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Kyselyn
pääkysymys: 

Millaisia toiveita 
nuorilla on omaan
asuinympäristöön 

liittyen ja miten 
nuoret suhtautuvat 

puurakentamiseen?

• Teema 1: Nuorten toiveet tulevaisuuden
asumiselle

• Teema 2: Omaan asuinympäristöön
vaikuttaminen

• Teema 3:Nuorten odotukset ja tiedot
asumisen ympäristövaikutuksista

• Teema 4: Nuoret & puunkäyttö rakentamisessa



Vastaajien
taustatiedot



Taustatiedot

Vastaajien määrä: 606 vastaajaa

Ikäryhmä

• 35 % 16-17-vuotiaita

• 19 % 14-15-vuotiaita

• 19 % 18-19-vuotiaita

• 19 % yli 20-vuotiaita

• 9 % 12-13-vuotiaita

Sukupuoli

• 95 % naisia

Maantieteellinen sijainti

• 23 % Uusimaa

• 18 % Varsinais-Suomi

• 15 % Pirkanmaa

• 7 % Keski-Suomi 



Valtaosa vastaajista (54 %) asuu 
omakotitalossa
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Vastaajat arvostavat asuinympäristössään 
erityisesti rauhaa, luontoa ja hyviä yhteyksiä

Asun melko 

rauhallisella alueella, 

ja ympäristö on juuri 

metsäinen ja ihanaa 

luontoa on paljon. 

Keskustaan ei 

kuitenkaan ole kovin 

pitkä matka ja linja-

autoja menee hyvin.

Asumme taajaman 

ulkopuolella, ja metsä on 

erittäin mukava lisä! 

Kaupungissa on toinen 

asunto, ja sen vieressä on 

myös metsää. Luonto yleisesti 

ja erityisesti metsä, 

luontopolut sekä vesi ovat 

tärkeitä minulle.

” ” ” Asun rauhallisessa

ja mukavassa 

paikassa. Täällä ei 

ole melua melkein 

ollenkaan ja se on 

minusta mukavaa. 

Kun asuu 

omakotitalossa ei 

tarvitse miettiä, 

mikä kuuluu 

naapureille.
*Kuvaile nykyistä asuinympäristöäsi. Mikä siinä on sinulle erityisen tärkeää?



Keskeiset löydökset



NUORET ARVOSTAVAT 
ASUMISESSA HYVIÄ 
KULKUYHTEYKSIÄ, 

RAUHAA JA LUONNON-
LÄHEISYYTTÄ. 

NUORET KOKEVAT, ETTÄ 
HEILLÄ EI OLE 

TARPEEKSI 
MAHDOLLISUUSKIA 
VAIKUTTAA OMAAN 

ASUINYMPÄRISTÖÖN

NUORILLA ON 
PUURAKENTAMISESTA 

HYVÄ MIELIKUVA. 
PUURAKENTAMISEN 

LISÄÄMISEEN 
SUHTAUDUTAAN 
MYÖNTEISESTI 

YMPÄRISTÖKYSYMYKSIÄ 
PIDETÄÄN TÄRKEINÄ 

ASUMISESSA. KUITENKIN 
TIETOTASO SIITÄ, MITEN 
YMPÄRISTÖKUORMAAN 

VOI VAIKUTTAA, ON 
HAJANAINEN

PUURAKENTAMISEEN 
LIITTYY MYÖS HUOLIA, 

KUTEN 
PALOTURVALLISUUS JA 

PUIDENHAKKUUT

VALTAOSA NUORISTA ON 
HUOLISSAAN ASUNTOJEN 

SISÄILMAONGELMISTA



Tulevaisuuden asuminen 



Valtaosa vastaajista haluaa tulevaisuudessa 
asua ison kaupungin lähiössä (40 %) tai 

maaseudulla (23 %)

18,2%

39,8%

13,4%

23,1%

5,5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ison kaupungin
keskustassa

Ison kaupungin lähiössä Pienen kaupungin
keskustassa

Maaseudulla Jossain muualla, missä?

P
ro

s
e
n
tt
i

*Missä asuisit tulevaisuudessa mieluiten?



Perusteluissa korostuivat jälleen alueen 
rauhallisuus ja sekä palvelujen että luonnon 

läheisyys

En haluaisi ihan asua 

keskustassa, koska 

oma rauha olisi kiva. 

Asuisin sen takia ns. 

kaupungin laidalla 

koska kaikki olisi 

kummiskin lähellä 

vaikka ei asuisi 

kaupungissa

En haluaisi asua keskustassa, 

sillä sieltä harvoin saa 

omakotitaloja. Siispä ison 

kaupungin lähiö on minulle 

mieluisin vaihtoehto, sillä 

haluan kuitenkin hyvät 

mahdollisuudet päästä 

nopeasti mihin milloinkin.

” ” ” Haluan olla lähellä 

luontoa, kaunis ja 

puhdas 

ulkoiluympäristö. 

Kuitenkin tahdon 

olla lähellä 

keskustaa, jotta on 

lyhyt matka 

klubeille ja 

ostoksille isoihin 

kauppakeskuksiin.
*Missä asuisit tulevaisuudessa mieluiten?

Voit halutessasi perustella vastauksesi.



Valtaosa nuorista unelmoi asumisesta 
omakotitalossa (67 %)

*Millaisessa talossa asuisit tulevaisuudessa mieluiten?
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Omakotitalossa asumisessa kiinnostaa 
erityisesti oma rauha, vapaus tehdä mitä 

haluaa sekä oma tila

Omakotitalon rauha 

houkuttelee. Ei tarvitse 

miettiä monelta pesee pyykit 

tai käy suihkussa. Ainut ketä 

mietit on sinä ja oma perhe. 

Oli hieman shokki muuttaa 

kerrostaloon kun yhtäkkiä 

pitikin miettiä monelta 

laittaa pesukoneen 

pyörimään tai tiskaa.

Oma tila ja päätös mitä 

kodilleen tekee. Ei 

tarvitse kysellä lupaa 

keittiöremonttiin tai 

koiran ottamiseen.

” ” Oma piha on itselle 

tärkeä sekä 

mahdollisuus elää 

oman aikatalun

mukaan ja vaikka 

imuroida yöllä

”

*Millaisessa talossa asuisit tulevaisuudessa mieluiten? 

Voit halutessasi perustella vastauksesi.



Omaan asumisympäristöön 
vaikuttaminen



Valtaosa nuorista (64 %) ei tiedä, miten omaan 
asumisympäristöönsä voi vaikuttaa

*Jos haluaisit kotipaikkakunnallesi vaikka tenniskentän tai uuden puiston,

tiedätkö, mitä kautta lähtisit edistämään asiaa?
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Valtaosa (65 %) kokee, että heillä on huonot 
mahdollisuudet vaikuttaa asuinympäristöönsä

*Onko nuorilla mielestäsi hyvät mahdollisuudet vaikuttaa asuinympäristöönsä?
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Mihin asioihin
nuoret

haluaisivat
vaikuttaa asuin-
ympäristössään?

1. Enemmän vapaa-ajanviettopaikkoja ja tekemistä: lisää 
puistoja, hengailupaikkoja nuorille, ohjattua 
toimintaa…

2. Enemmän liikuntapaikkoja ja -mahdollisuuksia: 
ulkoliikuntapaikkoja, urheilukenttiä, lenkkipolkuja…

3. Paremmat kulkuyhteydet: enemmän julkista 
liikennettä, paremmat pyörätiet

4. Enemmän roskiksia ja paremmat 
kierrätysmahdollisuudet: roskiksia kulkureittien 
varrelle, muovinkeräyspisteet, monipuolisemmat 
kierrätyspisteet

*Millä tavoin ja mihin asioihin haluaisit vaikuttaa asuinympäristössäsi?



Nuoret toivovat, että nuorten mielipidettä 
kysyttäisiin enemmän ja että 

vaikutusmahdollisuuksista tiedotettaisiin

Pienessä kunnassa nuorten 

ääntä kuunnellaan niin 

nuorisovaltuuston kuin 

yhdistystenkin kautta. 

Kyselyt ja yksinkertaisesti 

kyseleminen kuntalaisilta 

ovat oivia keinoja saada 

nuorten ääni kuuluviin.

Mielestäni nuorille ei 

kerrota tarpeeksi, kuinka 

voisi ihan lähiympäristön 

asioihin vaikuttaa. Se täytyy 

aika lailla etsiä itse, mutta 

kyllä tiedon löytää, jos 

jaksaa etsiä.

” ”
En itse ainakaan tiedä 

mitään keinoa, jolla 

ala-ikäinen pystyisi 

asiaan vaikuttamaan. 

Olisi hyvä saada jokin 

selkeä kanava nuoria 

varten, jonne voi asiaa 

koskevia mielipiteitä 

lähettää ja asiaan 

vaikuttavat henkilöt 

niitä lukisivat.

”

*Millä tavoin ja mihin asioihin haluaisit vaikuttaa asuinympäristössäsi?



Lähes puolet nuorista (47 %) ei ole yrittänyt 
vaikuttaa asuinympäristöönsä

*Mitä kautta olet joskus yrittänyt vaikuttaa

asuinympäristöösi, kuten vaikka sen palveluihin tai siisteyteen?
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Moni vastaaja koki muun kuin arjen tai koulun 
kautta vaikuttamisen tehottomaksi

Koulun kautta voisin 

vaikuttaa ja olenkin 

luokkani kanssa 

vaikuttanut. Toivoimme 

asuinalueellemme lisää 

julkisia roskapönttöjä.

Haluaisin enemmän 

keräyspisteitä muoville, 

mutten viitsi ehdottaa kun 

tuntuu ettei kuitenkaan 

kuunnella

” ” Helsingissä nuorten 

aloitejärjestelmä on myös 

aika jäykkä ja sitä kautta 

on vaikea saada ideoitaan 

toteutettua. Olen 

lähettänyt sinne kerran 

idean, ja sain kielteisen 

vastauksen, jossa esitettiin 

myös perustelut. Kun 

näytin sen kavereilleni, 

heidän mielestään 

perustelut olivat tosi 

huonot ja asiaa olisi hyvin 

voinut viedä eteenpäin.

”

*Millä tavoin ja mihin asioihin haluaisit vaikuttaa asuinympäristössäsi?



Odotukset ja tiedot 
asumisen 

ympäristövaikutuksista



Asumisen ympäristöystävällisyys on nuorille 
tärkeää tai erittäin tärkeää (78 %)

*Kuinka tärkeää sinulle on asumisen ympäristöystävällisyys? 

(1=ei yhtään tärkeää, 5=erittäin tärkeää)
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” Toivoisin että tulevaisuuden rakennukset 
ovat mahdollisimman ekologisia ja 

kestäviä.”

”Ympäristöystävällisyyden ja ekologisuuden 
tulisi olla kaiken rakennustoiminnan 

kulmakivi.”



Valtaosa (64 %) ajattelee, että energiankulutus 
vaikuttaa eniten asumisen ympäristökuormaan

*Minkä näistä ajattelet vaikuttavan kaikista eniten asumisen ympäristövaikutuksiin?
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” Haluaisin, että tulevaisuudessa otettaisiin 
enemmän aurinkoenergiaa käyttöön. Myös 

isot lajittelupisteet olisivat hyödyllisiä, koska 
ne saisivat ihmiset innostumaan lisää 

kierrätyksestä.”

”Toivon, että rakentamisessa käytetään 
kestäviä ja ympäristöystävällisiä 

materiaaleja.”



Nuoret ja puurakentaminen



Tiedot puurakentamisen 
ympäristövaikutuksista ovat hajanaiset
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*Valitse seuraavista kaikki puurakentamista koskevat väitteet, joiden ajattelet olevan totta.



Puurakentamiseen liitetään
myönteisiä mielikuvia

*Valitse seuraavista kaikki sanat, jotka liität puurakentamiseen.

41,0%

59,0%
61,8%

8,8%

63,1%

3,8%

57,2%

8,4%

83,3%

4,0%

26,6%

41,0%

52,1%

11,6%

56,5%

20,7%

45,5%

10,9%

2,3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

P
ro

s
e
n
tt
i



Mielikuva puurakentamisesta on syntynyt 
erityisesti omista koti- tai mökkikokemuksista

Olen koko elämäni asunut 

puisessa omakotitalossa ja 

se on ollut erittäin ihanaa. 

Puisen omakotitalon tuoksu 

ja tunnelma ovat jotain 

erityistä. Ja mitä olen koulun 

penkillä oppinut, 

puurakentaminen on hyvin 

ekologista.

Mieleeni tulee kaikenlaiset 

mökit. Mökkimme on 

rakennettu puusta sekä 

isovanhempieni talo on 

myös puutalo. Siellä on aina 

kylmä joten talo täytyy aina 

lämmittää. Mutta mielestäni 

puutalot voivat olla 

kodikkaita ja siellä on oma 

puutalon tuoksunsa

” ” Asun itse vanhassa 

puurakenteisessa 

rintamamiestalossa. 

Olen aina liittänyt 

kotoisan tunteen 

puurakennuksiin.

Mielestäni myös vanhat 

puurakenteiset koulut 

ovat sellaisia, joissa on 

vähemmän 

sisäilmaongelmia.

”

*Mistä mielikuvasi puurakentamisesta on syntynyt? Voit esimerkiksi kertoa, millaisissa 

puurakennuksissa olet itse asunut tai viettänyt aikaa tai mitä olet saanut tietää aiheesta somesta tai mediasta.



Valtaosa nuorista (69 %) on sitä mieltä että 
puunkäyttöä rakentamisessa pitäisi lisätä
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Pitäisikö puunkäyttöä rakentamisessa mielestäsi tulevaisuudessa lisätä vai vähentää?



Puurakentamisen lisäämistä perustellaan 
erityisesti ekologisista syistä, mutta samalla 
metsien hakkuu huolettaa monia vastaajia

Luulen, että puun käyttö 

rakentamisessa on 

ilmastoystävällisempää

kuin muiden 

rakennusmateriaalien 

valmistus.

Metsät ovat uusiutuva 

luonnonvara, jota erityisesti näin 

Suomessa pitäisi hyödyntää. Puu 

ei saastuta ympäristöä, vaan 

säilöö hiiltä rakennuksen 

muodossa. Minulle on syntynyt 

hyvä mielikuva puurakennuksista, 

enkä näe mitään syytä miksi sitä 

ainakaan tulisi vähentää.

” ” Mielestäni se on 

kaunis 

rakennustapa, 

mutta huonona 

puolena on se, että 

se vaatii metsän 

hakkuuta.

”

*Voit myös perustella vastauksesi – miksi puurakentamista pitäisi mielestäsi lisätä tai vähentää?



Nuoret ovat huolissaan asuntojen 
sisäilmaongelmista (86 %)

Huolettaako sinua rakennusten huono sisäilma ja sen vaikutukset terveyteen?
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Sisäilmaongelmat huolestuttavat, koska moni 
on itse törmännyt niihin esimerkiksi koulussa 

tai kotona

Huolettaa, sillä vanhassa 

koulussani löydettiin sisätiloista 

hometta, jonka takia koulu 

laitettiin kiinni hetkeksi. Monet 

(mukaan lukien osa kavereistani) 

sairastui/altistui homeelle ja sai 

siitä oireita. Mielestäni on todella 

tärkeää, että sisäilman siisteydestä 

huolehdittaisiin varsinkin tiloissa, 

joihin menee paljon ihmisiä.

Itse olen saanut jotain 

hengitystieoireita(pysyviä) 

opiskelemalla yläasteen 

homekoulussa sekä asumalla 

omakotitalossa, jossa oli varmasti 

jotain ongelmia myös. En haluaisi 

itselleni tai muille tällaista yhtään 

enempää aiheutuvan

” ” Kotipaikkakunnassani 

tuntuu olevan lähes 

kaikissa julkisissa 

rakennuksissa 

sisäilmaongelmia. mm. 

kaikissa kouluissa ja 

kirjastossa , jopa näiden 

väistö rakennuksissa!

”

*Voit halutessasi kertoa, miksi olet huolissasi huonosta sisäilmasta

ja millaisia kokemuksia sinulla on siitä.



Millaisia
huolia

puurakentami-
seen liittyy?

1. Puunhakkuiden ilmasto- ja ympäristövaikutukset: 
hiilen sitominen, metsien tuhoutuminen, luonnon 
monimuotoisuuden köyhtyminen

2. Paloturvallisuus: puurakennuksilla isompi riski syttyä 
palamaan

3. Kosteusongelmat ja home: syntyykö puumateriaaliin 
helposti kosteusvaurioita?

4. Kestävyys: kestääkö puu materiaalina yhtä hyvin kuin 
betoni ja pysyvätkö rakennukset hyvässä kunnossa?

*Puun käyttämistä rakentamisessa pyritään lisäämään. Onko sinulla jotain puurakentamiseen 

ja puusta tehtyihin rakennuksiin liittyviä huolia? Kerro, millaisia huolia sinulla on ja miksi.



Nuoret toivovat tulevaisuuden rakentamiselta 
erityisesti ekologisuutta, kestävyyttä ja 

kaunista ulkonäköä

Huomioon on otettu 

rakennusympäristö, luonto 

ja lähellä asuvien imisten

toiveet. Rakennuksessa 

käytetään uusiutuvia 

materiaaleja ja se 

rakennetaan huolellisesti 

kiinnittäen huomiota 

yksityiskohtiin.

Toivoisin että uudet 

rakennukset tehtäisiin 

kestäviksi. Materiaalit 

olisivat ekologisia ja 

kauniita. Tietysti pitää ottaa 

huomioon ettei kaikkia 

metsiä hakata alas. Vanhoja 

huonokuntoisia betonitaloja 

voisi purkaa ja rakentaa 

puusta.

” ” Rakennusten tulisi 

olla persoonallisia 

ja esteettisesti 

kauniita, mutta 

tietysti myös 

toimivia. 

Rakennusten 

ympärillä olisi kiva 

olla puita, jotta 

niitä näkyisi 

ikkunoista.

”

* Millaisia toiveita sinulla on tulevaisuuden rakennuksiin liittyen? Voit esimerkiksi kertoa, mistä 

materiaaleista ne olisi tehty ja millaisia asioita niissä olisi otettu huomioon.



Ehdotukset jatkoon



KYSELYN PERUSTEELLA 
NUORET TARVITSEVAT 

LISÄÄ TIETOA SIITÄ, 
MITEN HE VOIVAT 

VAIKUTTAA OMAAN 
ASUINYMPÄRISTÖÖNSÄ

NUORET TARVITSEVAT 
LISÄÄ TIETOA  

RAKENTAMISEN JA 
ASUMISEN YMPÄRISTÖ-

VAIKUTUKSISTA 

NUORTEN NÄKÖKULMASTA 
RAKENTAMISESSA PITÄÄ 

PANOSTAA 
EKOLOGISUUTEEN, 
KESTÄVYYTEEN JA 

ASUINRAKENNUSTEN 
ULKONÄKÖÖN

PUURAKENTAMISEEN 
LIITTYVIÄ MYÖNTEISIÄ 

MIELIKUVIA KANNATTAA 
VAHVISTAA VIESTINNÄLLÄ 

PUURAKENTAMISEEN 
LIITTYY MYYTTEJÄ JA 

HUOLIA, JOIDEN 
PURKAMISEEN 

TARVITAAN TEHOKASTA 
VIESTINTÄÄ

ASUINYMPÄRISTÖÖN JA 
RAKENTAMISEEN 

LIITTYVÄT TEEMAT 
KIINNOSTAVAT NUORIA. 

TIIVISTÄ DIALOGIA 
TEEMASTA KANNATTAA 

JATKAA NUORTEN KANSSA


