesti kohteen kiinnostukseen, etenkin miellyttävä lämpötila ympäri vuoden,
mahdollisuus viilennykseen sekä modernit äänieristys- ja akustiikkaratkaisut. 



Asunnon hankintaa suunnittelevat: Miten paljon seuraavat tekijät vaikuttaisivat 
kohteen kiinnostavuuteen?
(n=28) 
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28 asunnon hankintaa yleisesti suunnittelevaa vastaajaa kokee useimpien tekijöiden vaikuttavan kohteen kiinnostavuuteen selvästi. Kaikista 
vastaajista ryhmä eroaa etenkin ikkunoiden osalta – suuret, näyttävät ja  esteettömät ikkunat vetoavat tähän ryhmään enemmän.



Uutta asuntoa preferoivat, joille se olisi realistinen vaihtoehto: Miten paljon 
seuraavat tekijät vaikuttaisivat kohteen kiinnostavuuteen?
(n=29) 
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Vastaajat, jotka preferoisivat uutta asuntoa ja joille uuden asunnon osto olisi realistinenkin vaihtoehto arvostavat käytännössä kaikkia 
ominaisuuksia keskivertoa useammin. 





Keskeiset havainnot

• Vastaajien nykyisissä asunnoissa eniten harmia aiheuttaa äänieristyksen riittämättömyys (jonkinlaisia haasteita 40%:lla), 
kuumuus lämpimällä säällä (haasteita 57%:lla) sekä puutteelliset mahdollisuudet säätää lämpötiloja (haasteita 60%:lla). Vain 
harvaa häiritsee liian kylmät lämpötilat talvella tai lattioiden lämpötila, myöskään patterien ei juuri koeta haittaavan sisustamista.

• Keskivertokerrostaloasujan tietämys lattiamateriaalien /-lämmityksen ominaisuuksista on varsin heikolla tolalla. Lähes 40% ei 
tiennyt, että kerrostaloihin voidaan asentaa lattialämmitys. 63% ei tiennyt lattialämmityksen energiatehokkuudesta. Heikoiten
kuitenkin tunnettiin kipsimassan ominaisuuksia sekä sitä, että lattialämmitystä voidaan käyttää myös viilentämiseen.

• Asuntoa ostettaessa selvä enemmistö koki useimpien esitettyjen lämpötiloihin, akustiikkaan tai energiatehokkuuteen liittyvien
tekijöiden lisäävän kohteen kiinnostavuutta. Vastaajat, jotka selvästi preferoisivat uutta asuntoa ja joille uuden asunnon 
hankkiminen olisi myös käytännössä mahdollista arvostavat kaikkia esitettyjä ominaisuuksia selvästi keskivertoa enemmän.

• Lattialämmitysjärjestelmällä sinänsä ei näyttäisi olevan itseisarvoa, selvästi enemmän merkitsee lattialämmityksen tuomat 
hyödyt. Syynä voi hyvinkin olla tietämättömyys siitä, että juuri lattialämmityksen avulla kyseiset hyödyt, kuten viilennys tai 
lämpötilan tasaisuus, saavutetaan. 

• Kyselyyn vastasi 200 kerrostaloasujaa kesäkuussa 2018. Puolet vastaajista oli naisia, reilu 60% yli 40-vuotiaita ja puolet asuivat 
sinkkutalouksissa. 14% suunnittelee asunnon hankintaa lähivuosina. Kaikista vastaajista reilu 40% preferoisi täysin uutta asuntoa. 





Nykyisen asunnon haasteet
Asunnon rakennusvuosi ja lämmitysjärjestelmä



Nykyisen asunnon haasteet
Ostosuunnitelmat



Kuinka moni tiesi eri tekijöistä
Asunnon rakennusvuosi ja lämmitysjärjestelmä



Kuinka moni tiesi eri tekijöistä
Ostosuunnitelmat



Kuinka moni tiesi eri tekijöistä
Sukupuoli, ikä ja talous



Kuinka moni kokee, että kyseinen ominaisuus lisää kohteen 
kiinnostavuutta selvästi  
Rak.vuosi ja lämmitysjärjestelmä



Kuinka moni kokee, että kyseinen ominaisuus lisää kohteen 
kiinnostavuutta selvästi
Ostosuunnitelmat



Kuinka moni kokee, että kyseinen ominaisuus lisää kohteen 
kiinnostavuutta selvästi
Sukupuoli, ikä ja talous




