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KONE Hissit Oy: Hissitutkimuksen tulokset pähkinänkuoressa 

Hissiä käytetään useimmiten kauppakeskuksessa tai marketissa: 

• 41 % vastaajista kertoi käyttävänsä hissiä useimmiten kauppakeskuksessa, marketissa tai 
vastaavassa. 

• 24 % vastaajista kertoi käyttävänsä hissiä useimmiten kotitalossaan. 

• 18 % vastaajista kertoi käyttävänsä hissiä useimmiten työpaikallaan. 

• 8 % vastaajista kertoi käyttävänsä hissiä useimmiten jossain muualla. 

• 10 % ei osannut sanoa. 

Hississä tervehditään tuttuja mutta ei vieraita: 

• 20 % vastaajista kertoi tervehtivänsä muita astuessaan hissiin ja 14 % kertoi tervehtivänsä 
muita heidän astuessaan hissiin kauppakeskuksessa tai marketissa. 

• 43 % vastaajista kertoi tervehtivänsä muita astuessaan hissiin ja 38 % kertoi tervehtivänsä 
muita heidän astuessaan hissiin kotitalossa. 

• 43 % vastaajista kertoi tervehtivänsä muita astuessaan hissiin ja 40 % kertoi tervehtivänsä 
muita heidän astuessaan hissiin työpaikalla. 

• 6 % vastaajista kertoi juttelevansa muiden hissin käyttäjien kanssa kauppakeskuksessa tai 
marketissa.  

• 21 % vastaajista kertoi juttelevansa muiden hissin käyttäjien kanssa kotitalossa. 

• 29 % vastaajista kertoi juttelevansa muiden hissin käyttäjien kanssa työpaikalla. 

• Kotitalon hissiä koskeva kysymys esitettiin vain niille, joiden kotitalossa on hissi. Työpaikan 
hissiä koskeva kysymys esitettiin vain työelämässä oleville, joiden työpaikalla on hissi. 

Hississä katsotaan peiliin tai kännykkää: 

• 51 % vastaajista kertoi tarkistavansa peilikuvansa kotitalon hississä. Naisista 60 % ja 
miehistä 41 % valitsi tämän vastauksen. 

• 40 % vastaajista kertoi tarkistavansa peilikuvansa kauppakeskuksen tai marketin hississä. 
Naisista 51 % ja miehistä 28 % ja valitsi tämän vastauksen. 

• 36 % vastaajista kertoi tarkistavansa peilikuvansa työpaikan hississä. Naisista 41 % ja 
miehistä 32 % valitsi tämän vastauksen. 

• Vastaajista 23 % kertoi katsovansa kännykkäänsä kotitalon hississä. 22 % vastaajista kertoi 
katsovansa kännykkää kauppakeskuksen tai marketin hississä. Myös työpaikan hississä 
kännykkää katsoo 22 % vastaajista. 

• Kotitalon hissiä koskeva kysymys esitettiin vain niille, joiden kotitalossa on hissi. Työpaikan 
hissiä koskeva kysymys esitettiin vain työelämässä oleville joiden työpaikalla on hissi. 

Nuoret aikuiset matkustavat hissillä mielellään yksin: 

• 18–24-vuotiaista vastaajista 42 % kertoi matkustavansa hissillä mieluummin yksin. 

• 25–34-vuotiaista vastaajista 40 % kertoi matkustavansa hissillä mieluummin yksin. 

• Vanhemmissa ikäryhmissä korkeintaan 27 % kertoi matkustavansa hissillä mieluummin 
yksin. Yli 65-vuotiaista vastaajista vain 19 % kertoi suosivansa yksin matkustamista. 

• Sekä eteläsuomalaisista että länsisuomalaisista 31 % kertoi matkustavansa hissillä 
mieluummin yksin. 

• Itäsuomalaisista 21 % ja pohjoissuomalaisista 24 % kertoi matkustavansa hissillä 
mieluummin yksin. 

Työpaikoilla miehet käyttävät hissiä enemmän kuin naiset:  

• 57 % työelämässä olevista miehistä käyttää hissiä työpaikalla ainakin kerran kerran 
päivässä. 



• 42 % työelämässä olevista naisista käyttää hissiä työpaikalla ainakin kerran kerran päivässä. 

• Työelämässä olevista naisista 37 % käyttää hissiä työpaikalla harvemmin kuin kerran 
viikossa. 

• Työelämässä olevista miehistä 26 % käyttää hissiä työpaikalla harvemmin kuin kerran 
viikossa. 

• Kysymys kysyttiin vain niiltä vastaajilta, joiden työpaikalla on hissi. 

Noin viidesosa toivoo hissiin painiketta, jolla oven voi pitää auki tai sulkea etuajassa: 

• Kauppakeskusten hisseihin ominaisuutta toivoi 20 % kaikista vastaajista: miehistä 16 % ja 
naisista 25 %. 

• Kotitalon hissiin ominaisuutta toivoi 25 % vastaajista, joiden kotitalossa on hissi: miehistä 16 
% ja naisista 33 %. 

• Työpaikan hissiin ominaisuutta toivoi 17 % vastaajista, jotka ovat työelämässä ja joiden 
työpaikalla on hissi: miehistä 12 % ja naisista 21 %. 

• 20 % vastaajista kertoi käyttävänsä painiketta työpaikalla ja 20 % kertoi käyttävänsä sitä 
kauppakeskuksessa tai marketissa. Kotitalossa painiketta kertoi käyttävänsä 14 % 
vastaajista. 

• Kaikista vastaajista 14 % ilmoitti, ettei yleensä mene hissiin, jos siellä on muita ihmisiä.  

 

 

 


