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Sisältö
Asumisen toiveet ja todellisuus eivät kohtaa. Toivomme, että asuminen ja asukkaiden 
ääni nousisivat mukaan kevään 2021 kuntavaalien keskusteluihin. Sen vuoksi olemme 
koonneet tähän joitain argumentteja pientalojen (eli omakoti- ja rivitalojen) puolesta:

 Omakotiasukkaat ovat tyytyväisimpiä asumiseensa

 Uusissa omakotitaloissa on edullisimmat asuinneliöt − myös asuminen on edullisinta

 Omakotirakentaminen työllistää ja tuo verotuloja

 Omakotitalot ovat edelläkävijöitä energiatehokkuudessa ja uusiutuvan energian 
käytössä

 Omakotirakentamisessa käytetään paljon puuta

 Pientalot ovat osa 2020-luvun kaupunkia
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Asumisen toiveet ja todellisuus 
eivät kohtaa − kunnat ja kaavoitus 
avainasemassa

Omakotiasukkaat ovat 
tyytyväisimpiä asumiseensa

 Valtaosa suomalaisista haluaisi asua pientalossa 
eli omakoti-, pari- tai rivitalossa. Näistä 
omakotitalo on vuodesta toiseen ylivoimaisesti 
suosituin talotyyppi kaikissa ikäryhmissä − noin 
puolet suomalaisista asuisi mieluiten 
omakotitalossa. 

 Omakotiasukkaat ovat tutkitusti tyytyväisimpiä 
asumiseensa. Pientalovaltaiset alueet ovat 
viihtyisimpiä asuinalueita.

 Asuntorakentamisessa on epäsuhta 
asumistoiveisiin nähden. 

 Vuonna 2019 aloitettiin 37 400 asunnon 
rakentaminen: 1/4 oli pientaloissa ja 3/4 
kerrostaloissa. 

 3/4 haluaisi asua pientalossa, kun kerrostalossa 
asuisi mieluiten 1/4. 

LÄHTEET:  Tilastokeskus, Asukasbarometri 2016 (SYKE)KUVA: Merja Haakana Pientaloteollisuus PTT 10/2020



Asumisen toiveet ja todellisuus eivät kohtaa 
− kunnat ja kaavoitus avainasemassa

Uusissa omakotitaloissa on edullisimmat 
asuinneliöt − myös asuminen on edullisinta

 Keskimääräisen uuden omakotitalon hankinta-
kustannus on noin 2 000 €/netto-m² täysin 
valmiiksi ammattivoimin rakennettuna (tonttia ja 
oman työn osuutta ei ole tässä hinnassa mukana). 

 Omakotitalon keskimääräiset asumiskulut ilman 
pääomakuluja ovat noin 3,5 €/m², kk. 
Kerrostalossa asumiskulut ovat 7,6 €/m², kk.

Omakotiasunnot ovat hyvin varusteltuja:  
kodinhoitohuone helpottaa vaatehuoltoa. LÄHDE: www.suomirakentaa.fi , Rakennustutkimus RTS Oy
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http://www.jarkikotiin.fi/jk/faktat/kustannukset/
http://www.jarkikotiin.fi/jk/asumisen-ostoskori/yhteenveto/
http://www.suomiraknetaa.fi/


Asumisen toiveet ja todellisuus 
eivät kohtaa − kunnat ja 
kaavoitus avainasemassa

Pientalorakentaminen työllistää 
ja tuo verotuloja

 Jokainen uusi omakotitalo työllistää noin
5 henkilötyövuoden verran. 

 Asuntorakentaminen painottuu kasvukeskuksiin, 
mutta rakennustuotteiden valmistus työllistää 
maatamme paljon laajemmin.

 Uudet asukkaat ja asuinalueet aiheuttavat 
kunnalle kustannuksia, mutta tuovat myös tuloja. 

 Omakotirakentaja tuo kunnalle jo rakentamisen 
aikana enemmän tuloja erilaisina maksuina ja 
veroina kuin aiheuttaa menoja. 

KUVA: Merja HaakanaLÄHDE: Rakennustutkimus RTS Oy Pientaloteollisuus PTT 10/2020

https://www.omatalo.com/wordpress/wp-content/uploads/2015/03/Ostamalla-Omatalon-annat-tyoetae-viidelle.pdf


Asumisen toiveet 
ja todellisuus eivät kohtaa 
− kunnat ja kaavoitus 
avainasemassa

Omakotitalot edelläkävijöitä 
puurakentamisessa, 
energiatehokkuudessa 
ja uusiutuvan energian käytössä

 Uusien omakotitalojen energiankulutus on 
puolittunut vuosituhannen vaihteen tasosta. 

 Uudet omakotitalot lämpenevät pääasiassa 
uusiutuvalla energialla − joka toinen uusi talo 
lämpenee maalämpöpumpulla.

 Omakotirakentamisessa käytetään paljon puuta: 
uusista omakotitaloista 90 % on puu- tai 
hirsitaloja.

 Kaupunkirakenteen tiivistämisellä 
ei ratkaista ilmasto-ongelmaa.

LÄHTEET: Insinööritoimisto Vesitaito Oy, Rakennustutkimus RTS Oy 10/2020KUVA: Merja Haakana Pientaloteollisuus PTT

http://www.jarkikotiin.fi/jk/faktat/ekologisuus/
http://www.jarkikotiin.fi/jk/faktat/ekologisuus/
http://www.pientaloteollisuus.fi/fin/tietoa-toimialasta/tutkittua-tietoa/yhdyskuntarakenne/


Asumisen toiveet ja todellisuus eivät kohtaa 
− kunnat ja kaavoitus avainasemassa

Pientalot ovat osa 2020-luvun kaupunkia

 Pientalorakentaminen keskittyy muun 
asuntorakentamisen lailla kasvukeskuksiin ja 
-alueisiin. Niihin rakennettaisiin nykyistä 
huomattavasti enemmänkin pientaloja, jos sopivia 
tontteja olisi paremmin tarjolla.

 Pientaloteollisuuden yrityksiltä löytyy ratkaisuja 
omatoimiseen ja avaimet käteen -rakentamiseen 
sekä aluerakentamiseen. 

 Kaupunkimainen pientalorakentaminen on 
maankäytön kannalta tehokasta.

LÄHDE: Rakennustutkimus RTS Oy

Klikkaa ja katso 
video!

Pientaloteollisuus PTT 10/2020

https://youtu.be/1HByiN8yj18


Asumisen toiveet ja todellisuus eivät kohtaa 
− kunnat ja kaavoitus avainasemassa

Noin 50 % suomalaisista 
haluaisi asua 

omakotitalossa 

Omakotitaloissa asuu 
tutkitusti 

tyytyväisimmät 
asukkaat 

Uuden OKT:n 
keskimääräinen 

hankintahinta on 
n. 2 000 €/netto-m²  

OKT:n asumiskulut 
ovat 3,5 €/m², kk

Noin 90 % uusista 
omakotitaloista 

on puu- tai 
hirsirakenteisia 

Omakotitalot 
lämpenevät 

uusiutuvalla energialla 
− lämpöpumppujen 
osuus on yli 80 % 

Yksi uusi OKT 
työllistää 

lähes 5 htv:n verran 

Lisätietoja: Pientaloteollisuus PTT ry, Kimmo Rautiainen, kimmo.rautiainen@rakennusteollisuus.fi, p. 0400 381 444, www.pientaloteollisuus.fi

Klikkaa ja lue lisää:
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Lisätietoja: 

Pientaloteollisuus PTT ry
Kimmo Rautiainen
kimmo.rautiainen@rakennusteollisuus.fi
p. 0400 381 444

www.pientaloteollisuus.fi

mailto:kimmo.rautiainen@rakennusteollisuus.fi
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