
Kyselytutkimuksen
tulokset



Globaalit megatrendit kuten

kaupungistuminen, digitalisaatio

ja ilmastonmuutos vaikuttavat

siihen, miten elämme

tulevaisuudessa. 

Rakentaaksemme kaupunkeja, 

joissa tämän päivän nuoret

aikuiset haluavat asua, meidän

on tiedettävä mitä he haluavat.

Siksi AFRY teetti

kyselytutkimuksen nuorille

aikuisille (18-35 vuotta) 

seitsemässä Euroopan maassa: 

Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, 

Saksa, Itävalta ja Sveitsi.
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Taustaa



Pienet ja keskisuuret kaupungit
houkuttelevat Suomen nuoria aikuisia

KAUPUNGIT

Lähes puolet haluaa asua
alle 100 000 asukkaan

kaupungissa.

Joka neljäs haluaa asua
yli 100 000 mutta alle 400 000 

asukkaan kaupungissa.

47 %

25 %

Reilu kymmenys haluaa asua
yli 400 000 asukkaan

kaupungissa.

13 %

Kysymys: Minkä kokoisessa kaupungissa haluaisit mieluiten asua?

Moni ei kaipaa Suomen suurimpiin 

kaupunkeihin, vaan lähes puolet asuu 

mieluimmin alle 100 000 asukkaan 

kaupungissa. Toisaalta yli kolmannes 

vastaajista haluaa asua yli 100 000 

asukkaan kaupungissa.

Samaan aikaan kaupungistuminen 

kuitenkin kiihtyy, ja suurilla 

kaupungeilla on paineita kasvaa 

sisäänpäin ja ohjata rakentamista 

joukkoliikennekäytävien varsille. 



Toiveissa heijastuu perinteinen 
suomalainen asumisen ihanne

NUORTEN TOIVEET

44%



Lähiluonto on suomalaisille nuorille 
aikuisille tärkeää

LUONTOON LÄHES KOTIOVELTA

Lähes neljä kymmenestä
suomalaisvastaajasta pitää
luonnonläheisyyttä tärkeänä

asuinpaikkaa valitessa.

Kaikkien maiden vastaajista näin
ajattelee alle kolmannes.

38 %
32 %

Kysymys: Mitkä osatekijät ovat sinulle tärkeimpiä asuinpaikan valinnassa? Voit valita enintään 3 vastausta

Läheisyys luontoon oli suomalaisille 

vastaajille tärkeämpi kriteeri 

asuinpaikkaa valitessa kuin minkään 

muun maan vastaajille.



Vartissa puistoon, luontoon ja 
ruokakauppaan

ODOTUKSET LÄHIPALVELUILLE

67 %

53 %
haluaa luontoon alle 

15 minuutissa
kotiovelta

haluaa, että
ruokakauppa on 
enintään 15 min 

päässä kotoa
54 %

toivoo puiston alle 
15 min päähän

kotoa

Kysymys: Paljonko aikaa olet valmis käyttämään seuraaviin 

kohteisiin siirtymiseen?

Puistoon, luontoon ja ruokakauppaan 

pitäisi vastaajien mukaan päästä 15 

minuutissa kotoa. Muihin palveluihin 

sai useimpien mielestä olla pidempi 

matka.

Suurin osa niistä, joille lasten 

päivähoito on ajankohtaista, toivoivat 

myös päivähoitopaikan sijaitsevan alle 

15 minuutin päässä kotoa.



Suomalaiset arvostavat luontoa ja ulkoilua enemmän 
kuin muut, tärkeintä kuitenkin työmahdollisuudet

47%

40%

29% 28%
26% 25% 24%

21%
19%

40%
42%

38%

18% 18%

26%

17% 18% 18%

Työmahdollisuudet Viihde ja kulttuuri Julkinen liikenne ja
pyöräkaistat

Järvien ja meren
läheisyys

Luonto Terveydenhuolto,
oppilaitokset jne.

Liikuntapaikat ja
ulkoaktiviteetit

Puistot Kiinnostava
arkkitehtuuri ja/tai

historiallinen
keskusta

Suomen vastaajat (n=854) Kaikki vastaajat (n=6 205)

Kysymys: Mikä kaupungeissa on mielestäsi viehättävintä? Voit valita enintään 3 vastausta.



Nuoret aikuiset arvostavat 
asumisen väljyyttä

VÄLJÄÄ ASUMISTA

Puolet suomalaisvastaajista
asuisi mieluiten omakotitalossa.

Kerrostalossa haluaa asua vain 
reilu viidennes.

50 %

22 %

Kysymys: Missä asuisit mieluiten?



Kodin ääniympäristö on tärkeää – meluttomuus suosittu 
toive ja varsinkin katu- ja naapurimelu häiritsevät

42%

41%

30%

15%

26%

5%

5%

Ei katumelua, esim. baareista, koulupihoista tai urheilukentiltä

Ei naapurimelua

Ei liikennemelua

Vain luonnon ääniä

Mahdollisimman vähän mitään ääniä

Ääniympäristöllä ei ole merkitystä

En osaa sanoa

Kysymys: Mitkä melutekijät ovat sinulle tärkeimpiä asuinpaikan valinnassa? Voit valita enintään 3 vastausta. 

Suomalaisvastaajat kokivat 

naapureiden äänet ja kadulta kuuluvat 

ihmisten äänet häiritsevämmiksi kuin 

liikennemelun. Keskimäärin muissa 

maissa liikenteen melu koettiin 

kaikkein tärkeimmäksi välttää.



Työ- tai opiskelupaikan ei tarvitse 
olla aivan naapurissa

ETÄISYYS TYÖ- TAI OPISKELUPAIKKAAN

Vain viidenneksen mielestä työ- tai 
opiskelupaikan on sijaittava enintään 
15 minuutin päässä kotoa.

20 %

Kysymys: Missä asuisit mieluiten?



15 %
8 %

mielestä on 
muuttunut

myönteisemmäksi

mielestä on 
muuttunut 

kielteisemmäksi

66 %
sanoo ettei

koronapandemialla
ollut vaikutusta
suhtautumiseen

kaupunkiasumiseen

Koronapandemia ei ole juuri muuttanut 
asenteita kaupunkiasumiseen

PANDEMIAN VAIKUTUKSET KAUPUNGISSA ASUMISEEN

Kysymys: Onko suhtautumisesi kaupunkiasumiseen muuttunut 

COVID-19-pandemian myötä?

Keski-Euroopassa suhtautuminen on 

muuttunut kielteisemmäksi selvästi 

useammalla – esimerkiksi Itävallassa 37 % 

sanoo suhteensa kaupunkiasumiseen 

muuttuneen kielteisemmäksi pandemian 

myötä.



Sosiaalinen epätasa-arvo ja alueellinen eriytyminen 
kaupunkien suurin haaste

42%

35%

34%

25%

21%

20%

15%

7%

7%

6%

Sosiaalinen epätasa-arvo / alueellinen eriytyminen

Ylikansoittuminen

Ilmastonmuutos

Yksityisyyden puute

Puutteellinen liikenneinfrastruktuuri

Puutteet kriisivalmiudessa

Puutteellinen kiertotalouden hallinta

Puhtaan juomaveden puute ja puutteellinen hygienia

Puutteellinen energiantuotanto

Puutteellinen digitalisaatio

Kysymys: Mitä pidät tulevaisuuden kaupunkien suurimpina haasteina? Voit valita enintään 3 vastausta

Suomalaiset nuoret aikuiset ovat 

muiden maiden asukkaita enemmän 

huolissaan sosiaalisesta epätasa-

arvosta ja alueellisesta 

eriytymisestä. Kaikkien 

tutkimuksessa mukana olleiden 

maiden yhteistuloksissa kaupunkien 

suurimpana haasteena pidettiin 

ilmastonmuutosta.



Turvallisuus ja sosiaalinen tasa-arvo suomalaisille 
tärkeämpää asuinpaikkaa valitessa kuin muille

31%

29%

26%

24%

20%

18%

15%

Suomi

Norja

Ruotsi

Tanska

Sveitsi

Itävalta

Saksa

Kysymys: Mitkä osatekijät ovat sinulle tärkeimpiä asuinpaikan valinnassa? Vaihtoehdon ’Turvallisuus ja sosiaalinen tasa-arvo’ valinneet



44 %

13 %
valitsee julkisen

liikenteen

taittaisi arjen 
matkat mieluiten 

omalla autolla

16 %
valitsee mieluiten
oman polkupyörän

Oma auto selvästi 
suosituin liikkumismuoto 

OMALLA AUTOLLA PAIKASTA TOISEEN

Kysymys: Millä kulkuvälineillä liikkuisit mieluiten arjessasi?

Oma auto oli nuorille aikuisille 

selvästi suosituin liikkumismuoto 

kaikissa tutkimusmaissa. 

Julkinen liikenne oli selvästi 

Pohjoismaita suositumpaa Keski-

Euroopassa, missä asukastiheys 

on keskimäärin korkeampi.



Edullinen asuminen 
on yksi 
tärkeimmistä 
asuinpaikan 
valintaan 
vaikuttavista 
tekijöistä kaikissa 
maissa

KOHTUUHINTAISTA ASUMISTA

Kysymys: Mitkä osatekijät ovat sinulle tärkeimpiä asuinpaikan valinnassa? 



Eniten omalle asuinalueelle kaivattaisiin 
lisää edullista asumista

40%

32%

26%

25%

24%

20%

16%

12%

10%

5%

Edullinen asuminen

Kahvilat/ravintolat

Viihde/kulttuuri

Läheisyys luontoon

Viheralueet/puistot

Julkinen liikenne

Pysäköintialueet

Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut

Pyöräkaistat

Yhteisölliset työtilat

Kysymys: Mitä seuraavista haluaisit enemmän asuinalueellesi? Voit valita enintään 3 vastausta.

Edullinen asuminen nousi 

tärkeimmäksi toiveeksi myös 

muissa tutkimusmaissa.



Suomalaiset pitivät työmahdollisuuksia muita useammin 
kaupunkien houkuttavimpina vetovoimatekijöinä

44%

38%

37%

37%

36%

33%

33%

Suomi

Itävalta

Norja

Ruotsi

Saksa

Tanska

Sveitsi

Kysymys: Mikä kaupungeissa on mielestäsi viehättävintä? Vaihtoehdon ’Työmahdollisuudet’ valinneet

Esimerkiksi Sveitsissä ja Saksassa 

työmahdollisuuksia piti 

tärkeimpinä vain noin kolme 

kymmenestä vastaajasta, kun 

taas Suomessa se nousi kärkeen 

lähes puolella vastaajista. 



Suomalaiset kaikkein halukkaimpia 
etätyöhön ja etä- ja lähityön yhdistämiseen 

TYÖ JA OPISKELU VETÄVÄT KAUPUNKEIHIN

Kysymys: Missä työskentelisit mieluiten? 

Useampi kuin joka kolmas 
suomalaisvastaaja työskentelisi 
mieluiten täysin kotoa käsin. 

Neljä kymmenestä 
suomalaisvastaajasta yhdistelisi 
mieluiten etä- ja lähityötä.

35 %
41 %

Vaikka työ- ja opiskelumahdollisuudet 

vaikuttavat vahvasti nuorten aikuisten 

asuinpaikan valintaan, moni on kiinnostunut 

tekemään etätyötä. Suomalaiset olivat 

muiden maiden vastaajia enemmän 

halukkaita etätyöhön ja etä- ja lähityön 

yhdistämiseen. 

Joka neljäs suomalaisvastaaja sanoo 

koronapandemian lisänneen halua tehdä 

etätyötä. Toisaalta kaksi kolmesta sanoo, 

ettei pandemialla ollut vaikutusta. 
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AFRYn kyselytutkimuksessa selvitettiin 18–35-

vuotiaiden nuorten ajatuksia tulevaisuuden 

kaupungeista seitsemässä Euroopan maassa: 

Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, 

Saksassa, Itävallassa ja Sveitsissä.

Tutkimuksen toteutti tutkimusyritys YouGov

23.8.–6.9.2021. Yhteensä vastaajia oli 6 205, 

joista suomalaisia oli 854.

Tutkimus


