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VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT JA 
NYKYINEN ASUMINEN
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Tyypillinen vastaaja:
Nuori, yksinelävä, 

työssäkäyvä nainen

• Hyvä vastausprosentti: 42%
• Naiset vastasivat aktiivisemmin
• Suurin osa vastaajista oli työelämässä
• Valtaosa vastaajista asuu yksin
• Lapsia harvassa vastanneessa taloudessa
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Tyypillinen vataaja:
Nuori, yksinelävä, 

työssäkäyvä nainen

• Asuttu Vantaalla pitkään
• Muutettu Vantaalta
• Vastaajissa painottuvat nuoret

• Vastaajien asunto 
• keskimäärin 46 m2 
• kaksio 
• vuokralla
• asuttu 5 kuukautta

• Muuttosyyt
• perhekoon muutos
• työ- ja opiskelupaikan sijainti
• asumiskustannukset
• rauhallisempi asuinalue

Vastaajien asunnon hallintamuoto

Vastaajien asuntojen huoneistotyyppijakauma 

Vastaajat ikäryhmittäin



VASTAAJIEN TYYTYVÄISYYS 
ASUNTOON JA ASUINALUEESEEN
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Syyt valita nykyinen asunto tai asuinalue
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• Vastaajat keskimäärin tyytyväisiä 
asumiseensa

• Nuoremmat tyytyväisempiä kuin vanhemmat
• Vuokralla asuvat tyytyväisempiä kuin 

omistusasunnossa asuvat

”Ennakkokäsityksistä 

huolimatta asuinalue on siisti, 

rauhallinen ja viihtyisä, 'vanha' 

lähiö.”

Vastaaja, 56

”Olen erittäin

tyytyväinen nykyiseen 

asuntooni, pyörätuolilla 

kulkeminen ja esteettömyys on 

otettu hyvin huomioon.”

Vastaaja, 68

”Asunnossa on
hyvä iso parveke, mutta ei 
lasituksia: hiekkaa pöllyää 

eikä ole yksityisyyttä.”

Vastaaja, 64



Tyytyväisyys asunnon ominaisuuksiin
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”Uudiskohteiden

asunnot ovat todella

pieniä. Asunnon piti olla 2 h + 

keittiö, mutta keittiöön ei 

mahtunut edes ruokapöytä, 

joten asunto onkin 2 h + 

keittokomero.”

Vastaaja, 71

• Asunnon valoisuus
• Pohjaratkaisu
• Asunnon koko
• Asunnon pintamateriaalit

• Näkymät asunnon ikkunoista
• Rakentamisen laatu
• Asuinrakennuksen ulkotilat ja piha-alueet
• Säilytystilat

”Asunnon eteen 
rakennetaan kaksi 

kerrostaloa, 
tiiliseinä suoraan 

parvekenäkymänä. 
Muutan pois.”
Vastaaja, 70



Asumiskustannukset

• Kokemukset asumismenojen kattamisen helppoudesta 
vaihtelevat paljon vastaajien kesken

• Asumiskustannukset ovat uudessa asunnossa 
korkeammat kuin aiemmassa asunnossa

• Vastaajat kokevat saavansa asunnosta rahoilleen 
vastinetta

Kokemus asumismenojen kattamisesta 
kotitalouden taloudellisen tilanne huomioiden

”Kallis vuokra
nykyisessä asunnossani 

verrattuna edelliseen 
asuntoon. Mutta nykyisen 

asunnon ympäristö on 
rauhallista aluetta.”

Vastaaja, 25



Yhteiskäyttötilat

Yhteistilojen ja yhteistavaroiden käyttö

”Haluaisin yhteisen 
kasvihuoneen tai 

viljelypalstan sekä 
marjapensaita ja omenapuita 
pihalle! Myös oma talonmies 

olisi hyvä.”

Vastaaja, 32



Liikkuminen
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• Uudet asunnot rakennettu hyvien julkisten kulkuyhteyksien 
varrelle

• Asukkaat kokevat julkisen liikenteen olevan  keskimäärin    
”melko toimivaa”

• Vastaajien kotitalouksista 54 %:lla on yksi tai useampi 
auto käytettävissään

• Varsinkin pysäköintipaikkojen hintaan ollaan 
tyytymättömiä

Kuinka tyytyväinen olette 
pysäköintipaikan hintaan ja 
saatavuuteen?  

”Saatavilla 

ainoastaan 

osakkeellisia 

autopaikkoja. 

Vuokralaisten 

kannalta äärimmäisen 

huono, koska valtaosa 

asukkaista 

vuokralaisia.”

Vastaaja, 30

”Hyvä asuinalue. Ainut 

miinus on yönaikainen 

olematon julkinen liikenne.”

Vastaaja, 32



VASTAAJIEN 
TULEVAISUUDENNÄKYMÄT

14



Tulevaisuudennäkymät

15

• Moni kokee, ettei nykyinen asunto toimi enää muuttuvassa 
perhetilanteessa

• Mitä nuorempi vastaaja, sitä todennäköisemmin muuttaa 
viiden vuoden sisällä

• Halu vaihtaa asunnon hallintamuotoa
• Halu muuttaa isompaan asuntoon
• Moni haluaa jäädä Vantaalle ja osa myös samalle alueelle

”Vantaalla halutaan asua 

jatkossakin!”

Vastaaja, 28

”Joudun muuttamaan 
muualle opiskeluideni 

takia. Tulen 
kaipaamaan nykyistä 

asuntoani ja 
asuinaluettani.”

Vastaaja, 20

Koetteko, että nykyinen asuntonne on toimiva 
myös tilanteessa, jossa perhekokonne muuttuu? 



JOHTOPÄÄTÖKSET
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Johtopäätökset
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• Asukkaat ovat tyytyväisiä asumiseensa 
• Nuoret tyytyväisempiä kuin vanhemmat 

asukkaat
• Omistusasunnoista osa mennyt sijoittajille
• Toive muuttaa vuokralta omistusasuntoon ja 

hieman isompaan asuntoon
• Asukkaiden vaihtuvuus, läpikulkupaikkoja?
• Viihdytään alueilla, joissa monenlaisia 

asuntoja ja asukkaita

Selvitys asumiskokemuksista Vantaalla 2017 nettisivuilla: 
Hallinto ja talous / Tietoa Vantaasta / Tilastot ja tutkimukset / Asuminen ja rakentaminen / Julkaisuja

 Monipuolisia asuinalueita, joissa erilaisia asuntotyyppejä ja asuntojen hallintamuotoja 
 Hyvät julkiset yhteydet, palveluita, virikkeitä sekä luontoa



Uusien kerrostaloasuntojen huoneistotyypit 
2016 ja 2017
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2016 2017
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Kiitos!


