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5 Mökkiliikenteen energia-  
 ja ekotehokkuus

Pekka Lahti 

Mökkiliikenteen energia- ja ekotehokkuutta tarkastellaan tässä arvioimalla ensin 
mökkiliikenteen määrä Suomessa (henkilö- ja ajoneuvokilometreinä) ja sen jakautu-
minen eri vuodenajoille ja liikkumismuodoille (matkustustavoille ja kulkuneuvoille). 
Seuraavaksi määritellään, mitä mökkiliikenteen energia- ja ekotehokkuudella tar-
koitetaan ja sen jälkeen arvioidaan nykyisen mökkiliikenteen energiankulutusta ja 
päästöjä sekä niiden kehityssuuntia. Mökkiliikennettä vertaillaan joihinkin muihin 
"vaihtoehtoisiin" vapaa-ajanvietonmuotoihin ja niiden energia- ja ekotehokkuuksiin. 
Lopuksi arvioidaan, miten mökkiliikenteen energia- ja ekotehokkuutta voitaisiin 
parantaa. 

5.1

Mökkiliikenteen määrä

Kesämökkien ja muiden vapaa-ajanasuntojen määrä on Suomessa noin 0,5 miljoonaa 
(Rakennus- ja huoneistorekisteri) ja niitä käyttää vakituisesti noin 1,8 miljoonaa asu-
kasta (Tilastokeskus). Mökeistä 85 % (noin 426 000 kpl) on rakennettu 1950-luvulla ja 
sen jälkeen (kuva 30). 2000-luvun alussa mökkikanta on kasvanut edelleen keskimää-

rin yli 5 000:lla eli runsaalla 1 % vuodessa. 
Noin puolet (48 %) yli 5-vuotiaista suoma-
laisista asuu talouksissa, joilla on käytet-
tävissään kesämökki (Altika-tietokanta). 
Näiden tietojen perusteella yhdellä mökil-
lä on keskimäärin 5 käyttäjää. Mökkiasuji-
en lisäksi ovat vielä mökeillä vierailijat ja 
muut mökkejä epäsäännöllisesti käyttävät. 
Mökkimatkailu koskettaa näin ollen lähes 
jokaista suomalaista. 

Henkilöliikennetutkimuksen (HLT 
2004–2005) tulosten mukaan kesämökil-
le tehdään päivittäin keskimäärin 1,03 
käyntiä, jos kaikkien suomalaisten kaikki 
mökkimatkat jaetaan tasan vuoden kaikille 
vuorokausille (Matkatuotoskäsikirja 2008). 
Moni matka tehdään tietysti yhdessä per-
heenjäsenten tai ystävien kanssa. Mökkejä 
käytetään enimmäkseen kesällä, mutta yhä 
suurempi osa mökkikannasta on muutettu 

Kuva 30. Suomen mökkikannan (503 000 mökkiä vuonna 2006)  
jakauma eri vuosikymmeninä rakennettuihin (prosenttia lukumää-
rästä, Tilastokeskus/RHR). Mökkien rakentamisen huippukausi oli 
1970-luvulla, mutta se jatkui pitkälle 1980-luvulle. 
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talvikäyttöön sopivaksi. Mökkiliikenteen määrä on kuitenkin edelleen viisi kertaa 
suositumpaa kesäkuukausina (kesä-elokuu) kuin talvikuukausina (joulu-helmikuu). 
Viikonloppuliikenteen osuus edelleen näkyy viikonpäivien välisessä vertailussa, 
mutta jakauma on selvästi tasaisempi kuin kuukausien vertailussa. Jakaumaa on 
tasoittanut erityisesti autoistuminen ja sen mukana parantuneet (lisääntyneet, nopeu-
tuneet ja välityskyvyltään parantuneet tieyhteydet) kulkuväylät ja työaikojen jousta-
voituminen (vapaus ottaa vapaa-aikaa myös normaaleina työpäivinä, pidennettyinä 
viikonloppuina tai työpäivän lyhentäminen). Ilmaston lämmetessä ja autoistumisen 
lisääntyessä kesämökkeilystä tulee yhä enemmän vuosimökkeilyä.

Mökkiliikenne kasautuu edelleen voimakkaasti kesäkuukausille (touko- ja syyskuu 
mukaan lukien), mutta kevättalven ja syksyn käynnit ovat muita ajanjaksoja hieman 
suositumpia (HLT 2004–2005, kuvat 31–33). Perjantai ja sunnuntai ovat edelleen 
suosituimmat viikonpäivät, mutta muutkin viikonpäivät ovat lähes yhtä suosittuja 
(kuva 34).

tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu koko 
vuosi

muu vapaa-aika 9,5 8,7 10,6 11,3 10,4 14,9 20,1 15,9 13,5 11,1 6,9 9,3 11,8
mökki 1,2 1,0 2,9 1,3 3,9 4,4 5,5 4,2 3,5 2,0 1,1 1,0 2,6
vierailu 7,4 7,5 10,9 9,4 9,2 9,7 10,2 8,2 7,7 8,7 7,7 8,3 8,7
ostos, asiointi 4,0 5,0 4,3 7,1 6,0 6,3 6,3 6,1 6,3 5,8 5,2 6,9 5,8
työasia 3,9 2,6 4,0 5,6 2,4 3,3 3,3 3,1 6,5 3,6 4,8 3,2 3,9
koulu, opiskelu 2,0 2,2 2,0 1,6 0,9 0,1 0,8 1,4 1,9 2,2 3,3 1,0 1,6
työ 5,9 7,5 7,3 7,8 7,4 9,3 5,5 7,8 8,0 7,9 8,3 5,9 7,4
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tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu koko vuosi 

Kuvat 31 ja 32. Kesämökkikäyntien ajallinen vaihtelu on suurempaa kuin muissa matkaryhmissä. 
Kesäkuukausina mökkimatkoja tehdään lähes 5 kilometriä henkeä ja vuorokautta kohti kun talviai-
kaan matkasuorite jää noin 1 kilometrin tasolle (aineisto: HLT 2004–2005).
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Kuva 33. Suomalaisten kesämökkimatkojen kuukausivaihtelu (Matkatuotoskäsikirja 2008, aineisto: 
HLT 2004–2005). Kesäaika on ilmastollisista syistä edelleen suosituinta vapaa-ajanasuntojen käyt-
töaikaa, mutta liikennemahdollisuuksien (lähinnä henkilöautoilun) yleistyessä käyttöaika levenee 
erityisesti kevään mutta myös syksyn suuntaan. Talviasuttavien mökkien osuuden kasvu on toinen 
tärkeä syy kesäajan ulkopuoliseen mökkien käyttöön.

Kuva 34. Suomalaisten kesämökkimatkojen viikkovaihtelu (Matkatuotoskäsikirja 2008, aineisto: 
HLT 2004–2005). Suosituimmat ovat edelleen perjantai, lauantai ja sunnuntai, mutta erot viikon-
päivien välillä ovat tasoittumassa.

Pisimmät mökkimatkat tehdään pääkaupunkiseudulta (PKS) ja muista suurista kes-
kuksista – ero keskiarvoon on jopa 80 % (kuvat 35 ja 36). Pääkaupunkiseutulainen 
tekee mökkimatkoja jopa 4,6 km vuorokaudessa, kun pienissä taajamissa jokainen 
tekee mökkimatkoja keskimäärin vain 1,1 km vuorokaudessa. Vastaavat matka-ajat 
ovat 4,9 ja 1,0 minuuttia vuorokaudessa. Keskimäärin mökkimatkoja tehdään 2,6 km 
vuorokaudessa eli noin 950 km vuodessa henkeä kohti. Keskimääräinen mökkimat-
koihin kulunut matka-aika on lähes 16 tuntia vuodessa henkeä kohti (keskinopeus 
60 km/h). Mökkimatkat ovat yleisimmin 80–120 km pitkiä (kuva 37).
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Kuvat 35 ja 36. Mökkimatkojen keskipituudet ovat pidempiä kuin mitkään muut matkatyypit. Ne 
vaihtelevat myös paljon riippuen alueesta: pääkaupunkiseudulla keskipituus on yli 110 km, pienten 
työssäkäyntialueiden keskustoissa vain runsaat 20 km (aineisto: HLT 2004–2005).  Suurista ja 
keskisuurista keskuksista (tummat pylväät) tehtävät mökkimatkat ovat selvästi pitempiä kuin niiden 
reuna-alueilta (vaaleat pylväät). Keskisuurten työssäkäyntialueiden (siniset pylväät) keskuskunnista 
mökkimatkat ovat jopa yli kaksinkertaisia verrattuna niiden reuna-alueisiin.
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Mökkimatkoja on lukumääräisesti eniten pituusluokassa 10–30 km, yhteensä noin 
28 % kaikista mökkimatkoista (kuva 38). Mökkimatkojen keskipituus on noin 58 
km ja matka-aika noin 57 minuuttia. Pitkiä matkoja (yli 100 km) on 11 %, ja niiden 
keskipituus 203 km ja matka-aika 2 h 38 min (HLT 2004–2005). Hyvin pitkiä eli yli 
200 km mökkimatkojakin on 5 % matkalukumäärästä, matkasuoritteesta (henkilöki-
lometreistä) tietysti selvästi suurempi.
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Kuva 37. Päivittäisistä henkilöliikennematkoista mökkimatkojen osuus on suurimmillaan pituus-
luokassa 80–120 km (aineisto: HLT 2004–2005). Pitkien, yli 80 km:n matkojen osalta yleisimmät 
matkat ovatkin erityyppisiä vapaa-ajanmatkoja ja erityisesti vierailumatkoia. 

Kuva 38. Mökkimatkojen pituusjakauma (laskettuna osuuksina matkojen lukumäärästä) (aineisto: 
HLT 2004–2005). Pitkien matkojen merkitys kasvaa kun osuus lasketaan suoritteesta (henkilö-
km/v).
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Kuva 39. Mökkimatkojen pituus riippuu mm. mökkimatkan lähtöpään sijainnista yhdyskuntara-
kenteessa. Keskuskunnan asukkaan mökkimatka on keskimäärin 36–214 % pitempi kuin saman 
työssäkäyntialueen reunakunnan asukkaan (ks. nuolien osoittamat kohdat kaaviossa). (aineisto: 
HLT 2004–2005).

Työssäkäyntialueiden keskustoista syntyy enemmän mökkiliikennettä (henkilöki-
lometrejä) kuin reunoilta. Keskustat ovat tietysti jo määritelmällisesti kauempana 
haja-asutusalueista, joilla mökit useimmiten sijaitsevat, mutta yhtenä selityksenä 
voi olla myös se, että keskustoissa asuminen synnyttää suuremman tarpeen kokea 
”maanläheistä” asumistapaa eli harrastaa mökkeilyä (HLT 2004–2005, kuva 39).
Asunnon sijainti, asuinympäristön tehokkuus, talotyypit ja elämäntapa vaikuttavat 
mökkiasumiseen eli mökkien määrään, käyttötiheyteen ja matkaetäisyyteen (kuvat 
40-41). Keskuskuntien mökkimatkat ovat 10–50 km pitempiä kuin reunakuntien. 
Yhtenä selityksenä voi olla se, että ”maanläheinen” asumistapa vähentää mökkeilyn 
tarvetta. 

Mökkien määrän jatkuvasti kasvaessa, niiden varustelutason parantuessa ja mö-
keillä käyntikertojen määrän kasvaessa, koko mökkeilyn ekotehokkuus näyttää huo-
nontuvan. Tämä tarkoittaa muun muassa energiankulutuksen ja päästöjen kasvua 
asukasta ja vuotta kohti sekä kasvihuoneilmiön voimistumista. Mökkien varustetaso 
on parantunut vuosien myötä, vaikka osa mökkeilijöistä pitää tiettyä askeettisuutta 
viehättävänä. Nykyisin noin 70 % mökeistä on liitetty sähköverkkoon ja yhä useam-
pi liitetään vesi- ja viemäriverkostoon. Sähkön tulo on merkinnyt sähkökäyttöisten 
laitteiden lisääntymistä mökeillä. 

Lisääntyvä vapaa-aika, sen viettotapojen monipuolistuminen ja siihen liittyvät 
harrastukset (mökkeily mukaan lukien) vaikuttavat monella tapaa ympäristöön. 
Osavuotisen, muualla kuin vakituisessa asunnossa asumisen eli kakkosasumisen 
suosio kasvaa, jolloin samalla mökkien mukavuus- ja varustetasoa lisätään. Mökkien 
ympärivuotinen käyttö lisää sekä energiankulutusta mökeillä että mökkiliikennettä, 
josta suurin osa on henkilöautoliikennettä (kuva 42). 
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Kuva 42. Kesämökkimatkojen kulkutapajakauma erilaisilla alueilla koko vuoden keskiarvona  
(Matkatuotoskäsikirja 2008, aineisto: HLT 2004–2005). 
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Kuvat 40 ja 41. Mökkimatkan pituus riippuu mm. mökkimatkan lähtöpisteestä eli mökkimatkaili-
jan vakituisen asunnon sijainnista työssäkäyntialueen yhdyskuntarakenteessa. Ero keskustojen ja 
reuna-alueiden välillä voi olla jopa 50 km. Keskimääräisissä vuorokausittaisissa matkasuoritteissa 
erot ovat 1–2,6 km/henkilö (aineisto: HLT 2004–2005).
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5.2

Mökkiliikenteen ekotehokkuuden 
määrittely ja mittarit

Mökkiliikenteen ekotehokkuudella tarkoitetaan tässä kesämökeille ym. vapaa-ajan 
asunnoille tehtävien matkojen aiheuttamaa energian- ja muiden raaka-aineiden ku-
lutusta sekä aiheutettuja päästöjä tuotettua henkilökilometriä kohti. Ekotehokkuu-
den mittarina voidaan käyttää vaihtoehtoisesti em. kulutus- ja vaikutusmääriä yhtä 
kesämökkeilijää kohti vuodessa. Tällöin oletetaan keskimääräisen kesämökkeilijän 
matkustusmääriksi keskimääräinen matkamäärä vuodessa. 

Mökkiliikenteen ekotehokkuutta voidaan mitata valtakunnallisten keskiarvojen 
lisäksi maakunnittain, kaupunkiseuduittain, työssäkäyntialueittain, kunnittain tai 
muulla aluejaolla. Tällöin saadaan tarkempi kuva siitä, millaisia vaikutuksia tietyllä 
alueella asuvat tai tietyllä alueella sijaitsevat mökit aiheuttavat. Molemmilla em. 
tarkastelutavoilla on oma arvonsa. Tulosten tulkinnassa on kuitenkin oltava tarkkana 
– kummasta vaikutuksesta halutaan kertoa: asukkaan asuinpaikan (lähtöpään) vai 
mökin sijaintipaikan (tulopään) "aiheuttamasta" matkustuksesta. 

Asuinpaikan ja mökin sijaintipaikan keskinäisistä riippuvuuksista ja "aiheutta-
misketjuista" ei tiettävästi ole tehty kattavaa tutkimusta. Seuraavilla tekijöillä on 
kuitenkin kokemusperäisten havaintojen perusteella selviä vaikutuksia mökkimat-
kojen pituuksiin ja määrään. Suurten asutuskeskittymien, kuten pääkaupunkiseudun 
läheisistä mökkipaikoista on luonnollista niukkuutta, niiden kysyntä on tarjontaan 
nähden suurta ja ne ovat sen takia kalliita. Tämä aiheuttaa mökkipaikkojen etsimistä 
yhä kauempaa, jolloin matkat pitenevät. Myös maantieteelliset erot, kuten vesistö-
jen suhteellinen määrä eri seutujen välillä aiheuttavat luonnollista mökkimatkojen 
pituusvaihtelua. Rantatontteja etsitään mielellään kauempaakin. Edelleen voidaan 
olettaa, että asuinolosuhteet asuinpaikkakunnalla voivat aiheuttaa pienempää tai 
suurempaa mökkipaikkojen kysyntää kuin keskimäärin. Mikäli asukkailla on asuin-
paikkakunnallaan runsaasti luonnonläheistä vapaa-ajanviettotarjontaa (veneilyä, 
kalastusta, retkeilymaastoja jne.), saattaa mökkien tarve olla pienempää kuin sellai-
sella paikkakunnalla, jossa vastaavia palveluja ei ole tarjolla. Mikäli mökkimatkojen 
ekotehokkuuteen halutaan vaikuttaa, on muun muassa em. tekijöihin syytä kiinnittää 
huomiota. 

Mökkien sijainnista Suomen alue- ja yhdyskuntarakenteessa saadaan tieto tar-
kastelemalla rakennus- ja huoneistorekisterin (RHR) koordinaattipohjaisia tietoja 
kartalla (kuvat 43–44).

Vakituisen asunnon ja mökkien välisistä maantieteellisistä etäisyyksistä ei ole 
tehty erillisselvitystä, koska se edellyttäisi tietoa, jolla tietty asunto ja sen omistajan 
(tai vuokraajan) osoite voitaisiin yhdistää tiettyyn (tai tiettyihin) kesämökkeihin. 
Rakennusten koordinaattipisteet ovat tiedossa (RHR), jolloin etäisyydet voitaisiin 
laskea paikkatietopohjaisesti joko linnuntietä (karttakoordinaattietäisyyksinä) tai 
lyhintä tieverkkoa pitkin (esimerkiksi Suomen Tiestön tietokannan avulla). Sen li-
säksi tarvitaan tieto, joka yhdistää kaksi koordinaattipistettä (vakituisen asunnon ja 
kesämökin sijainnit) toisiinsa. Senkin jälkeen tarvittaisiin tietoa mökeillä vierailijoiden 
asuinpaikoista. 

Karkean kuva mökkien sijainnista suhteessa muuhun asutusrakenteeseen saadaan 
kuitenkin tarkastelemalla mökkien etäisyyksiä lähimmästä maakuntakeskuksesta. 
Etäisyyksien muutoksista saadaan puolestaan kuva liittämällä tarkasteluun mökkien 
rakennusvuodet. Tämä tarkastelu on tehty laskemalla kunakin vuosikymmenenä 
rakennettujen mökkien keskietäisyys (linnuntietä) maakuntakeskuksesta. Etäisyydet 
ovat jatkuvasti kasvaneet (kuva 45). Ennen 1950-lukua mökit olivat noin 47 km etäi-
syydellä, kun 2000-luvulla rakennettujen etäisyys on jo keskimäärin 64 km. 
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Kuvat 43 ja 44. Suomen kesämökit (vapaa-ajan asunnot) kartalla vuoden 2006 rakennuskantatie-
tojen (RHR) mukaan. Esimerkkeinä Mikkelin seutu (yläkuva) ja Kustavi (alakuva). (RHR-aineiston 
paikkatietokäsittely VTT/Minna Halonen, koko maata koskevat graafit kuvissa 45–48).
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y = 3,7297x + 39,924
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Kuva 45. Mökkien keskietäisyydet (linnuntietä) maakuntakeskuksista mökkien rakennusvuoden 
(vuosikymmenen) mukaan.
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Kuva 46. Mökkikannan keskietäisyyksien (linnuntietä) muutokset maakunnittain ja vuosikymmenit-
täin.

Etäisyydet maakuntakeskuksista ovat koko Suomen mökkikannassa kasvaneet kes-
kimäärin noin 310 m vuodessa 1950-luvulta vuoteen 2006 mennessä. Muutokset 
vaihtelevat paitsi maakunnittain niin myös vuosikymmenittäin (kuvat 46–48). 
Etäisyysmuutokset voidaan ryhmitellä seuraaviin tyypillisiin luokkiin:
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Kuvat 47 ja 48. Mökkikannan keskietäisyyksien (linnuntietä) muutokset maakunnittain ja vuosikym-
menittäin Etelä-Suomessa (alempi kuva) ja Pohjois-Suomessa (ylempi kuva).
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•  A = etäisyydet pitenevät jatkuvasti 
(vaikkakin) hidastuen 1950-luvulta al-
kaen ja alkavat lyhentyä vasta 2000-lu-
vun taitteessa, kun tarjonta ehtyy ja 
vanhoja rakennuspaikkoja aletaan 
uudelleen rakentaa.

•  B = etäisyydet pitenevät jatkuvasti, hi-
dastuvalla vauhdilla lukuun ottamat-
ta 1970- ja 1980-lukujen väliaikaisia ly-
hentymisvaiheita, mutta lähtevät taas 
nopeutuvaan kasvuun 2000-luvulla.

• C = 1950-luvulla mökkejä rakennettiin 
runsaasti lähelle maakuntakeskuksia, 
mutta sen jälkeen yhä kauemmaksi ja 
vasta 2000-luvulla tehtyjen mökkien 
etäisyydet alkoivat uudelleen lyhen-
tyä.

•  D = etäisyyksien voimakasta kasvua 
lähes koko tarkastelujakson ajan.

Luokkaan A kuuluvat seuraavat maa-
kunnat (kuva 49): Uusimaa (ml. Itä-
Uusimaa), Kanta-Häme, Kymenlaakso, 
Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Keski-Suomi ja 
Keski-Pohjanmaa. Luokkaan B kuuluvat: 
Varsinais-Suomi, Satakunta, Pirkanmaa, 
Päijät-Häme, Etelä-Pohjanmaa ja Pohjan-
maa. Luokkaan C kuuluvat Pohjois-Sa-
vo, Pohjois-Karjala ja Kainuu. Luokkaan 
D kuuluvat Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi.

5.3

Mökkiliikenteen energiankulutus 

Mökkimatkoja tehdään Suomessa vuosittain yhteensä noin 5 miljardia henkilökilo-
metriä vuodessa eli keskimäärin 1 000 km jokaista suomalaista kohti. Harvat kuiten-
kaan ajavat henkilöautollaan yksin mökkiloman viettoon. Jos mökille matkaaviin 
autokuntiin kuuluisi keskimäärin kolme henkilöä, kyse olisi noin 3 000 km:stä autoa 
kohti joka vuosi. Mökkiliikenne kuluttaa energiaa noin 1  070 GWh vuodessa eli 
yli kaksi kertaa enemmän kuin mökkien sähkönkäyttö, joka on noin 500–900 GWh 
(ks. luvut 2.4 ja 3.1.2) vuodessa. Energiankulutuksen määrä ei ole suuri verrattuna 
koko Suomen energiankulutukseen (runsas 300 TWh/v), mutta kun tarkastellaan 
yksityisen ihmisen tekemien valintojen energiankulutukseen vaikuttamiskeinoja, 
on vapaa-ajan vietolla (kuten mökkeilyllä) ja vapaa-ajan liikenteellä merkittävä rooli 
– vakituisen asunnon valintaan ja käyttöön liittyvien valintojen jälkeen. Vapaa-ajan 
liikenteen osuus on selvästi suurempi kuin työ- tai asiointimatkojen osuus kaikista 
henkilömatkakilometreistä. Vapaa-ajanliikenteen osuus koko liikennesuoritteesta 
(kuva 50) kasvaa ja sitä kautta sen rooli kasvihuonekaasupäästöjen yhtenä merkittä-
vistä tuottajista. Näistä syistä mökkikulttuurin ekotehokkuuteen on syytä kiinnittää 
aikaisempaa enemmän huomiota. 

Kuva 49. Maakunnat luokiteltuna sen mukaan 
miten mökkien etäisyydet maakuntakeskuksista 
ovat muuttuneet 1950-luvulta alkaen. Nuolet 
kuvaavat muutossuuntia ja -nopeuksia. 
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Mökkiliikenteen osuus kotimaisesta hen-
kilömatkasuoritteesta vuosina 2004–2005 
oli noin 2,6 km/vrk asukasta kohti. Noin 
90 % mökkimatkoista tehdään henkilö-
autolla. Mökkiasumisen kasvu lisää asu-
misen aiheuttamaa kokonaiskulutusta ja 
vähentää asumisen kokonaisekotehok-
kuutta (materiaalien ja energiankulu-
tusta, päästöjä ja jätteitä asukasta kohti), 
koska yhteenlaskettu asuinpinta-ala (va-
kituinen asunto + kesämökki + mahdolli-
set kakkosasunnot) kasvaa, liikkuminen 
eri asumismuotojen välillä lisääntyy eri-
tyisesti kun mökkien talviasuttavuutta 
parannetaan.

5.4

Arvioita 
mökkiliikenteen tulevista muutoksista
Mökkiliikenteen tuleva kehitys riippuu ainakin seuraavista tekijöistä:

• Yleinen taloudellinen kehitys (matkustukseen käytettävissä olevat varat).
• Liikennemuotojen ja matkustustapojen kehitys (henkilöautojen määrä, niiden 

energiatehokkuus, matkustus- ja kuljetusmukavuus jne.).
• Maantieliikenteen olosuhteiden (teiden kapasiteetin, nopeuksien, turvallisuu-

den ja tienvarsipalvelujen) kehitys.
• Julkisen liikenteen tarjonta (juna- ja bussiliikenteen linjat, vuorotiheys, matkus-

tusmukavuus ym. palvelut, kutsutaksit ym. uudet palvelumuodot autottomille).
• Vaihtoehtoisten loma- ja vapaa-ajanviettotapojen (kuten etelänmatkojen, kau-

komatkojen, räätälöityjen retkeily- ja seikkailupalveluiden) tarjonta.
• Vuokramökkien määrän ja laadun kehitys (vaihtoehtona omistusmökeille).
• Mökkien varustelun ja muun asumismukavuuden kehitys (perinteisen askeet-

tisen mökkeilyn kysynnän vähetessä).
• Vakituisen asumisen uusien luonnonläheisten muotojen kehitys (vaihtoehtoina 

mökkimatkailulle).

Taloudellisten suhdanteiden vaihtelusta huolimatta on perusteltua olettaa, että talou-
dellinen kasvu jatkuu pitkällä aikavälillä. Tämä merkitsee tulo- ja varallisuustason 
kasvua ja kulutus- ja investointimenojen lisääntymistä. 

5.5

Mökkeily verrattuna muihin vapaa-ajan viettotapoihin

Mökkeilyn ohella uusista kulutuksen ja investointien kohteista kilpailevat esimerkiksi 
kulkuneuvot (joista sekä henkilöautot että veneet tukevat ainakin osaksi samalla myös 
mökkeilyn kasvua), vakituisen asunnon hankinta- ja parantamisprojektit (joka saat-
taa olla vaihtoehto mökkeilylle), rahoitusvarallisuuden kuten osakkeiden ja muiden 
arvopapereiden hankinta ja säästäminen (jotka välillisesti aiheuttavat sekä teollisen 
toiminnan, palveluinvestointien että lähes kaiken muunkin tuotantotoiminnan ja 
kulutuksen kasvua jossain muualla) tai päivittäiskulutuksen (ruoka, juomat, kodin-
koneet, kulttuuripalvelut jne.) lisääminen ja ylellisyysesineiden (korut, taideteokset 
jne.) hankinta (kuva 51).

Kuva 50. Henkilöliikenteen matkasuoritteen 
(henkilö-km/asukas, vrk) jakautuminen eri 
matkatyyppeihin Suomessa vuosina 2004–2005 
(aineisto: HLT 2004–2005). Vapaa-ajan matkat 
(vihreän sävyiset sektorit) ovat jo yli puolet 
kaikesta henkilöliikenteestä. Mökkimatkojen 
osuus on 6,3 %.
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Suomalaisten varallisuus kasvaa iän mukana siten, että vuonna 2004 varakkaimpia 
olivat 55–64-vuotiaat eli sotien aikana ja heti sen jälkeen, vuosina 1939–1949 syntyneet. 
Eläkkeelle jo siirtyneet (vähintään 65-vuotiaat) ovat selvästi (noin 30 %) vähemmän 
varakkaita kuin edellinen ikäluokka. Kesämökkien osuus varallisuudesta on erityisen 
suuri ikäryhmissä yli 45-vuotiaat, jolloin oman asunnon hankinta on yleensä mak-
settu. Auton omistamiseen käytetyt varat vakiintuvat jo selvästi aiemmin eli noin 35 
vuoden iässä.

Suomalaisten yli 45-vuotiaiden varallisuuden kasvu ei enää kohdistu vakituiseen 
asumiseen tai autoon, vaan pääasiassa loma-asumiseen, sijoitusasuntoihin ja rahoitus-
varoihin. Mökkien osuus keskimääräisen kotitalouden bruttovarallisuudesta kasvaa 
erityisesti 45–64-vuotiaiden ikäluokassa, jolloin se saavuttaa noin 30 000 € tason, mikä 
on enemmän kuin sijoitusasuntojen osuus.

Mökkeilyllä on merkittävä rooli vapaa-ajan asumisen ympäristövaikutuksissa ja eko-
tehokkuudessa, koska:

• Mökkikulttuurilla on edelleen vahva kannatus Suomessa.
• Perinteistä askeettista mökkeilyä on syrjäyttämässä laadukas loma-asuminen.
• Yhä suurempi osa mökeistä muutetaan ja varustellaan ympärivuotiseen käyt-

töön ja kakkosasunnoiksi.
• Kasvava ulkomainen (erityisesti venäläinen) mökkikansa lisää mökkien raken-

tamista ja niille suuntautuvaa mökkiliikennettä (tosin osittain maan rajojen 
ulkopuolella).

• Suomalaisten varallisuuden ja tulotason kasvu merkitsevät lisäinvestointeja ja 
lisäkulutusta, joista molemmista osa suuntautuu mökkeilyyn.

• Etätyömahdollisuuksien lisääntyvä tarjonta (langattomat nettiyhteydet ja niiden 
halventuvat hinnat kaikkialla) ja suosio mahdollistavat osa-aikaisen asumisen 
mökeillä (mikä lisää mökkiliikennettä, mutta osittain vähentää työmatkaliiken-
nettä).

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

Kaikki kotitaloudet

euroa

henkilön ikäryhmä

Suomalaisten kotitalouksien varallisuus viitehenkilön iän mukaan 2004

Alle 25 v. 35–44 65–55–6445–5425–34

Mökkien kanssa 
kilpailevat
varallisuuden kasvun
kohteet ovat
erityisesti
rahoitusvarat
ja sijoitusasunto

Rahoitusvarat
Auto ja muut kulkuvälineet
Mökki
Sijoitusasunto
Varsinainen asunto

Kuva 51. Suomalaisten sijoitusvarallisuuden muutokset henkilön iän mukaan vuonna 2004 Tilas-
tokeskuksen varallisuustutkimuksen mukaan (Juntto et al. 2007). Bruttovarallisuuden määrä oli 
vuonna 2004 yhteensä 147 500 €, josta oman asunnon osuus oli 57 %. 
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• Tulevaisuudessakin mökkien kanssa kilpailevat varallisuuden kasvun sijoitus-
kohteet ovat sijoitusasunnot ja rahoitusvarat (säästöt, eläkesijoitukset, osakkeet 
ym. arvopaperit), mutta erityisesti jälkimmäisten suosiota laskevat mahdolliset 
suhdannevaihtelut ja muu epävarmuus, jolloin mökkien osuus vakaana sijoi-
tuskohteena kasvaa.

• Ilmastonmuutoksella voi olla mökkeilyä lisäävä vaikutus, jos kesät ja muut läm-
pimät jaksot pitenevät (vaikutus on toiseen suuntaan, jos sateisuuden, tulvien 
tai myrskyjen lisääntyminen tulevat tilalle).

• Mökin omistamisen sijaan myös lomaosakkeet tai muut loma-asumisen yhteis-
käyttömuodot ovat omistamiseen verrattuna vaivattomampia ja joustavampia 
mökin käyttömuotoja ja lisäävät sen takia suosiotaan (ne voivat olla myös li-
sääntyvän sijoitusvarallisuuden muotoja).

Mökkeilyn ekotehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä on useita ja ne ovat keskenään vuo-
rovaikutuksessa (kuva 52). Mikäli mökkeilyn ekotehokkuuden tulevaan kehitykseen 
halutaan vaikuttaa voimakkaasti, on löydettävä strategisesti oikeat vaikutusketjujen 
kohdat ja sellaiset keinot, joilla on merkittäviä vaikutuksia sekä välittömästi että 
välillisesti muiden vaikutustekijöiden kautta. 

Vallitseva muutossuunta on kasvava mökkien määrä, kasvava varustelutaso ja 
kasvava käyttöaste (erityisesti talviaikaan). Nämä kaikki lisäävät mökkien käytön 
(lämmityksen, sähkön ja mökkiliikenteen) suhteellista määrää (per asukas vuodessa), 
jolloin myös energiankulutus ja päästöjen määrä kasvavat (kuvat 52 ja 53). 

Kuva 52. Mökkeilyn ekotehokkuuteen vaikuttavat tekijät nykytilanteessa ja nykyisten kehitys-
suuntien vallitessa (tulo- ja varallisuustason kasvaessa). Punaiset nuolet kuvaavat muutoksia, jotka 
heikentävät ekotehokkuutta (vaikutukset kasvavat asukasta ja vuotta kohti) ja mustat niitä, joilla ei 
välttämättä ole välitöntä ekotehokkuusvaikutusta.
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Lomanvietto vuokramökeissä on omistusmökkeilyn ohella yhä suositumpaa. Lapin 
hiihto-, vaellus- ym. retkeilypalveluja tarjoavissa keskuksissa olevat mökit ovat usein 
hyvin varusteltuja ja sijaitsevat alueilla, jossa on hyvät ajotiet ja täydelliset kunnal-
listekniset ym. palvelut. Viemäri- ja vesijohtoverkot ovat pitkiä ja raskaita ja ne on 
rakennettava Lapissa yli 2 metrin routasyvyyteen tai on muita paikasta johtuvia 
erityisvaatimuksia (kuvat 54 ja 55).

Käydään mökillä useammin ja 
kauempana, myös talvisin 

ja vuokramökeillä

Ostetaan ja vuokrataan
mökkejä, myös 

useampia ja kauempana

Mökkeilyn 
energiankulutus lisääntyy 

ja ekotehokkuus heikkenee
(per asukas ja vuosi)

Varallisuus 
ja tulotaso 

kasvavat, osa
suuntautuu 
vapaa-ajan 
toimintaan

varusteluun 
kuuluvat mm.:
• sähkö
• vesi
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• WC
• TV 
• pesukone 
• astianpesukone
• puutarhatraktori
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• sähkökiuas 
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Kuva 53. Mökkeilyn ekotehokkuusmuutokset nykytilanteessa yksinkertaistettuna.
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Kuva 54. Suhteelliseen laajan ja harvaan rakennetun lomamökkialueen kunnallistekniikan rakenteet 
voivat olla hyvinkin raskaita. Kuvat Pyhätunturin lomamökkialueelta (P. Lahti 2006–2009). 
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Kuva 55. Erityisolosuhteissa vapaa-ajan rakentamisen kunnallistekniikka pitää rakentaa omavarai-
seksi ja luontoa haittaamatta. Kuvat Pyhätunturin laelta (P. Lahti 2009), jossa harmaille vesille on 
rakennettu oma imeytyskenttänsä ja mm. WC-jätevedet huuhdellaan alipainejärjestelmällä hyvin 
pienillä vesimäärillä (noin 2 dl/huuhtelu) ja käsitellään erikseen.
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Mökkeilyliikenteen epäedullisia ekotehokkuusvaikutuksia voidaan tulevaisuudessa 
lieventää ja ekotehokkuutta parantaa monilla keinoilla (kuvat 56–58). Tärkeimpiin 
keinoihin kuuluvat ainakin seuraavat:

• Mökillä käyntiä voidaan korvata tuomalla mökkiasumisen ja maaseutumai-
suuden positiivisia piirteitä kaupunkiasumiseen (matalaa ja tiivistä kortteli- ja 
talotyypistöä, hybridiasuntoja, suljettuja tai muuten suojaisia korttelipihoja, 
puutarhapalstoja, puutarhaistutuksia ja kotitarveviljelyä myös kerrostaloympä-
ristössä, monipuolisia lähipuistoja, lähialueiden retkeily- ja liikuntapalvelujen 
laaja kirjo jne.).

• Pikkukaupunkimainen asumismiljöö saattaisi kompensoida ainakin osan mök-
kielämän ja kakkosasumisen tarpeesta (viikonloppuliikenne vähenisi ja mök-
keily jäisi pääasiassa lomakäyttöön).

• Mökkiasumisen ekotehokkuutta voidaan parantaa vain voimakkailla teknisillä 
ja elämäntapamuutoksilla tai vähentämällä mökkeilyn tarvetta (esimerkiksi 
kaupunkiasumisen laatua nostamalla).

• Vaikutuskeinoina voidaan käyttää "porkkanoita": hinnoittelua (alv-säätely, prog-
ressiivista hiiliveroa, verovähennyshyötyjä, julkisen sektorin maksujen hinnoit-
telua…).

• …tai "keppejä": määräyksiä (kaavoitus, rakennusjärjestys, rakennus- ja muita 
lupaehtoja, kilpailutusta, hankintapolitiikkaa).

Kuva 56. Mökkeilyn ekotehokkuuteen vaikuttavat tekijät, kun uusia teknologisia ja muita mökkien 
ekotehokkuutta parantavia innovaatioita on toteutettu (tulo- ja varallisuustason kasvaessa). Vih-
reät nuolet kuvaavat ekotehokkuutta lisääviä muutoksia ekotehokkuutta (vaikutukset vähenevät 
asukasta ja vuotta kohti) ja mustat niitä, joilla ei välttämättä ole välitöntä ekotehokkuusvaikutusta.

Varallisuus ja 
tulotaso kasvavat

Ostetaan/
vuokrataan mökki 

myös Lapista, 
meren saaresta tms.

Lisätään 
kaupunkiasumisen 

vetovoimaa 
(hybridiasunto)

Käydään mökillä 
pääasiassa 

vain loma-aikoina

Mökkikannan 
energiankulutus 

vähentyy

Liitetään mökit 
sähkö-, vesi- ja 

viemäriverkkoon

Ei rakenneta 
uusia teitä eikä 

päällystetä 
vanhoja

Ostetaan 
jääkaappi 
ja pakastin

Korvataan 
sähkökiuas 

puulämmitteisellä

Muutetaan mökki 
kakkosasunnoksi

Ostetaan/
vuokrataan

mökki

Harrastusviljely 
lisääntyy

Perikuntien 
omistamat 

mökit lisääntyvät

Mökkien 
käyttäjäkunta 
monipuolistuu

Mökkien ekotehokkuus 
(per asukas ja vuosi)

paranee

Ostetaan/
vuokrataan 

mökki 
ulkomailta

Mökkiliikenne 
vähenee

Mökkien määrä 
ja käyttöaste 

lisääntyvät

Vaihdetaan auto 
hybridiautoon tai 

vuokra-autoon

Ostetaan 
puutarhatraktori 

ym. koneita

Hankitaan 
aurinkopaneeli,

tuuligeneraattori,
tai lämpöpumppu

Vaihdetaan 
laitteet 
energiaa 
säästäviin

Harrastetaan 
useammin 

kimppakyytiä

Mennään junalla 
tai bussilla 

henkilöauton tai 
lentokoneen 

sijasta

Kuivataan ja hillotaan 
pakastamisen sijaan

Materiaalien 
ja energian 

kulutus ei kasva

ekotehokkuus: 

heikkenee

paranee

vähän/paljon

ennallaan

Vaihdetaan 
peruslämpö 
kuivanapito-

lämmitykseen 

Ostetaan 
TV ym. 

kodinkoneita
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Korjataan ja 
parannetaan 
mökkikantaa. 

Lisätään 
lämmöneristystä. 

Hankitaan 
vain energia-
tehokkaita 

laitteita

Lisätään kaupunki-
asumisen vetovoimaa. 

Rakennetaan hybridiasuntoja

Mökkeilyn 
energiankulutus vähenee 
ja ekotehokkuus paranee

(per m2 ja vuosi)

Käydään 
harvemmin, mutta 

yhtenäisempiä 
jaksoja mökillä.

Käytetään henkilöauton 
sijaan useammin

joukkoliikennettä 
ja kimppakyytejä

Varallisuus 
ja tulotaso 

kasvavat, osa
suunnataan 

ekotehokkaisiin 
ratkaisuihin

Hankitaan/vuokrataan vain 
energia- ja ekotehokkaita 

loma-asuntoja

Mökkeilyn 
ekotehokkuutta

voidaan parantaa (esimerkiksi
energiankulutusta/m2, v 

vähentää) teknologian tai 
käyttötapojen 

muutosten avulla. 
Kaikkia keinoja voidaan 
käyttää rinnakkain ja ne

vahvistavat toisiaan.

esimerkiksi
• talviaikainen
peruslämpö
”kuivanpito-
lämmityksenä”,
• lämmön-
talteenotto,
• aurinkokeräin,
• PV-paneeli, 
• tuuligeneraattori,
• lämpöpumppu,
• A-luokan 
kodinkoneet
•jne.

Kuva 57. Mökkeilyn ekotehokkuusmuutokset innovaatiotoiminnan seurauksena  
yksinkertaistettuna.
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Kuva 58. Vapaa-ajanasuntojen rakentaminen voi olla myös lähes kaupunkimaisen tiivistä ja hyö-
dyntää uusinta energiateknologiaa. Kuvat Levitunturin hotellityömaalta, tehokkaasti rakennetun 
lomakylän kadulta ja uusien lomamökkien (rivitalojen) rakennustyömaalta lämpöpumppulaitteineen 
(P. Lahti 2009).
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5.6 

Ekotehokkuuden lisäämismahdollisuudet 
ja suositukset

Mökkiasumisen ekotehokkuutta voidaan parantaa vain teknisillä ym. innovaatioilla 
ja elämäntapamuutoksilla tai toisaalta vähentämällä mökkeilyn tarvetta esimerkiksi 
kaupunkiasumisen laatua nostamalla. Mökkiasukkailta saadut kysely- ja haastatte-
luvastaukset viittaavat siihen, että mökeiltä etsitään etupäässä irtautumista arjesta, 
mutta samalla halutaan ylläpitää hyviä perhe- ja sukulaisuussuhteita sekä perinteitä, 
varata aikaa omille harrastuksille kuten puutarhanhoidolle. 

Tulevaisuudessa mökillä käyntiä voitaisiin osittain korvata tuomalla ”mökkiasu-
misen” positiivisia piirteitä myös kaupunkiasumiseen. Asuminen kaupungissa tar-
joaa runsaat työmarkkinat, kaupalliset ja kulttuuripalvelut, mutta monet kaipaavat 
niiden lisäksi maaseudun luonnonläheisyyttä ja rauhaa. Kaupunkiasunnon ja maa-
seutuasunnon yhdistelmää eli ”hybridiasuntoa" voitaisiin kehitellä esimerkiksi siten, 
että kaupunkiasunnosta olisi nykyistä helpompi ja läheisempi yhteys maantasoon 

Kuva 59. Esimerkkejä asuinrakennuksista ja asuinympäristöistä, joissa luonto on tuotu niin lähelle 
asuntoa kuin mahdollista riippumatta rakennustyypeistä tai rakentamistehokkuudesta. Kaupun-
kiasuminen lähestyy tällöin perinteisiä vapaa-ajan asumisen muotoja (kuvat: P. Lahti 2004–2006, 
Yeang 1999).
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ja omaan pihaan. Pihoja, vihannes-, yrtti- ja kukkapenkkejä voi olla myös kerros-
talokortteleiden pihoilla ja asuntojen parvekkeilla ja kattopuutarhoissa. Asumisen 
yksityisyyden ja rauhallisuuden lisäämiseksi on tarjolla rakennusteknisiä ratkaisuja 
(äänieristetyt väliseinät, välipohjat, ovet ja ikkunat). Myös ammattitaitoinen asunto- 
ja korttelisuunnittelu voivat ottaa entistä tarkemmin huomioon asuntojen ikkuna-
näkymien suuntaamisen suhteessa sekä naapureihin että ympäröivään maisemaan, 
piha-alueiden hyödyntämisen ja kevyen liikenteen kulkureitit. 

On jo lukuisia kansainvälisiä esimerkkejä myös julkisivujen ja muiden raken-
nusosien käytöstä viherkasvillisuuden alustoina riippumatta rakennustyypistä tai 
-tehokkuudesta (kuva 59). Rakennuksen sijainti kaupungissa tai sen käyttötarkoitus, 
koko tai muoto eivät ole esteinä rakennuksen "vihreyttämiselle" – esimerkkinä ma-
lesialaisen arkkitehdin Ken Yeangin kehittämät vihreät tai ekopilvenpiirtäjät (Yeang 
1999 ja 2007), joissa maantasosta lähtevä viherpenkki kasvaa ja kiemurtelee pitkin 
julkisivuja ylös kattoterassille. 

Rakennukseen voidaan pelkästään viihtyvyyttä tai hyötytarkoituksia lisäävien 
viherrakenteiden ohella sisällyttää myös muita ekologisia järjestelmiä kuten sadeve-
sien keräys ja hyödyntäminen kasvien kasteluun ja vessojen huuhteluun, rakentei-
siin integroidut aurinkopaneelit ja tuuligeneraattorit, jätteiden kierrätysjärjestelmät 
jne. Aurinkokeräimet (lämpimän käyttöveden tuottamiseen) tai PV-paneelit (sähkön 
tuottamiseen) ovat jo pitkään olleet rakennuksiin kiinteästi integroituneita element-
tejä, mutta tuuligeneraattorit ovat vasta tulossa samaan asemaan (kuva 60). Tähän 
tarjoavat mahdollisuuden roottorityypit, jotka ovat hiljaisia (lähes äänettömiä) ja jotka 
voidaan turvallisesti kytkeä esimerkiksi rakennuksien katoille. 

Kuva 60. Aurinko- ja tuulienergian tuottamiseen tarvittavia laitteita integroituneina rakennuksiin: 
aurinkosähköpaneeleja Viikissä (vasen reuna), tuuliroottori Arabianrannassa (keskellä) ja aurinko-
lämpökeräimiä Viikissä (oikea reuna) (P. Lahti 2009). 
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”Maalaisidyllin” palasia voidaan hyvää mielikuvitusta käyttäen siirtää monin keinoin 
kaupunkiasumiseen, jolloin ei synny niin helposti tarvetta lähteä joka viikonloppu 
mökille 200 km päähän. Pienet kaupunkipuutarhat kerrostaloalueiden pihoilla, si-
sääntulojen yhteydessä, kerrostasanteilla, parvekkeilla, kattoterasseilla ovat ehkä 
vaivattomin vaihtoehto, koska ne ovat mahdollisia lisäyksiä jo nykyisessä kaupun-
kirakenteessa ilman merkittäviä uudelleenjärjestelyjä tai suunnittelu- ja toteutusko-
neistojen uudelleensuuntauksia (ks. esimerkiksi Lahti et al. 2007, s. 12, 20, 22, 25, 29, 
34, 36, 43, 50, 59, 81, 103, 109, 120, 132, 157 ja Schleifer 2006). Pienet vesialtaat, purot 
ja kivipuutarhat edistävät samoja tarkoitusperiä, vaikkeivät välttämättä olekaan vih-
reitä (kuva 61). Kun kaupunkiasunnossa voidaan nauttia monipuolisista ja mieliku-
vitusta ruokkivista luontoelementeistä, voidaan ranta- tai erämaamökkiä keskittyä 
käyttämään varsinaisina loma-aikoina, mikä vähentää mökkiliikennettä olennaisesti.

Mökkikannassa tehtävien ekotehokkuutta lisäävien korjaus- ja lisärakentamis-
toimenpiteiden määrä riippuu siitä, kuinka paljon varoja mökkeilijät ovat valmiita 
sijoittamaan parannustoimiin. Mihin on varaa ja mistä katsotaan saatavan sijoitusta 
vastaava hyöty? Vuoden 2003 Kesämökkibarometrin (Nieminen 2004) mukaan nykyi-
siä mökkejä lisärakennetaan ja korjataan keskimäärin vajaalla 1 500 eurolla vuodessa 
kutakin mökinomistajaa kohden (Perrels ja Kangas 2007). 

Kuva 61. Esimerkkejä kaupunkiympäristöön rakennetuista vesirakenteista: vesiallas ja suihkulähde 
kerrostalon pohjakerroksessa ja ulkopuolella (ylhäällä) ja kunnostettuja vanhoja kanavarakenteita 
Manchesterissa (P. Lahti 2009).
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Koko Suomessa kesämökkien rakentamis- ja korjaustoimiin käytettiin vuonna 2003 
noin 646 milj. euroa (Nieminen 2004). Kaikki mökkeilyyn liittyvät kustannukset (tont-
tien ostot, kiinteistökaupat, mökkiliikenteen ym. kulut) mukaan lukien mökkeilyn 
kokonaismenot ovat noin 2,9 miljardia euroa vuodessa (Nieminen 2004), mikä tekee 
noin 6 000 euroa mökkiä kohti. Kohtuudella voisi olettaa, että enintään puolet tästä 
voisi teoriassa olla mökkien ekotehokkuutta parantavia investointeja. Ekotehokkuu-
sinvestointeina pidettävät rakennusten ulkovaipan lisäeristäminen, ilmanvaihdon 
ja lämmöntalteenoton lisääminen, lämpöpumpun asentaminen, aurinkolämpö tai 
-sähkölaitteiden tai tuuligeneraattorin asentaminen ovat helposti huomattavasti kal-
liimpia investointeja – jopa kymmeniä tuhansia euroja. Tämä merkitsee käytännössä 
sitä, että ilman huomattavia mökkien kokonaismenojen lisäyksiä ei ole realistista 
odottaa, että mökkien ekotehokkuutta parannettaisiin. 

Ekotehokkuutta lisäävät investoinnit tulevat kuitenkin maksetuiksi jälkikäteen 
alentuneina energiakustannuksina ja sen tiedostaminen lisää investointihalukkuutta. 
Myös kiristyvät määräykset (rakennusten energialuokat, vesi- ja jätehuoltomäärä-
ykset) aiheuttavat investointitarpeita. Mökkikannasta suuri osa on jo aika iäkästä  
(40 % on yli 30 vuotta vanhaa, Sisäasiainministeriö 2001), jolloin korjaustarpeita 
syntyy myös muista syistä kuin energiatalouden parantamisen takia. Näistä syistä  
1 500 euron keskisumma saattaa kohota huomattavastikin. 
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6 Ekotehokkaiden käytäntöjen    
 hyväksyttävyys

Kirsti Ahlqvist

VAPET -hankkeen osaprojekti 2:n yhteydessä toteutettiin vapaa-ajan asukkaille suun-
nattu haastattelu- ja kyselytutkimus, jonka tavoitteena oli tutkia tiettyjen ekotehok-
kaiden teknologioiden, palveluiden ja käytäntöjen edellytyksiä ja hyväksyttävyyttä 
erilaisten vapaa-ajan asukkaiden keskuudessa.  Nykyisiä teknologioita ja käytäntöjä 
voidaan korvata uudella teknologialla ja käytännöillä vain, jos ne eivät vähennä 
vapaa-ajan asumisen toimivuuteen ja mukavuuteen liittyviä odotuksia ja toivomuksia 
eivätkä ole ristiriidassa vapaa-ajan asumiseen sisältyvien merkitysten kanssa. Tässä 
luvussa raportoidaan tämän tutkimuksen tuloksia. Luku on tiivistelmä aiemmin 
julkaistusta raportista Mökkeily elämäntapana ja ekotehokkaiden käytäntöjen hy-
väksyttävyys (TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 36). 

6.1 

Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus

Lähtökohtana tutkimuksessa olivat vapaa-ajan asumiseen liittyvät kehityspiirteet, 
jotka ovat seurausta muun muassa väestön ikääntymiseen liittyvistä muutoksis-
ta, elämäntapoihin liittyvistä muutoksista sekä tieto- ja viestintäteknologiaan sekä 
työn luonteeseen ja organisointiin vaikuttavista muutoksista. On oletettavissa, että 
vapaa-ajan asuminen on muuttumassa yhä enemmän niin sanotuksi kakkosasumi-
seksi, jolloin vapaa-ajan asunnolla vietetty aika lisääntyy. Toisena lähtökohtana olivat 
mökkeilyn ekologiset vaikutukset eli, miten voidaan hillitä vapaa-ajan asumisen 
lämmityksestä ja laitteiden lisääntymisestä aiheutuvan sähköenergian kulutuksen 
kasvua, miten voidaan taata jätevesiasetusten mukainen ja vähän energiaa kulutta-
va vesihuoltojärjestelmä mökeille, sekä miten voidaan hillitä vapaa-ajan asunnoille 
kohdistuvan ja paikallisen liikenteen kasvua? Keskeisiksi vapaa-ajan asumisen ekote-
hokkuuteen vaikuttaviksi tekijöiksi tutkimuksessa tunnistettiin energian käyttöä vä-
hentävät teknologiset ratkaisut sekä joukko sosiaalisia käytäntöjä (ks. Kasanen 2006). 

Ekotehokkaiden käytäntöjen ja teknologioiden hyväksyttävyyttä tutkittiin suh-
teessa vapaa-ajan asukkaiden omiin arvostuksiin ja mökkeilytapoihin – elämäntavan 
kontekstissa. Tutkittaessa mökkeilyä elämäntavan ja ympäristön näkökulmista, kiin-
nostuksen kohteena ovat silloin mökkeilyn ekologinen kuormittavuus sekä mökkei-
lyn sosiaaliset merkitykset ja sitä koskevat kulttuuriset tulkinnat (Massa & Ahonen 
2006, 6). Tutkimukseen valitut ekotehokkuutta parantavat teknologiat perustuivat 
pääosin hankkeen muissa osioissa kehitteillä oleviin uusiin lämmitys- ja vesihuol-
lon vaihtoehtoihin (ks. luku 3), arkisten toimintojen järjestämiseen (ks. luku 4) sekä 
liikennettä vähentäviin teknologioihin ja käytäntöihin (ks. luku 5). Lisäksi tutkittiin 
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sosiaalisia käytäntöjä, kuten paikallista yhteistoimintaa, etätyötä, omatoimisuutta 
sekä paikallisten palveluiden käyttöä. Tarkastellut teknologiat ja käytännöt on lue-
teltu taulukossa 9.

Tutkimuskohteet

Lämmitysjärjestelmistä tutkittiin erityisesti sellaisia vaihtoehtoja, jotka voisivat sääs-
tää lämmitysenergian käyttöä suhteessa vapaa-ajan asunnon peruslämmitykseen. 
Edullisin vaihtoehto on mökin jättäminen kylmilleen silloin, kun siellä ei oleskella. 
Peruslämmitystä ekotehokkaampi vaihtoehto on myös vakiotehoinen kuivanapito-
lämmitys, jota on esitelty ja analysoitu luvussa 3.1. Näiden lisäksi tarkasteltiin myös 
perinteistä puulämmitystä, pellettilämmitystä sekä ilmalämpöpumppujen hyödyntä-
mismahdollisuuksia. Verkkosähkön korvaamista aurinko- ja tuulienergialla sivuttiin 
myös. 

Vesihuoltojärjestelmissä selvitettiin vaihtoehtoja vapaa-ajan asunnoilla yleistymäs-
sä olevalle vesijohdolle ja vesivessalle. Vaihtoehtona erityisesti esillä olivat kuivike-
käymälät. Samoin käsiteltiin vesihuoltojärjestelmien tyhjentämistä pakkaskauden 
ajaksi, jotta vapaa-ajan asuntoa ei tarvitse vesijärjestelmien kunnossa pysymisen 
vuoksi lämmittää.

Energian käyttöä ja mökille liikkumisen tarvetta vähentävistä ratkaisuista tutki-
muksessa selvitettiin tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämismahdollisuuksia.  
Esimerkiksi lämmityksen ohjausjärjestelmät mahdollistavat lämmityksen säätelyn 
etätoimintona. Tällöin on mahdollista säästää energian kulutusta. Turva- ja hälytys-
järjestelmät vähentävät muun muassa kontrollikäyntien tarvetta mökillä. Laajakais-
tayhteys vähentää mahdollisesti mökiltä tehtäviä asiointimatkoja sekä mahdollistaa 
etätyön tekemisen. 

Sosiaalisista käytännöistä tarkasteltiin palveluiden käyttöä, etätyötä sekä itse te-
kemisen perinteitä – kalastusta, marjastusta, kotitarveviljelyä, rakentamista ja nik-
karointia. Etätyön ajateltiin vähentävän mökkimatkoja, mikäli mökillä oleskeluai-
kojen pidentyminen vähentää samalla sinne tehtyjen matkojen lukumäärää. Tällöin 
energian tarve mökillä kuitenkin kasvaa, mutta vähenee mahdollisesti varsinaisessa 
asunnossa. Palveluiden käytön lisäämisen ajateltiin vähentävän omia asiointi- ja 
mökkimatkoja. Ekotehokkuuden kannalta merkittäviä tässä suhteessa ovat kuljetus-
palvelut, jotka vähentävät yksityisautoilua. Samoin lisääntyvä palveluiden käyttö 

Taulukko 9. Tutkimuksessa tarkastellut teknologiat ja käytännöt.

Tekniset teknologiat ja käytännöt Sosiaaliset käytännöt

Lämmitysteknologia ja -käytännöt: 
• mökin jättäminen kylmilleen
• puulämmitys
• vakiotehoinen kuivanapitolämmitys
• aurinko- ja tuulienergia
• lämpöpumput
• säteilylämmittimet
• pellettilämmitys

Paikallinen yhteistoiminta ja palveluiden  
käyttö:
• epävirallinen apu ja kanssakäyminen
• kaupallisten palveluiden käyttö (mm. mökki 

talkkari, paikalliset elintarvikkeet)
• julkiset palvelut

Vesijärjestelmät ja -käytännöt:
• kantovesi, ulkohuussi, jäteveden imeyttäminen 
• muu pakkasenkestävä vesihuolto 
• biojätekäymälä 
• kuivikekäymälä asuinrakennuksen yhteydessä 
• harmaan veden käsittelyjärjestelmät

Etätyö
Julkinen liikenne
Kaupalliset liikenne- ja mobiilipalvelut

Liikenne sekä tieto- ja viestintäteknologia:
• nettiyhteydet
• turva- ja hälytysjärjestelmät
• lämmityksen ohjausjärjestelmät

Kotitöiden järjestäminen
• itse tekeminen
• palveluiden käyttö
• jätehuolto 
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vähentää muuta, mahdollisesti energia- ja materiaali-intensiivisempää kulutusta. Pal-
veluiden lisääntyvän kysynnän ajateltiin parantavan myös mökkipaikkakuntien ta-
loustilannetta tarjotessaan työtilaisuuksia paikallisille asukkaille, kuten rakennusalan 
ammattilaisille, kuljetusyrittäjille, mökkitalkkareille, viljelijöille ja kaupalle. Myös 
omatoimisuus esimerkiksi elintarvikkeiden tuotannossa saattaa vähentää jonkin ver-
ran asiointiliikennettä sekä muuttaa esimerkiksi elintarvikkeiden kulutusrakennetta 
ekotehokkaampaan suuntaan.   

Tutkimusmenetelmänä käytettiin vapaa-ajan asunnon omistajien ryhmähaastat-
teluja ja lomakekyselyä. Lisäksi muutamille ns. kärkikäyttäjille tehtiin yksilöhaas-
tattelu. Kärkikäyttäjillä tarkoitetaan tässä sellaisia vapaa-ajan asukkaita, jotka oli-
vat omaksuneet oman elämäntilanteena vuoksi jonkin sellaisen toimintatavan, joka 
oli oleellinen tämän tutkimuksen kannalta. Aineistonkeruun tavoitteena oli tutkia 
vapaa-ajan asukkaiden tarpeita, toiveita ja tulevaisuudennäkymiä sekä käsityksiä 
mökkeilyn ekotehokkuutta parantavista käytännöistä ja teknisistä ratkaisuista. Ryh-
mähaastattelu valittiin aineistonkeruumenetelmäksi, koska se menetelmänä soveltuu 
hyvin sosiaalisessa vuorovaikutuksessa syntyvien kokemusten, käytäntöjen ja käsi-
tysten tutkimiseen, mitä innovaatioiden hyväksyttävyyden tutkimus edustaa. Koska 
ryhmähaastattelu sisältää ryhmän keskinäisen vuorovaikutuksen, se on yksilöllistä 
haastattelua lähempänä arkielämää, jossa mielipiteet, asenteet ja tavat muodostuvat, 
kun ihmiset toimivat sosiaalisessa ympäristössään. 

Ryhmähaastatteluissa keskusteltiin vapaa-ajan asumisen merkityksistä ja tulevai-
suuden näkymistä, mökin varusteisiin liittyvistä käsityksistä, tarpeista, toiveista sekä 
uusien käytäntöjen ja teknologioiden hyväksyttävyydestä ja soveltuvuudesta. Kärki-
käyttäjien haastatteluissa käsiteltiin samoja teemoja, mutta ne fokusoitiin erityisesti 
näiden vapaa-ajan asukkaiden vaihtoehtoisiin toimintatapoihin. Haastattelemamme 
kärkikäyttäjien toimintatavat liittyivät vaihtoehtoihin mökin omistamiselle (mökin 
vuokraus, mökistä luopuminen), lämmittämiseen sekä tapaan matkustaa mökille 
(taksi).

Lomakekyselyssä hankittiin taustatietoa ryhmähaastatteluihin osallistuneiden 
vapaa-ajan asuntojen ominaisuuksista, varusteista sekä vapaa-ajan asukkaiden palve-
luiden käytöstä. Koska vastaajien määrä tutkimuksessamme oli pieni, lomakekyselyn 
avulla ei ollut tarkoitus saada yleistettävissä olevaa tietoa, mutta sen avulla voitiin 
arvioida tutkimukseemme osallistuneiden vapaa-ajan asunnon omistajien ja vapaa-
ajan asuntojen sijoittumista koko vapaa-ajan asumisen kenttään. Vertailutietoina on 
käytetty edustavista aineistoista saatuja tietoja (Kesämökkibarometri, Tilastokes-
kuksen kulutustutkimus). Lisäksi kyselytietojen avulla oli mahdollista suhteuttaa 
haastattelussa saatuja käsityksiä osallistujien omaan konkreettiseen tilanteeseen. 

Vapaa-ajan asunnon omistajia rekrytoitiin tutkimukseen Helsingissä huhtikuus-
sa 2007 pidetyillä Mökkimessuilla. Tästä johtuen suurin osa osallistujista asui pää-
kaupunkiseudulla. Kärkikäyttäjiä rekrytoitiin lisäksi erikseen. Ryhmähaastatteluita 
järjestettiin kaikkiaan neljä ja kärkikäyttäjien haastatteluita kaksi. Yhteensä haastat-
teluihin osallistui 35 vapaa-ajan asukasta. Kyselylomakevastauksia saatiin 34.  
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6.2

Vapaa-ajan asuminen elämäntapana 
ja sen muutospiirteet

Vapaa-ajan asumisen suosio on edelleen kasvamassa. Vaikka uusien vapaa-ajan asun-
tojen rakentaminen on jonkin verran hidastunut huippuvuosistaan, niitä valmis-
tuu edelleen tasaiseen tahtiin. Viimeaikaisina muutospiirteinä on ollut, että uudet 
vapaa-ajan asunnot ovat aikaisempia suurempia ja paremmin varustettuja, ja että 
ne rakennetaan usein pitkän matkan päähän vakituisesta asunnosta. Usein mökillä 
halutaankin viettää aikaa mahdollisimman paljon. Tätä kehityspiirrettä vahvistaa se, 
että aikaisempaa useampi mökin omistaja on eläkeläinen tai lähivuosina siirtymässä 
eläkkeelle. Mökkiläisten ikääntyminen asettaakin vaatimuksia tulevaisuudessa sekä 
vapaa-ajan asuntojen varustasolle että mökkipaikkakuntien palvelutarjonnalle. 

Vapaa-ajan asuminen ei ole kuitenkaan mikään yhtenäinen ilmiö ja vapaa-ajan ja 
varallisuuden lisääntyessä on noussut esiin uudenlaisia vapaa-ajan asumisen muotoja 
(Hirvonen & Puustinen 2008, 98). Myös vapaa-ajan asunto voi olla monenlainen, ku-
ten viime vuosisadan alussa rakennettu pitsihuvila, vanha maalaistalo, 1960-luvulla 
rakennettu pieni saunamökki tai myöhemmin rakennettu hirsimökki. Vapaa-ajan 
asunto voi nykyisin olla myös monin mukavuuksin varustettu kakkosasunto. Yksi 
vapaa-ajan asumiseen liittyvä tulevaisuuden muutospiirre onkin sen monipuolistu-
minen. Perinteinen kesämökkeily saa rinnalleen muita vaihtoehtoja.

Vapaa-ajan asukkaaksi päädytään erilaisten polkujen kautta ja tämä osaltaan vai-
kuttaa siihen, mikä mökkeilyssä on tärkeää, ja millaista mökkeilyä halutaan har-
rastaa. Tutkimuksessamme ryhmittelimme vapaa-ajan asukkaat neljään ryhmään. 
Ensimmäisen ryhmän muodostivat ne, joille mökkeily on lapsuudesta peritty tapa. 
Aikuisiällä mökkeilyä oli jatkettu joko perinnöksi saadulla tai itse hankitulla mökillä. 
Tällöin mökkeilyyn oli kasvettu eikä sitä tarvinnut erikseen perustella eikä kyseen-
alaistaa. Hyvin lähellä tätä ryhmää olivat mökkeilyn perinteen vaalijat, joille keskeistä 

Kuva 62. Kesämökin merkitys vaihtelee käyttäjien mukaan. Toisille mökkeily on lapsuudesta peritty 
elämäntapa, kun taas toiset ovat aloittaneet ”mökkeilyuran” vasta aikuisiällä. Kuva: Ulla-Sisko 
Poutanen.
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mökkeilyssä oli perheen ja suvun perinteiden vaaliminen. Monet haastattelemamme 
vapaa-ajan asukkaat kuvasivat mökkiään suvun kohtaamispaikkana, jossa suvun 
tavat ja perinteet voidaan luontevasti siirtää nuoremmille sukupolville. Ajatuksena 
usein oli myös ylläpitää perinteitä säilyttämällä rakennus ja tilat entisellään niitä 
mahdollisimman vähän muuttaen. 

Kolmannen vapaa-ajan asukkaiden ryhmän muodostivat aloittelevat mökkeilijät, 
jotka ovat aloittaneet mökkeilynsä vasta aikuisiällä. Tällöinkin mökkipaikka oli usein 
hankittu suvun vanhalta asuinpaikkakunnalta tai omalta kotiseudulta. Kyse on ollut 
paluusta juurille. Toisin päin vapaa-ajan asunto on voitu hankkia myös paikkakun-
nalta, jossa omat lapset ja lapsenlapset joko asuvat tai mökkeilevät. 
Kun kaikille kolmelle edellä kuvatulle ryhmälle suvun ja perheen merkitys mök-
keilyssä on keskeistä, neljäs ryhmä, jonka nimesimme uramökkeilijöiksi, poikkeaa 
näistä. Näille mökkeily oli vähiten sidoksissa mihinkään tiettyyn paikkaan. Mökin 
omistajaksi oli voitu päätyä siten, että mökki-innostus oli saanut alkunsa matkai-
lutyyppisestä vuokramökkeilystä, mutta sittemmin oman mökin hankkiminen oli 
alkanut kiinnostaa enemmän. Haastateltavien joukossa oli myös sellaisia, jotka olivat 
vaihtaneet jo useamman kerran mökkiä. Jotkut kertoivat, etteivät välttämättä olleet 
vieläkään asettuneet lopullisesti aloilleen, vaan että nykyinen mökki vaihdetaan tule-
vaisuudessa toiseen. Keskeisiä syitä mökin vaihtoon olivat mökin tai sen ympäristön 
ominaisuudet. Vapaa-ajan asunto saatettiin nähdä myös sijoituskohteena.  

6.3

Ekotehokkaat käytännöt ja niiden  
hyväksyttävyys

Vaihtoehtoiset lämmitysratkaisut

Haastattelemiemme vapaa-ajan asukkaiden mökin lämmitysjärjestelmää koskevat 
tarpeet liittyivät sen käyttötapoihin ja asukkaiden henkilökohtaiseen tilanteeseen, 
esimerkiksi terveydentilaan, käyttötoiveisiin ja viihtyvyyteen sekä vapaa-ajan asun-
non ominaisuuksiin. Mikäli mökkiä käytettiin vain kesäisin, sitä ei juurikaan pidetty 
lämpimänä muina aikoina. Kun vapaa-ajan asuntoa käytettiin paljon kesäajan ulko-
puolella, sinne oli usein asennettu myös vesijohdot. Tällöin peruslämmön ylläpito 
oli varsin yleistä.  Taulukossa 10 on yhteenveto vapaa-ajan asukkaiden käsityksistä 
esittämiimme lämmitysratkaisuihin. 

Peruslämmitettyjen vapaa-ajan asuntojen omistajien suurin kiinnostus kohdistui 
ilmalämpöpumppujen avulla saatuihin lämmitysenergian säästöihin. Osa vastaajista 
oli jo hankkinut lämpöpumpun ja varsin moni harkitsi sen hankkimista. Maalämpö 
kiinnosti myös joitakin kakkosasujia, mutta sen investointikustannuksia pidettiin 
suurina. Vakiotehoinen kuivanapitolämmitys kiinnosti myös, mutta sen rajoitteena 
pidettiin sitä, että se edellyttää erillistä järjestelmää vesihuollon kannalta.  
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Taulukko 10. Kiinnostus vaihtoehtoisiin lämmitysratkaisuihin ryhmähaastattelujen perusteella. 

Teknologia 
tai käytäntö

Kiinnostus Syitä mielenkiintoon tai sen 
puutteeseen

Sovelluksia Edellytyksiä

Mökin jät-
täminen 
kylmilleen, 
kun siellä ei 
oleskella

vakiintunut 
käytäntö 
osassa  
mökeistä

säästämisen mahdollisuus, 
vaivattomuus, vesihuolto 
ongelmallista, mökin käyttä-
minen myös talvella,  
kosteusongelmat

yleinen mökeissä, 
joita käytetään vain 
kesäisin tai joissa ei 
ole vesijohtoja

pakkasen-
kestävä  
vesihuolto 

Peruslämpö 
talvella

vakiintunut 
tapa usean 
osallistujan 
vapaa-ajan 
asunnossa, 
jos vesijohto-
ja ja oleske-
lua talvella

lisää mukavuutta ja käytet-
tävyyttä myös talvella

ehkäisee kosteusvaurioita 
hyvin eristetyissä mökeissä

kustannussyistä jätetään 
käyttämättä, jos oleskelu-
aika vähäinen

lämpötilan säätö 
olosuhteiden ja 
käytön mukaan,

mahdollisuus  
etäohjaukseen,
lämmitetään vain 
osaa mökkiä

Vakio-
tehoinen 
kuivanapito-
lämmitys

jonkin verran 
kiinnostusta

säästämisen mahdollisuus, 

kosteusvaurioiden  
estäminen

vesihuolto ongelmallinen,   
– mökin käyttö myös  
talvella

kokemusta yhdellä: 
300 W olohuo-
neessa ja 200 W 
lisälämmitin kylpy-
huoneessa

soveltuu uusille 
tiiviiksi rakennetuil-
le mökeille, joissa 
ei oleskella paljon 
talvisin

pakkasen-
kestävä 
vesihuolto, 
putkistojen 
tyhjennys

Pelletti-
lämmitys

ei kiinnos-
tanut

ei sovellu mökkiolosuhtei-
siin, edellyttää valvontaa

sopiva omakoti-
taloihin

Lämpö-
pumppu

erityisesti 
ilmaläm-
pöpumppu 
kiinnosti

mahdollisuus energian sääs-
töön, mahdollisuus viilentää, 

minimilämpötila korkea

maalämpöpumpun kallis 
hinta

ilmalämpöpumppu 
käytössä tai  
suunnitteilla,  
maalämpöpumppu 
suunnitteilla yhdellä

maalämpö-
pumppu 
soveltuisi 
sellaisille  
kakkosasun-
noille, joissa 
oleskellaan 
paljon

Aurinko- ja 
tuulienergia

kiinnosti ”upeaa, että kehitetään”
säästämismahdollisuus

ei riitä lämmitykseen

kallis hinta

esteettiset haitat, melu-
haitta tuulienergiassa, tuuli-
energia häiritsee TV-kuvaa

kokemusta yhdellä 
aurinkopaneelista, 
hankintasuunnitel-
mia muutamilla

mallit,  
jotka voidaan 
”piilottaa” 
näkyviltä

Säteily- 
lämmittimet

kiinnosti nopea lämpeneminen Porin Matti,  
puuhella

Vesihuoltoon liittyvät vaihtoehdot

Monilla tutkimukseen osallistuneilla, varsinkin enimmäkseen kesäaikaan mökkei-
levillä, vapaa-ajan asunnon vesihuolto oli järjestetty perinteiseen tapaan ja perustui 
kantoveden, jätevesien imeyttämisen ja ulkohuussin varaan. Tähän oltiin yleisesti 
tyytyväisiä ja sen vaivattomuutta korostettiin. Mökkiläisten elämäntilanteen muut-
tuminen – ikääntyminen ja eläkkeelle jäänti – sekä mahdollinen mökillä vietetyn ajan 
pidentäminen lisäsivät halua parantaa varustelutasoa. Monet vastaajista olivatkin 
alkaneet varautua näihin muutoksiin. Taulukossa 11 on yhteenveto käsitykistä ja 
kiinnostuksesta vaihtoehtoisille vesihuoltojärjestelmille.
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Taulukko 11. Kiinnostus vaihtoehtoisiin vesihuoltoratkaisuihin ryhmähaastattelujen perusteella.  

Teknologia tai 
käytäntö

Kiinnostus Syitä mielenkiintoon tai 
sen puutteeseen

Sovelluksia Edellytyksiä

Kantovesi, 
ulkohuussi,  
jäteveden 
imeyttäminen

vakiintunut 
käytäntö 
osassa  
mökissä

huolettomuus ja vaivatto-
muus, perinne

mukavuuden puute  
etenkin huonolla ilmalla  
ja talvella

yleinen mökeissä, 
joita käytetään 
vain kesäisin 

Pakkasen- 
kestävä  
vesihuolto  
(tyhjentäminen 
tai lämmittämi-
nen)

kiinnosti mökkiä ei tarvitse lämmit-
tää talvella vesikalusteiden 
vuoksi

vapaa-ajan asuntoa käyte-
tään paljon ja koko raken-
nusta lämmitetään joka 
tapauksessa

kokemuksia 
kesävedestä ja 
putkien tyhjentä-
misestä monella, 
ongelmana se, 
että putket eivät 
kokonaan tyhjene

mökkiä ei 
käytetä 
talvella tai 
vesihuolto 
hoidetaan 
silloin vaih-
toehtoisella 
tavalla

Kuivakäymälä 
sisätiloissa tai 
sisäänkäynnin 
yhteydessä

kiinnosti mahdollisuus mukavuus-
tason nostoon

pelkona hajuhaitat ja  
hoidon työläys

esteenä tilan puute

ulkorakennuksessa  
sijaitseva käymälä riittävä

kokemusta  
yhdellä,  
suunnitelmissa 
muutamalla 

Pakkasenkestävän vesihuoltojärjestelmän kehittäminen kiinnosti eniten niitä vapaa-
ajan asunnon omistajia, jotka halusivat käyttää mökkiään ympärivuotisesti. Tällöin 
usein kuitenkin toivottiin, että myös vesi olisi ympärivuotisesti käytössä. Esimerkiksi 
putkien tyhjentämiseen perustuva vesihuolto edellyttää mökin käytön lopettamista 
talven ajaksi. Paljon kiinnostusta herättivät myös sisätiloihin soveltuvat kuivakäy-
mälät. 

Jätevesien käsittelyyn ja sitä koskeviin säädöksiin liittyi epävarmuutta ja tietämät-
tömyyttä. Säädöksiä ja niihin liittyviä aikatauluja ei koettu tunnettavan riittävästi. 
Toteuttaminen koettiin myös vaikeaksi etenkin, kun kyse oli vanhoista rakennuksista 
tai tontin kallioisuudesta. Tietoa kaivattiin lisää. Säädökset herättivät myös kritiikkiä.

Tieto- ja viestintäteknologia

Vapaa-ajan asukkaiden suhtautuminen mökin tieto- ja viestintäteknologiaan oli hyvin 
kaksijakoinen. Osa oli sitä mieltä, ettei mökille kuulu minkäänlainen tietoteknologia, 
ja osa taas piti sitä itsestäänselvyytenä. Tieto- ja viestintäteknologiaan suhtautuminen 
saattoi olla hyvinkin jyrkän kielteistä. Tämä johtuu siitä, että teknologia muuttaa 
vapaa-ajan asumisen kulttuurista merkitystä. Kesämökki ei tieto- ja viestintätek-
nologian myötä voi olla enää entisenkaltainen arjesta irtautumisen ”piilopaikka”. 
Matkapuhelimet, kannettavat tietokoneet ja mobiilit laajakaistayhteydet muuttavat 
läsnäolon ja poissaolon merkityksiä sekä tekevät vapaa-ajan asumisesta aikaisem-
paa joustavampaa. Työn tekeminen ja asioiden hoitaminen tulevat mahdolliseksi 
myös mökillä. Positiivisesti tieto- ja viestintäteknologiaan suhtautuneet korostivat 
erityisesti sitä, että verkkoyhteydet lisäävät mökkiläisten tiedon saantia paikallisista 
tapahtumista ja palveluista. Taulukkoon 12 on koottu tutkimukseen osallistuneiden 
käsityksiä mökin tieto- ja viestintäteknologiasta. 
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Taulukko 12. Kiinnostus vapaa-ajan asuntojen tieto- ja viestintäteknologiaan ryhmähaastattelujen 
perusteella.  

Teknologia 
tai käytäntö

Kiinnostus Syitä mielenkiintoon tai 
sen puutteeseen

Sovelluksia Edellytyksiä

Laajakaista-
yhteys

osalle  
erittäin  
tärkeä, osa 
ei halua  
missään 
tapauksessa 

yhteydenpito, asioiden 
hoito, tiedon saanti  
paikkakunnan palveluista 
ja tapahtumista,  
turvallisuus, tiedonhaku, 
etätyömahdollisuus
ei kuulu mökille

nettiyhteys kännykän 
kautta, lankapuhelin-
liittymä, laajakaista, 
odotellaan langatonta 
yhteyttä

kaupan tai kirjaston 
palveluna

mökin käytön 
laajuus, liian 
kallis vain  
kesäkäyttöisille 
mökeille

Lämmityk-
sen ohjaus-
järjestelmät

kiinnostusta 
jonkin  
verran

tärkeä, säästää energiaa

helpottaa lämmitystä 
ennen mökille menoa

ei tarvetta, koska mökin 
saa nopeasti lämpimäksi, 
joku paikallinen laittaa 
lämmityksen etukäteen 
päälle tai pidetään  
lämpimänä koko ajan

kokemuksia ja  
hankinta-aikeita

Turva-  
ja hälytys-
järjestelmät

kiinnostusta 
joillakin

ei hyötyä, koska itse  
kaukana, samoin poliisi

liiketunnistimet

naapureiden  
tarkistukset,  
valvontakamera, 
jotta näkee, onko 
tapahtunut jotakin

valvontakamera  
yhteisellä laiturilla

hankinta-aikeita

Kuva 63. Osa mökkiläisistä, jotka oleskelevat 
pitkiä aikoja mökkipaikkakunnalla, siirtävät 
myös postin tulemaan sinne. Kuva on saaristo-
meren ”postipisteestä”.  Kuva Irene Roos, TTS 
tutkimus

Palveluiden käyttö ja yhteistoiminnallisuus

Vapaa-ajan asunnon paikkakunnan 
tarjoamia palveluita pidettiin erittäin 
tärkeinä. Kiinnostus kohdistui ennen 
kaikkea vapaa-ajan rakentamiseen ja 
korjaamiseen liittyviin palveluihin sekä 
esimerkiksi koneiden huoltoon ja lumen-
auraukseen. Palveluiden tuotannossa 
asiantuntemus ja osaaminen koettiin 
kaikkein keskeisimmäksi. Osa vapaa-
ajan asukkaista arvosti myös laadukkaita 
vapaa-ajan palveluita, kuten kulttuuri- 
ja ravintolapalveluita sekä paikallisten 
kauppojen monipuolista elintarvikeva-
likoimaa. Yhtenä mökkeilyyn liittyvä-
nä tulevaisuuden uhkana vapaa-ajan 
asunnon omistajat näkivätkin sen, että 
palvelut katoavat mökkipaikkakunnalta. 
Myös kunnan järjestämistä palveluista 
oltiin kiinnostuneita. Toivottiin, että va-
paa-ajan asukkaat otettaisiin paremmin 
huomioon kunnan päätöksenteossa ja 
esimerkiksi terveydenhoitopalveluiden 
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ja jätehuollon järjestämisessä. Tähän olisi ratkaisuna ns. kaksoiskuntalaisuus sekä 
muut toimenpiteet, jotka lisäisivät vapaa-ajan asukkaiden mahdollisuuksia osallistua 
kuntien päätöksentekoon. 

Vähemmän kiinnostusta oli uudentyyppisille mökkitalkkari- tai kodinhoidon pal-
veluille. Näissä palveluntarjoajan ammattitaito epäilytti mökkeilijöitä. Perusteena 
kiinnostuksen puutteeseen oli myös mökkeilyyn liittyvä itse tekemisen perinne. 
Kaikki, mikä osataan, halutaan tehdä itse (taulukko 13). 

Paikallisuus ja yhteisöllisyys ovat vapaa-ajan asukkaille keskeisiä. Yhteistoiminta 
naapureiden kanssa ja naapuriapu olivat vakiintuneita käytäntöjä useille mökinomis-
tajille. Yhteisöllisyyttä ja kanssakäymistä edistivät mahdollisuudet ostaa paikallisia 
elintarvikkeita viljelijöiltä, kyläkauppaan tai kauppa-autolle kokoontuminen, yhteiset 
kesätapahtumat sekä kyläkoulujen ja nuorisoseurantalojen säilyttäminen yhteisinä 
kokoontumispaikkoina.

Taulukko 13. Kiinnostus kodinhoito- ja vapaa-ajan asunnon huoltopalveluihin ryhmähaastattelujen 
perusteella.

Teknologia 
tai käytäntö

Kiinnostus Syitä mielenkiintoon tai sen puutteeseen Sovelluksia Edellytyksiä

Yhteis-
toiminta 
naapureiden 
kanssa

osalle erittäin 
tärkeää  

yhteydenpito, asioiden hoito, tiedon 
saanti paikkakunnan palveluista ja  
tapahtumista

osa haluaa olla omissa oloissaan

naapuriapu esimerkik-
si kukkien kastelussa, 
kauppa-asioissa,  
lämmitys

”elävän” 
maaseudun 
säilyminen

Mökki-
talkkari ja 
muut  
paikalliset 
palvelut

kiinnostusta palveluiden saanti ensiarvoisen tärkeää

selvempää ostaa palvelu kuin pyytää  
kavereilta

ei talkootyön turvallisuusongelmia

mahdollisuus verotuksen kotitalous-
vähennykseen 

ammattitaito epäilyttää

korkea hinta

itse halutaan tehdä se, mikä osataan

paikalliset verkostot, 
tarkistuskäynnit, 
polttopuiden osto, 
kevätsiivous, pito- 
palvelu, ammattilais-
ten palveluiden  
käyttö, kokemusta 
myös ns. mökkitalkka-
ripalvelusta

riittävä  
kysyntäpo-
tentiaali

Elintar-
vikkeiden 
tilaaminen 
mökille  
lähikaupasta

kiinnostus vähäis-
tä, mutta käytän-
nöt moninaiset

pitkien matkojen päähän ikävä lähteä, ei 
omaa autoa

saaristossa elintar-
vikkeiden tuonti tai 
välitys yhteysaluksella, 
naapurit tuovat 

tarpeeksi 
kysyntä-
potentiaalia 
tai toimivat 
naapuriver-
kostot

Elintar-
vikkeiden 
ostaminen 
paikallisilta 
viljelijöiltä

kiinnostus suurta esteenä, että maatalous on vähentynyt ja 
erikoistunut tai säädökset estävät suoran 
myynnin

kokemuksia monella

tienvarsimyynti

Kuljetus-
palvelut

kiinnostusta ainoa mahdollisuus, jos ei omaa autoa saariston sisäiset 
taksilinjat kuljettavat 
myös tavaroita,  
vierailijat

Pyykkäys-
palvelut

kiinnostus melko 
vähäistä

osalla kokemuksia erilaisista ratkaisuista

pyykki tuodaan kotiin tai pestään mökillä

oma pesukone

pyykkipata tai nyrkkipyykki

vierasvenesatamien 
pesukoneet,  
lähikaupungin  
pesula lakanapyykille, 
naapurin pesukone, 
vanhustenkeskuksen 
pesutupa

Kauppa-
auto,  
kirjastoauto

kiinnostus melko 
vähäistä

niukka valikoima 

ei tarvita, kun kaikilla omat autot

kirjat tuodaan mukana

osalla kokemusta 
varsinkin vanhoilta 
ajoilta

riittävä  
kysyntä-
potentiaali
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Liikkumisen vaihtoehdot

Matkustaminen vapaa-ajan asunnolle on mökkeilyn ekotehokkuuden kannalta kes-
keinen tekijä. Tekemissämme haastatteluissa pyrimmekin selvittämään vapaa-ajan 
asunnon omistajien kiinnostusta omalle henkilöautolle vaihtoehtoisiin tapoihin 
matkustaa vapaa-ajan asunnolle. Lisäksi käsiteltiin kiinnostusta etätyön tekemiseen 
yhtenä matkustamisen tarvetta vähentävänä käytäntönä. Vaikka suuri osa haastat-
teluihimme osallistuneista vapaa-ajan asukkaista matkusti mökilleen omalla autolla, 
kokivat he kuljetuspalveluiden tarpeen suurena. Erityisesti ikääntyvät mökkeilijät 
toivoivat, että näiden palveluiden käyttöön olisi mahdollisuus. Autottomat vapaa-
ajan asukkaat olivat erittäin huolestuneita julkisen liikenteen loppumisesta haja-
asutusalueilla, jolloin pääsy mökille ja liikkuminen paikkakunnalla tulee vaikeaksi. 
Taulukossa 14 esitetään yhteenveto liikkumista ja kuljetuspalveluita koskevista kä-
sityksistä.

Taulukko 14. Kiinnostus vaihtoehtoisiin liikkumistapoihin vapaa-ajan asunnolle ryhmähaastattelujen 
perusteella. 

Teknologia  
tai käytäntö

Kiinnostus Syitä mielenkiintoon 
tai sen puutteeseen

Sovelluksia Edellytyksiä

Julkinen 
liikenne

tarvetta paljon 
varsinkin, kun 
ei omaa autoa 
tai vierailuilla

huono palvelukyky 
etenkin kesällä ja  
viikonloppuisin, junien 
pysähdysasemia  
poistettu 

korkea hinta etenkin 
autojunassa

runsas matkatavaroi-
den ja elintarvikkeiden 
kuljetus hankalaa, 

pelko lopettamisesta

autottomat  
osallistujat  
käyttävät julkista 
liikennettä,  
samoin jotkut 
autollisetkin  
ainakin silloin, 
kun ei tarvitse 
kuljettaa paljon 
tavaroita

edellyttää yhteis-
kunnan tukea

yhdistelmä, jossa 
julkinen liiken-
ne, yksityinen 
liikennepalve-
luiden tarjoaja 
ja esimerkiksi 
elintarvikkeiden 
kuljetus mökille

Palvelulinja kiinnostusta ikääntyminen 

tarjonnan puute, johon 
puolestaan saattaa olla 
syynä kysynnän puute

saaristossa  
esimerkkejä 
(kutsutaksi)

kaverikyyti

kimppakyyti

vakituisten ja 
tilapäisten  
asukkaiden  
tarpeiden  
yhteensovitta-
minen

Taksi kiinnostusta  ikääntyminen

korvaa julkisen  
liikenteen puutteita

oman auton käytön 
joustavuus

venetaksi  
saaristossa

mökkipaikka-
kunnalta tilataan 
taksi ajamaan 
koko matka

Etätyö kiinnostus 
melko runsas-
ta, osa ei halua 
töitä mökille

lisää oleskelumahdol-
lisuuksia vapaa-ajan 
asunnolla

mökki halutaan  
rauhoittaa ansiotyöltä

työtehtävät eivät  
sovellu etätyöhön

osallistujista osa 
oli tehnyt joko 
muutaman päivän 
tai pitkiä jaksoja

työn soveltuvuus

mökin soveltu-
vuus ja tarvitta-
vat tietoliiken-
neyhteydet
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Omatoimisuus

Vapaa-ajan asumisen monimuotoistuessa tarpeet ja mieltymykset itse tekemiseen ja 
omavaraistalouteen vaihtelevat vapaa-ajan asukkaiden keskuudessa. Perinteinen itse 
tekemiseen perustuva mökkeily on ainoastaan yksi mökkeilyyn liittyvä elämäntavan 
muoto. Haastatteluaineistomme perusteella omatoimisuuden perinteisintä muotoa 
edustivat luonnonantimien hyödyntäminen, kuten marjastaminen, sienestäminen, 
kalastaminen ja metsästys. Näitä toimintoja kuului useimpien tutkimukseen osallis-
tuvan mökkeilijän harrastuksiin. Varsinaista viljelyä ei harrastanut kovinkaan moni. 
Joillakin oli pieni kasvimaa ja muutamille puutarhanhoito oli tärkeä harrastus samoin 
kuin luontoympäristön ja luonnonkasvien vaaliminen. Pienimuotoinen nikkarointi 
tai korjaaminen kuului myös osan mökkeilyyn. Sen sijaan vaativimmat rakennustyöt 
olivat yleisempiä kakkosasujien kuin perinteisten kesämökkeilijöiden keskuudessa 
(taulukko 15). 

Taulukko 15. Kiinnostus omatoimisuuteen ryhmähaastattelujen perusteella. 

Teknologia tai 
käytäntö

Kiinnostus Syitä mielenkiintoon tai 
sen puutteeseen

Sovelluksia Edellytyksiä

Omatarveviljely osa viljelee kiinnostuksen puute 
tai tontti ei sovellu 
viljelyyn

 luonnonkasvi-
en vaaliminen

tontin soveltu-
vuus viljelyyn

Marjastus,  
sienestys, kalastus, 
metsästys

monille tärkeä 
osa mökkeilyä

luonnossa liikkuminen  

Omatoimiset kor-
jaukset ja huollot, 
nikkarointi

varsinkin  
pienimuotoiset 
korjaus- ja 
huoltotyöt 
tehdään usein 
itse

korjaaminen ja muut 
fyysiset työt tärkeä osa 
vapaa-ajan asumista

mökillä ei haluta  
käyttää liikaa aikaa 
kunnossapitoon

Ekotehokkuuden ja sen edistämisen kan-
nalta omatoimisuuden, luonnossa liikku-
misen sekä luonnon vaalimisen keskeisin 
merkitys lienee niiden yhteydessä luon-
non arvostamiseen ja säilyttämiseen.

Kuva 64. Mökkielämä vaatii usein myös ympä-
ristön hoitoa. Kuva: Irene Roos, TTS tutkimus.
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6.4

Käytäntöjen soveltuvuus erilaisille 
vapaa-ajan asukkaille

Tutkimuksessa tarkasteltiin hyvin useanlaisia teknologioita ja käytäntöjä, jotka tietyin 
edellytyksin parantavat vapaa-ajan asumisen ekotehokkuutta. Tutkimuksen perus-
teella vapaa-ajan asunnot poikkeavat melkoisesti toisistaan, samoin kuin vapaa-ajan 
asumisen tavatkin. Seuraavassa on arvioitu eri teknologioiden ja käytäntöjen sovel-
tuvuutta erilaisille mökkityypeille ja erilaisille mökkeilijöille. Oma tutkimuksem-
me kohdistui ainoastaan vapaa-ajan asuntojen omistajiin, jotka ovat enimmäkseen 
keski-ikäisiä ja tätä vanhempia, mutta myös nuoret ovat kiinnostuneita mökkeilystä, 
vaikka eivät mökkejä itse omistakaan.  Nuorten mökkeilyä voidaan arvioida pe-
rustuen Hirvosen ja Puustisen (2008) julkaisemaan tutkimukseen, jossa selvitettiin  
18 vuotta täyttäneiden suhtautumista mökkeilyyn. Nuoret arvostivat mökkeilyssään 
ennen kaikkea ystävien kanssa yhdessäoloa, saunomista ja uimista sekä ruoan valmis-
tamista. Heille keskeistä eivät olleet mökkipuuhat, mutta ei myöskään mökin hyvä 
varustelutaso. He ilmoittivat vanhempia ikäryhmiä useammin pitävänsä yksinker-
taisesta mökkielämästä. Vanhemmille mökkeilyssä tärkeitä olivat luonnonläheisyys, 
rentoutuminen, yhdessäolo perheen kanssa sekä nimenomaan erilaiset mökkipuuhat 
ja yhteys paikalliseen elämään. Keski-ikäisten 50–59-vuotiaiden mökkeilijöiden ryh-
mä oli kaikkein kiinnostunein mökin varustetason parantamisesta. Heillä oli siihen 
myös parhaimmat taloudelliset voimavarat. (Hirvonen & Puustinen 2008, 107–110.)

Suuri osa suomalaisten mökeistä on edelleen perinteisiä vaatimattomasti varus-
tettuja kesäasuntoja. Ekotehokkuuden kannalta tämänkaltaista mökkeilyperinnettä 
kannattaisi suosia ja edistää. Mökkeilijöitä tulisi kannustaa säilyttämään perinteisiä 
kesäkäyttöön soveltuvia mökkejä, joiden varustetasoa ei ainakaan sähköistämisen li-
säksi kovinkaan paljon parannettaisi eikä käyttöä laajennettaisi kesäkäytön ulkopuo-
lelle. Lämmitys hoituisi tällöin puupolttoaineella ja vesihuolto perustuisi kantoveden 
tai ns. kesäveden sekä kuivikekäymälän varaan. Myös uusien mökkien tarjonnassa 
tällainen vaihtoehto tulisi olla edelleen esillä. Edellytyksiä tällaiseen mökkeilyyn 
edistää se, että tämän päivän nuorille kyseinen varustelutaso on riittävä. Nykyinen 
keräilyharrastus ja vanhan arvostaminen saattavat myös edistää halua perinteisten 
kesämökkien suojeluun.

Sellaisten mökkien, joita käytetään lomakausien ulkopuolella ja myös talvisin, 
lämmitys- ja vesihuoltojärjestelmät tulisi suunnitella mahdollisimman vähän energiaa 
käyttäviksi ja käyttötavoiltaan joustaviksi. Verrattuna yleistyneeseen peruslämmön 
käyttöön energian käyttöä voidaan alentaa kuivanapitolämmityksen tai lämpöpump-
pujen avulla sekä hyödyntämällä lämmityksen etäohjausta riippuen toivottavasta 
vesihuollosta. Naapuriapuun tai mökkitalkkaripalveluun turvautuminen on myös 
varteenotettava keino. Alun perin kakkosasunnoiksi tarkoitetuissa uusissa mökeissä 
tulisi hyödyntää omakotitalojen energiansäästömenettelyitä.  Mökkien hyvää varus-
telutasoa arvostavat eniten keski-ikäiset, joilla on myös taloudellisia mahdollisuuksia 
toteuttaa ekotehokkuutta parantavia muutoksia hyvin varustetuille mökeilleen sekä 
käyttää palveluita hyödykseen. 

Liikkumisen osalta mökkeilyn ekotehokkuutta parantaa ennen kaikkea yksityisau-
toilun vähentäminen mahdollisuuksien mukaan. Tämä edellyttää kuitenkin joustavi-
en kuljetus- ja muiden palveluiden yhdistelmiä. Näitä ovat esimerkiksi julkisen liiken-
teen asemilla toimivat yksityiset kuljetus- tai autonvuokrauspalvelut sekä tavaroiden 
– esimerkiksi elintarvikkeiden – kuljetuspalvelut.  Lisääntyvää kysyntäpotentiaalia 
edustavat etenkin ikääntyvät mökkeilijät, mutta myös nuoret kaveriporukoineen. 
Toimivat kuljetuspalvelut lisäävät mökkien käyttöastetta ja ne palvelevat myös py-
syvästi haja-asutusalueilla asuvien liikkumistarpeita.
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Mökillä etätyön tekeminen ja sen suosio ovat 2000-luvulla lisääntyneet (Nieminen 
2008). Jotta etätyöllä olisi vaikutusta ekotehokkuuteen, sen tulisi olla kuitenkin yh-
täjaksoista ja kestoltaan kohtuullisen pitkää, niin että se selvästi vähentäisi tehtyjä 
mökkimatkoja. Varsinkin mökiltä päivittäin kesäaikaan tehtäviä työmatkoja tulisi 
vähentää, mikäli ne ylittävät varsinaiselta asunnolta tehtävät työmatkat. Pelkkä vii-
konloppujen pidentäminen etätyön avulla ei ekotehokkuutta paranna. Yhtäjaksoinen 
ja pitkäaikainen etätyö on mahdollista etenkin tieto- tai luovaa työtä tekeville nuorille 
ja keski-ikäisille, joilla ei ole kouluikäisiä lapsia. 

Palveluiden käyttö ja paikallinen yhteistoiminnallisuus ovat keskeisiä keski-ikäi-
sille ja sitä vanhemmille mökkeilijöille. Nykyisin korostuvat rakennus- ja korjaus-
palvelut, mutta tulevaisuudessa mökkeilijät tulevat tarvitsemaan myös esimerkiksi 
terveydenhoidon palveluita. Mikäli etätyö yleistyy merkittävästi, myös lasten päi-
vähoito- ja koulutuspalvelujen tarve saattaa kasvaa. Nykyiset mökkeilijät ovat myös 
tottuneet laadukkaisiin vapaa-ajan palveluihin ja monipuoliseen hyödyketarjontaan.
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7  Mökkien ekoinvestointipotentiaali   
 ja sen taloudelliset vaikutukset 

Adriaan Perrels ja Elina Berghäll

Tässä luvussa arvioidaan mahdollisuuksia pienentää mökkien sähkönkulutusta vaih-
toehtoisten lämmitysratkaisujen avulla. Mökkien varustetasoon vaikuttamalla on 
mahdollista pienentää tarvetta mökkien peruslämmitykseen, ja siten alentaa säh-
könkulutusta ja sen kasvua. Tarkastelun kohteena ovat erilaisten uusinvestointien 
potentiaali, niiden mahdolliset toteumat, ja vaikutus energiankulutukseen, päästöi-
hin ja mökinomistajan talouteen. Taloudellisia vaikutuksia arvioidaan myös koko 
kansantalouden tasolla. 

Luku on tiivistelmä Adriaan Perrelsin ja Anna Saharin tutkimuksessa ”Ekotehok-
kuutta parantavat investoinnit kesämökeillä” (VATT tutkimuksia 145, 2009), joka 
puolestaan pohjautuu aiemmin ilmestyneisiin VATT:n Keskustelualoitteisiin no. 417 
(2007): ”Vapaa-ajan asuntojen omistus ja käyttö – Esiselvitys ekotehokkuuden kartoi-
tusta varten”, Perrels, Adriaan ja Kangas, Elina, sekä no. 455 (2008): ”Mökkikannan 
kehityspolku vuoteen 2025 asti”, Perrels, Adriaan, Berghäll, Elina ja Sahari, Anna.

7.1 
Uudet investoinnit ja niiden kustannukset

Kuten luvussa 2 todettiin, nykyinen kanta huomioiden, kokonaisuudessaan säh-
könkulu tus ja hiilidioksidipäästöt mökeillä kasvavat noin 44 %, 57 % tai 97 % mökki-
kannan kasvuvauhdista riippuen. Taulukossa 16 on esitetty sähkön kokonaiskulutus 
eri kasvuennusteilla, sekä investointipotentiaalin toteutumilla vuoteen 2025 asti. 
Investointiurassa oletetaan, että osassa mökeistä siirrytään peruslämmön ylläpidosta 
ns. vakiotehoiseen lämmitykseen kokonaan tai osittain. Nämä lämmitysvaihtoehdot 
vaativat muutoksia myös vesijärjestelmän osalta. Oletuksena on, että potentiaalisia 
investoinnin kohteita ovat ne peruslämmöllä olevat mökit, jotka eivät ole säännölli-
sessä talvikäytössä. 

Investointiurassa on pyritty huomioimaan sellaiset investoinnit, joiden toteutu-
minen on mahdollista normaalin kysynnän puitteissa (ilman erillisiä kannustintoi-
menpiteitä). Näitä ovat vedetön biojätekäymälä ja vakiotehoinen lämmitys eli ns. 
kuivanapitolämpö. Biojätekäymälä vähentää lämmitysvaatimusten lisäksi jätevesi-
ongelmia, sopien varsinkin talvella kylmänä pidetyille mökeille. 

Kuivanapitolämmityksellä tarkoitetaan lämmitystapaa, jossa mökin sisä- ja ulko-
lämpötilan erotus pidetään vakiona sijoittamalla vakiotehoisia lämmittimiä sopivasti 
mökin huonejako ja tilavuus huomioonottaen. Pakkasesta riippumatta, lämmitystapa 
suojaa rakennuksen kosteusvaurioilta, kunhan mökissä ei ole pakkaselle herkkiä 
vesijärjestelmiä. Tarkempi kuvaus kuivanapitolämmityksestä löytyy luvusta 3.1.1.
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Taulukko 16. Sähkön kulutus eri investointivaihtoehdoissa ja kasvuskenaarioissa.

2006 2010 2015 2020 2025 Kasvu %

Perusura – sähkön kulutus eri kasvuskenaarioissa GWh/a

Nykyisen kasvun trendi 951 1 064 1 206 1 348 1 490 57 %

Alhaisen kasvun trendi 944 1 031 1 140 1 249 1 358 44 %

Korkean kasvun trendi 972 1 170 1 417 1 665 1 912 97 %

Investointiura – sähkön kulutus eri kasvuskenaarioissa GWh/a

Nykyisen kasvun trendi 925 933 997 1 115 1 234 33 %

Alhaisen kasvun trendi 919 906 942 1 033 1 124 22 %

Korkean kasvun trendi 942 1 021 1 173 1 380 1 586 68 %

Täysi toteutuma – sähkön kulutus eri kasvuskenaarioissa GWh/a

Nykyisen kasvun trendi 920 911 952 1 053 1 154 25 %

Alhaisen kasvun trendi 915 887 905 982 1 060 16 %

Korkean kasvun trendi 935 986 1 102 1 278 1 455 56 %

Viitaten taulukkoon 4, investoinnit, jotka mahdollistavat hyvin varustellun mökin jät-
tämisen kuivanapitolämmölle talvikaudeksi, eli soveltuu sille osalle mökkityypeistä 6 
ja 7, joita ei juurikaan käytetä talvisin, kutsutaan tässä yhteydessä investointipaketti 
1:ksi. Siihen lukeutuu biojätekäymälä, helposti tyhjennettävät vesijärjestelmät ja/tai 
vesikodinkoneet sekä vakiotehoinen lämmitys. Vesijärjestelmän saattaminen pakkas-
kestäväksi edellyttää tyhjennettäviä putkia ja kodinkoneita. 

Investointipaketti 2 soveltuu puolestaan sille osalle mökkityypeistä 6 ja 7, joilla 
on säännöllistä talvikäyttöä. Vakioteholämmityksen lisäksi pakettiin kuuluu perus-
lämmöllä pidetyt märkätilat. Tällaisessa ratkaisussa vesijärjestelmä on sula ja käyt-
tövalmis talvellakin. Mökki ja märkätilat saadaan nopeasti lämpimäksi, edellyttäen 
että ne on sijoitettu oikein. 

Taulukossa 17 on esitetty eri investoinneista koituvien lisäkustannusten keskiar-
voja. Esimerkiksi se lisähinta, joka koituu tavanomaisten rakentamiskustannusten 
lisäksi, kun märkätilojen osalta tehdään vaadittavat ratkaisut veden sulana pitämisek-
si talvella tarkoitta ao. taulukon ”sulana pito” kustannuksia. Keskiarvot perustuvat 
toteutuneisiin investointeihin ja ovat suuntaa-antavia, sillä toteutuneita investointeja 
on vielä vähän.

Taulukko 17. Investointikustannukset eriteltynä työn ja laitteiden osalta.

Vanha mökki Uusi mökki

Laite Työ Yhteensä Laite Työ Yhteensä

Biojätekäymälä 500 1 500 2 000 500 1 000 1 500

Kuivanapitolämmitys 500 500 500 500

Sulana pito 1 000 1 000 500 500

Vesikalusteet 250 500 750 250 250 500

Vesikodinkoneet ** 200 800 1 000 200 800 1 000

Paketti 1 1 450 2 800 4 250 1 450 2 050 3 500

Ilman kodinkoneita * 1 250 2 000 3 250 1 250 1 250 2 500

Paketti 2 500 1 000 1 500 500 500 1 000

* Investointikustannukset mökissä, jossa ei ole vettä käyttäviä kodinkoneita.
** Vesikalusteiden ja vesikoneiden osalta investoinnit edustavat lisäkustannuksia tavalliseen malliin 
verrattuna.
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Investointikustannukset ovat yleisesti ottaen jonkin verran korkeampia vanhalle kuin 
uudelle mökille, ja koostuvat pääasiallisesti työvoimakorvauksista. Kuivanapitoläm-
mityksen asennus on halvin, koska se ei edellytä muuta kuin oikeanlaisen lämmit-
timen hankkimisen ja asennuksen. Se myös tuo suurimmat säästöt peruslämmössä 
pidetyille mökeille, jotka voivat puolittaa sähkönkulutuksensa. Säästöjen loppusum-
ma riippuu luonnollisesti sähkön hintakehityksestä. Muita rahallisia säästöjä syntyy 
biojätekäymälän asennuksesta, mikäli se poistaa jätevesisäiliöiden tyhjennys tarpeen 
ja siitä aiheutuvat maksut. 

7.2

Investointien vaikutukset sähkökulutukseen

Mökkien sähkönkulutus sekä päästöt seuraavat osittain peruslämmössä olevien mök-
kien kehitystä (kuva 65). Kuvasta 66 ilmenevät vastaavat sähkönkulutus ja päästö-
trendit perus- ja investointiuralla nykytrendioletuksilla. Perusuralla, kasvu on tasais-
ta, kun taas investointiuralla sähkönkulutus on aluksi tasaista, mutta lähtee sitten 
selvään nousuun. Korkean kasvun skenaariossa kehitys on nähtävissä nopeammin. 
Investoinneista koituva sähkön säästö nousee kolmesta prosentista 17 prosenttiin 
tarkastelujakson aikana. 

Investoinneilla ei saada käännettyä sähkönkulutuksen suuntaa, mutta kasvu on 
hieman hitaampaa kuin perusuralla. Sähkönkulutuksen jatkuva kasvu johtuu säh-
köistettyjen mökkien osuuden voimakkaasta lisääntymisestä mökkikannan uudistu-
essa, oletuksella, että kaikki uudet mökit ovat sähköistettyjä. Säästöjä syntyy, kunnes 
olemassa olevan mökkikannan investoinnit on tehty, minkä jälkeen säästöpotentiaali 
rajoittuu uudisrakentamiseen. Niiden vähäisestä määrästä johtuen sähkön säästön 
kasvu pysähtyy. Energiasäästön arvo vaihtelee noin 300 ja 600 euron välillä mökkiä 
kohti vuosittain. 

Koko investointipotentiaali toteutunee ainoastaan uusien mökkien osalta, joissa 
ratkaisut voidaan ottaa huomioon jo suunnittelu- ja rakennusvaiheessa. Investointiu-
rassa mökkien sähkönkulutus nousee noin 22 %, 33 % tai 68 % riippuen mökkikannan 
kasvuoletuksista (taulukko 16). Kokonaisuudessaan investoinneilla saavutetaan tar-

Kuva 65. Peruslämmössä olevien mökkien osuus koko mökkikannasta, nykyistä trendiä jatkava 
mökkikannan kasvu.
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kastelujakson lopulla 22–29 % pienempi sähkönkulutus kuin perusuralla. Osa inves-
toinneista vaatii asennustyötä, joka mökeillä pääosin ostetaan mökkipaikkakunnalta 
tai muualta lähialueelta. Kaikissa kasvuskenaarioissa ostetun työn arvo on korkeim-
millaan noin 10 miljoonaa euroa vuodessa, mutta summa vähenee, kun vanhan kan-
nan investoinnit tulevat täyteen. Vertailun vuoksi investointien vaikutus on laskettu 
myös oletuksella, että koko investointipotentiaali toteutuu. Tällöin sähkönkulutus 
nousisi 16 %, 25 % tai 56 % ja säästöä perusuraan verrattuna olisi tarkastelujakson 
lopulla noin 28–41 %. Investoinneista aiheutuvat välittömät työvoimakorvaukset 
kasvaisivat korkeimmillaan noin 2 miljoonaan euroon. 

Ympäristövaikutusten pienentämisen kannalta olisi tärkeää, että uusista mökeistä 
mahdollisimman harva päätyisi peruslämmitykseen. Investoinnit ovat parhaimmil-
laan halpoja ja yksinkertaisia ratkaisuja, joiden yleistymistä on toistaiseksi estänyt 
lähinnä epätietoisuus erilaisten lämmitystapojen vaikutuksista rakennuksen raken-
teisiin. Tehokkaalla mökkiläisille suunnatulla tiedottamisella voitaisiin edesauttaa 
ekotehokkaiden lämmitys- ja vesiratkaisujen leviämistä. Tiedottamiseen voitaisiin 
yhdistää esimerkkiprojektien toteutus, joita kiinnostuneet mökkiläiset voisivat seu-
rata ja poimia ideoita oman mökkinsä lämmitys- ja vesijärjestelmän toteuttamiseen. 

Investoinnit eivät kuitenkaan riitä edes pysäyttämään mökkien energiankulu-
tuksesta aiheutuvien ympäristövaikutusten kasvua, vaikka investointipotentiaali 
toteutuisi täysimääräisesti. Kehitys ei siten tue ympäristöpolitiikan pitkän aikavälin 
tavoitetta päästökehityksen kääntämisestä laskuun. Päästöjen ja sähkönkulutuksen 
suoran yhteyden johdosta, hiilidioksidipäästöjen muoto ja vähenemät ovat samat 
kuin sähkönkulutuksella ja sähkön säästöllä. Vaikka investoinneilla voidaan selvästi 
vähentää sähkönkulutusta perusuraan verrattuna sekä hidastaa energiankulutuksen 
kasvuvauhtia, osa tästäkin vaikutuksesta mitätöityy, kun energiansäästön tuoma 
rahallinen säästö kanavoidaan muuhun kulutukseen. Jotta tavoitteisiin päästäisiin, 
kotitalouksien kulutusta olisi suunnattava vähäpäästöisiin kulutuskategorioihin. 
Säästöjä olisi kohdistettava myös muuhun sähkönkulutukseen kuin lämmitykseen 
mökeillä, joskin niiden osuus on häviävän pieni. Myös mökkien kokoluokan kasvun 
tulisi pysähtyä ja investointipotentiaali toteutua mahdollisimman laajalti.

Mökkeilyn vaikutuksia arvioitaessa on pidettävä mielessä, että mökillä vietetty 
aika on pois muusta vapaa-ajan vietosta sekä vakituisessa asunnossa oleskelusta. 
Jos siis mökkeily kokonaisuudessaan aiheuttaa vähemmän ympäristövaikutuksia 
kuin muut ajankäyttömuodot, on mökkeily tässä mielessä kannustettava vapaa-ajan 

Kuva 66. Mökkikannan sähkönkulutus perusuralla ja investointiuralla, nykyisen trendin mukainen 
kannan kasvu.
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viettotapa. Esimerkiksi ilmastonmuutoksen kannalta voi olla hyvä, jos suomalaiset 
alkaisivat viettää lomiaan mökeillä kaukomatkojen sijasta. Varsinkin jos mökin käyt-
töasteen lisääntyminen kanavoituu pitkiin oleskelujaksoihin mökillä, eikä useisiin 
lyhyisiin käynteihin, on mökkeilyllä todennäköisesti positiivinen vaikutus liikenteen 
ja energiankulutuksen kannalta. 

Mökkeilyn ympäristövaikutusten kokonaisvaltainen selvittäminen edellyttäisi 
myös mökkiliikenteeseen liittyvien ratkaisujen huomioonottamista. Tässä tutkimuk-
sessa mökkejä on tarkasteltu irrallisena muusta ajankäytöstä. Kuitenkin vapaa-ajan 
(ja yhä useammin myös työajan) jakaantuminen vakituisen ja vapaa-ajan asunnon 
välillä, ja mökkiliikenteen muodot vaikuttavat asuntojen lämmitystarpeeseen, lii-
kennöintitiheyteen ja matkustustapaan. Kaikilla näillä voi olla huomattavia ympä-
ristövaikutuksia.

7.3

Investointien kokonaistaloudelliset 
työllisyys- ja kasvuvaikutukset

Malleilla tehdyt laskelmat nostavat ekoinvestointien kokonaistaloudelliset vaiku-
tukset merkittäviksi varsinkin investointiuran alkuvaiheessa, jolloin investointeihin 
käytettävä kokonaissumma on suurimmillaan. Tällöin työllisyys vaikutus olisi noin 
200 työpaikkaa. Välilliset vaikutukset olisivat investointien takia noin 40 % suurem-
mat kuin investointien kustannuksista koituva menojen lisäys. Sähkönkulutuksen 
väheneminen siirtää pysyvästi kulutusta pääomavaltaiselta energia-alalta työvoi-
mavaltaisemmille toimialoille. Sen johdosta investointien pysyvä työllisyysvaikutus 
on noin 100–150 työpaikkaa. Korkeimmillaan tämä vaikutus voisi olla jopa noin 200 
työpaikkaa, jos mökkikanta kasvaa voimakkaasti. Muun kulutuksen kasvu aiheuttaa 
jonkin verran lisäpäästöjä, jotka laskevat investointien kokonaisvaikutusta päästö-
vähenemään.

Investointien taloudelliset vaikutukset jäävät melko vaatimattomiksi: Korkeimmil-
laan työtä hankitaan noin 12 miljoonan euron edestä ja investointien pysyvä vuosit-
tainen vaikutus on noin reilu 100 uutta työpaikkaa. Investoinnit ovat kertaluontoisia 
töitä, jotka takaavat työtä vain remontin tai rakennusprojektin ajaksi. 

Pienelle mökkikunnalle, joka saa suurimman osan tuloistaan nimenomaan vapaa-
ajan asukkaiden kautta, voi muutamankin henkilön työllistyminen olla kuitenkin 
tärkeää. Vanhan kannan investointipotentiaali yhdistettynä uusien mökkien rak-
entamiseen saattaa joiltain osin riittää ympärivuotiseen työllistämiseen muutaman 
vuoden ajanjaksolle. Pidempikestoista työllisyyttä tulee tavoitella kehittämällä mök-
kiläisille palveluita, joista yhtenä esimerkkinä on mökkitalkkaritoiminta. 

Arviot investointien aiheuttamista työllisyysvaikutuksista sekä energiankulutuk-
sesta koituvista päästövaikutuksista ja rahallisista säästöistä ovat välittömiä vai-
kutuksia, jotka on laskettu suoraan investointien kustannuksista sekä arvioiduista 
sähkön kulutusarvoista. Näissä arvioissa ei ole huomioitu välillisiä vaikutuksia, jotka 
aiheutuvat esimerkiksi kotitalouksien energian säästörahojen uudelleen allokoitu-
misesta rahan muuhun kulutukseen, tai rakennusalan investointien heijastusvaiku-
tuksista muihin toimialoihin. Investointien kokonaiskustannukset ovat valtakunnal-
lisella tasolla melko pieniä, mutta rakennusalan investoinneilla voi olla merkittäviä 
välillisiä vaikutuksia. 

Investointien kansantaloudelliset vaikutukset tarkistettiin kulutusmallin ja kan-
santalouden toimialarakennetta soveltavan panos-tuotosmallin avulla, varustettuna 
eri toimialojen päästökertoimilla. Investointien aiheuttamien kulutusmuutoksien 
vaikutus tuotantoon, työllisyyteen ja päästöihin saadaan, kun kysyntää kuvaava 
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menorakenne syötetään panos-tuotosmalliin. Tuloksia tarkasteltaessa on otettava 
huomioon, että mallit perustuvat keskiarvoihin ja ovat rakenteeltaan melko yksinker-
taisia. Lisäksi niiden taustalla on paljon oletuksia, joten tulokset ovat parhaimmil-
laankin arvioita vaikutusten suuruusluokasta, eivätkä ennusteita varsinaisesti toteu-
tuvista lukuarvoista.

Jos investoinnit rahoitetaan säästöillä, kokonaistuotannon arvo kasvaa 25 miljoo-
nalla eurolla tarkastelujakson alkupuolella etenkin vuoteen 2015 asti. Kasvu koostuu 
noin 33 miljoonan euron lisäyksestä tietyillä toimialoilla (etenkin rakennusala, kiin-
teistöpalvelut, ym.) sekä noin 8 miljoonan euron vähennyksestä energianhuollossa. 
Loppujaksolla tuotannon arvon nettolisäys on noin 5 miljoonaa euroa. Tämä koostuu 
noin 22 miljoonan euron vähenemästä energianhuollossa ja noin 27 miljoonan lisäyk-
sistä useilla eri toimialoilla. 

Työllisyysvaikutukset ovat tarkastelujakson alkupuolella (vuosina 2010–2015) 
noin 200 työpaikkaa korkeammat kuin perusurassa. Positiivinen työllisyysvaikutus 
vakiintuu noin 100–150 työpaikkaan, sillä energiansäästö vapauttaa kulutusta työl-
lisyysvaltaisemmille aloille (taulukko 18). Mikäli verokertymä halutaan ylläpitää, olisi 
energiaverotusta kiristettävä hiukan. Tämä puolestaan hillitsisi ostovoiman kasvua ja 
työllisyysvaikutusta etenkin tarkastelujakson puolivälin jälkeen. Kokonaispäästöjen 
vähenemät muodostuvat energian kokonaiskulutuksen mukaan. Erilaiset päällek-
käiset epävarmuudet aiheuttavat suuren vaihteluvälin.

Taulukko 18. Työpaikkojen muutokset – panos-tuotosmallin tulokset*.

Toimialat
 

Mökkikannan 
nykyinen kasvutrendi

Mökkikannan 
korkea kasvutrendi 

2010 2020 2010 2020

Rakentaminen 22  6 25  9

Palvelut 158 158 181 212

Muut toimialat 20 -21 25 -22

Yhteensä 200 143 231 199

* Huom. luvut ovat ainoastaan suuntaa-antavia mallinnustuloksia.

7.4

Johtopäätökset

Vaihtoehtoisten lämmitysratkaisujen avulla on mahdollista vähentää peruslämmi-
tyksen tarvetta huomattavasti ja siten alentaa mökkien sähkönkulutusta ja sen kas-
vua. Investoinnit ovat parhaimmillaan halpoja ja yksinkertaisia ratkaisuja, joiden 
yleistymistä on toistaiseksi hillinnyt lähinnä tiedon puute ja epätietoisuus erilaisten 
lämmitysvaihtoehtojen vaikutuksista rakennuksen rakenteisiin. Tehokkaalla uusille ja 
vanhoille mökkiläisille suunnatulla tiedottamisella voitaisiin edesauttaa ekotehokkai-
den lämmitys- ja vesiratkaisujen leviämistä, tai ainakin vähentää peruslämmityksen 
yleistymistä uusissa mökeissä.

Vaikka investointipotentiaali toteutuisi täysimääräisesti, investoinnit eivät riitä 
edes pysäyttämään mökkien energiankulutuksesta aiheutuvien ympäristövaiku-
tusten kasvua. Kehitys ei siten tue ympäristöpolitiikan pitkän aikavälin tavoitetta 
päästökehityksen kääntämisestä laskuun. Vaikka investoinneilla voidaan selvästi 
vähentää sähkönkulutusta perusuraan verrattuna sekä hidastaa energiankulutuksen 
kasvuvauhtia, osa tästäkin vaikutuksesta mitätöityy, kun energiansäästön tuoma 
rahallinen säästö kanavoidaan muuhun kulutukseen. Jotta tavoitteisiin päästäisiin, 
kotitalouksien kulutusta olisi suunnattava vähäpäästöisiin kulutuskategorioihin. 
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Säästöjä olisi kohdistettava myös muuhun sähkönkulutukseen kuin lämmitykseen 
mökeillä, joskin niiden osuus on häviävän pieni. Myös mökkien kokoluokan kasvun 
tulisi pysähtyä.

Mökkeilyn vaikutuksia arvioitaessa on pidettävä mielessä, että mökillä vietetty 
aika on pois muusta vapaa-ajan vietosta sekä vakituisessa asunnossa oleskelusta. 
Jos siis mökkeily kokonaisuudessaan aiheuttaa vähemmän ympäristövaikutuksia 
kuin muut ajankäyttömuodot, on mökkeily tässä mielessä kannustettava vapaa-ajan 
viettotapa. Esimerkiksi ilmastonmuutoksen kannalta voi olla hyvä, jos suomalai-
set alkaisivat viettää lomiaan mökeillä kaukomatkojen sijasta. Varsinkin jos mökin 
käyttöasteen lisääntyminen kanavoituu pitkiin oleskelujaksoihin mökillä, useiden 
lyhyiden käyntien sijaan, on mökkeilyllä todennäköisesti myönteinen liikennettä ja 
energiankulutusta alentava vaikutus. 

Mökkeilyn ympäristövaikutusten kokonaisvaltainen selvittäminen edellyttäisi 
myös mökkiliikenteeseen liittyvien ratkaisujen huomioimista. Tässä tutkimuksessa 
mökkejä on tarkasteltu irrallisena muusta ajankäytöstä. Kuitenkin vapaa-ajan (ja yhä 
useammin myös työajan) jakaantuminen vakituisen ja vapaa-ajan asunnon välillä ja 
mökkiliikenteen muodot vaikuttavat asuntojen lämmitystarpeeseen, liikennöintiti-
heyteen ja matkustustapaan. Kaikilla näillä voi olla huomattavia ympäristövaiku-
tuksia.

Investointien kustannuksista suuri osa aiheutuu työvoimakustannuksista, joten 
niillä on vaatimaton, mutta positiivinen työllisyysvaikutus. Vaikka työllisyysvaiku-
tus on pieni, korkeimmillaan noin 12 miljoonan euron hankintavaikutus, on se py-
syvä. Huolimatta investointien vähenemisestä investointipotentiaalin realisoituessa, 
energiansäästön vapauttama rahamäärä kohdistuu muuhun kulutukseen, jolloin 
resursseja uudelleen allokoituu pääomavaltaiselta energia-alalta työvoimavaltaisem-
mille toimialoille. Investointien pysyvä vaikutus estimoitiin noin reiluun 100 uuteen 
työpaikkaan vuosittain. 

Investoinnit ovat kertaluontoisia töitä, jotka takaavat työtä vain remontin tai raken-
nusprojektin ajaksi. Pienelle mökkikunnalle, joka saa suurimman osan tuloistaan ni-
menomaan vapaa-ajan asukkaiden kautta, voi muutamankin henkilön työllistyminen 
olla kuitenkin tärkeää. Vanhan kannan investointipotentiaali yhdistettynä uusien 
mökkien rakentamiseen saattaa joiltain osin riittää ympärivuotiseen työllistämiseen 
muutaman vuoden ajanjaksolle. Pidempikestoista työllisyyttä tulee tavoitella kehit-
tämällä mökkiläisille palveluita, joista yhtenä esimerkkinä on mökkitalkkaritoiminta. 
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8 Yhteenveto ja ekotehokkaan    
 mökkeilyn mahdollisuudet

Vapaa-ajan asumisen ekotehokkuus (VAPET) oli seitsemän tutkimusorganisaation 
yhteishanke, jonka yleisenä tarkoituksena oli vapaa-ajan asumisen ekotehokkuuden 
edistäminen. Tutkimuksessa tarkasteltiin vapaa-ajan asumista kestävän kulutuksen 
ja ekotehokkuuden kannalta.  Kohteina olivat vaihtoehtoiset teknologiat, erityisesti 
lämmityksen ja pakkasen kestävän vesihuollon osalta, ja niiden hyväksyttävyys 
vapaa-ajan asukkaiden keskuudessa, palvelujen käyttö ja tulevaisuuden tarve, mök-
kiliikenne sekä ekotehokkaiden investointien kansantaloudellinen vaikutus aikajak-
solla 2010–2025.

Suomalaiset ovat kesämökkikansaa

Mökkeily on suomalaisille merkityksellinen asia, ja se periytyy usein sukupolvelta 
toiselle.  Keskeinen vapaa-ajan-ajan asumisen merkitys on ollut sen tarjoamassa 
vastapainossa työ- ja kaupunkielämälle. Ympäristö ja luonnonläheisyys ovat tärkei-
tä arvoja. Myös mahdollisuus toteuttaa itseään vapaa-ajan asumisen toiminnoissa 
ilman ulkoista pakkoa on merkityksellistä.  Mökkeilijät eivät kuitenkaan ole miten-
kään yhtenäinen ryhmä. VAPET- tutkimuksen yhteydessä haastateltiin vapaa-ajan 
asukkaita ja tunnistettiin neljä erilaista ryhmää: Ensimmäisessä ryhmässä mökkeily 
oli lapsuudesta peritty tapa. He olivat jatkaneet lapsuudesta tuttua mökkeilyä joko 
perityllä tai ostamallaan mökillä. Toisen ryhmän muodostivat mökkeilyn perinteen 
vaalijat. Mökki oli heille suvun kohtaamispaikka. He pyrkivät säilyttämään myös 
tilat ja rakennukset mahdollisimman muuttumattomina. 

Kolmannen ryhmän muodostivat aloittelevat mökkeilijät, jotka olivat aloittaneet 
”mökkiuransa” vasta aikuisiällä. Heillä oli usein kyse paluusta juurille, minkä vuoksi 
he olivat hankkineet mökin usein suvun vanhoilta asuinsijoilta tai muuten omalta 
kotiseudulta. Neljännen ryhmän muodostivat niin sanotut uramökkeilijät. Nämä 
mökkeilijät olivat vähiten sidoksissa tiettyyn paikkakuntaan. Osa uramökkeilijöistä 
oli saattanut vaihtaa mökkiä jo useampaan kertaan.

Mökkien varustetaso kasvaa

Tällä hetkellä kesämökkejä on 478  000. Vuosittain rakennetaan noin 4 000 uutta 
mökkiä. Kesämökeistä sähköverkkoon on liitetty noin 76 %. Tämän lisäksi osassa 
mökeistä sähköä voidaan tuottaa aggregaatilla tai aurinkoenergialla. Nykyisellään 
vajaa kolmannes mökeistä soveltuu ympärivuotiseen käyttöön. Vanhojen vapaa-ajan 
rakennusten varustetaso on melko vaatimatonta. Energiankulutuksen kannalta nämä 
mökit ovat energiatehokkaita, sillä niitä pidetään usein kylmillään, kun ne eivät ole 
käytössä. 

Viime vuosina mökkejä on paljon peruskorjattu, jolloin niiden varuste- ja muka-
vuustasoa on nostettu. Korjausten yhteydessä moni mökki on sähköistetty ja samalla 
sinne on hankittu erilaisia kotitalouskoneita, vesi on johdettu mökin sisälle, käyt-
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tövesi lämmitetään lämminvesivaraajalla, mökkiin on laitettu viemäröinti ja joihinkin 
vapaa-ajan asuntoihin on laitettu myös vesivessa. Mökin varustetason nostaminen 
lisää mökin käyttöastetta ja energiankulutusta. 

Peruslämmön muuttaminen vakioteholämmitykseksi

Moni mökkeilijä pitää mökillään peruslämpöä, vaikka oleskeluajat siellä ovat lyhyitä 
ja poissaoloajat pitkiä. Peruslämmön ylläpitoa on perusteltu sillä, että se vähentää 
kosteudentuntua ja homeen muodostumista mökillä, varmistaa kotitalouskoneiden 
ja laitteiden toimintakuntoa ja estää vettä sisältävien vesikalusteiden ja laitteiden 
jäätymisen. Peruslämmössä oleva mökki kuitenkin kuluttaa sähköä keskimäärin 
noin 8 000 kWh/vuodessa, kun pelkkä sähköistetty mökki (jota ei siis pidetä sähköllä 
lämpimänä) kuluttaa vain noin 1 500 kWh/vuodessa.

VAPET- hankkeessa selvitettiin, millä edellytyksillä peruslämmössä olevat mökit 
voitaisiin muuttaa vakiotehoiseen kuivanapitolämmitykseen. Tässä lämmitysmuo-
dossa mökin lämpötila olisi muutaman asteen, esimerkiksi 5 astetta korkeampi kuin 
ulkolämpötila. Kylmillä ilmoilla mökin sisälämpötila saattaisi laskea pakkasen puo-
lelle, mutta kosteusolosuhteet pysyisivät silti hyväksyttävällä tasolla. Mökkiläisillä 
on kiinnostusta vakiotehoisen kuivanapitolämmityksen käyttöönottamiseen, kuten 
ilmeni vapaa-ajan asukkaiden haastatteluissa.  Hankkeen yhteydessä tehtiin vakio-
teholämmityksen osalta seurantamittauksia lisäeristämättömissä massiivihirsiraken-
teisissa mökeissä. 

Massiivihirsirakenteisten vapaa-ajan asuntojen sisäolosuhteet eivät näytä olevan 
vielä nykyisessä ilmastossa sellaisia, että asunnon lämmittäminen olisi välttämätöntä, 
mutta rakenteiden toimivuus saattaa kuitenkin edellyttää lämmittämistä. Tutkimuk-
sessa tehtyjen tarkastelujen perusteella vapaa-ajan asunnon alapohjarakenne määrää 
lämmitystarpeen ja tarvittavan lämmitystehon suuruuden. Mikäli asunnossa on hei-
kosti tuulettuva ryömintätilainen alapohja (esimerkiksi toteutettu jatkuvalla sokke-
lilla) ja rakenteessa on käytetty tiivistä höyrynsulkua, rakenteen toiminta edellyttää 
asunnon lämmittämistä jopa siten, että sisä- ja ulkoilman välillä ylläpidetään 5 °C:n 
lämpötilaeroa. Mikäli vastaavassa rakenteessa on läpäisevä höyrynsulku esimerkiksi 
bitumipaperi tai puulattia vesihöyryä läpäisevällä pinnoitteella, kolmen asteen läm-
pötilaero on riittävä.

Yläpohjan, maanvaraisella lämmöneristetyllä betonilaatalla toteutetun alapohjan 
sekä helposti tuulettuvan ryömintätilaisen (esimerkiksi pilariperusteisen) alapohjan 
toimivuus ei vaadi asunnon lämmittämistä riippumatta siitä, millaista höyrynsulku-
materiaalia rakenteissa on käytetty. Tämä edellyttää, että rakenne on toteutettu oikein 
ja nykymääräysten mukaisesti. Maanvaraisen betonilaatan kohdalla lämmöneriste 
tulee olla asennettu oikeaoppisesti laatan alle. Tuulettuvan alapohjan kohdalla hyvä 
tuulettuvuus edellyttää, ettei ryömintätilan ilmanvaihtoa ole heikennetty esimerkiksi 
varastoimalla ryömintätilaan polttopuita ja ettei ryömintätila ole monttu, johon vesi 
jää makaamaan. Lisäksi ryömintätilan maapohjan olisi suositeltavaa olla lämpö-
eristetty. Mikäli rakenne on toteutettu väärin tai on muuten puutteellinen, kunkin 
rakenteen osalta suositellaan sisä- ja ulkoilman välille kolmen asteen lämpötilaeroa.

Joka tapauksessa kylmänä pidettävään mökkiin verrattuna kuivanapitolämmitys 
parantaa tilannetta sisäilmaolosuhteiden ja rakenteiden osalta sekä lisää asunnon 
käyttömukavuutta vähentämällä mökin irtaimiston kosteusmuodonmuutoksia ja 
pitämällä tekstiilit ja vuodevaatteet kuivempina. Peruslämpöön verrattuna kuiva-
napitolämmitys näyttäisi olevan kosteusolosuhteiden kannalta turvallinen ratkaisu 
hirsirakenteisissa mökeissä. Kuivanapitolämmityksen toteuttamisen teho riippuu 
muun muassa mökin koosta, lämmöneristyksestä ja tiiveydestä. Laskennallisena 
tehon tarpeena voidaan pitää esimerkiksi 5–10 W/m2.
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Vesivessan korvaaminen kuivakäymälällä helpottaa jätevesien käsittelyä

Mukavuus- ja varustetason noustessa mökkiin laitetaan yleensä ensimmäiseksi säh-
köistetty vedennosto joko järvestä tai kaivosta. Vasta painesäiliö, kiinteät vesijoh-
dot ja lämminvesivaraajat mahdollistavat ympärivuotisessa asunnoissa esimerkiksi 
suihkun, pesukoneiden ja muiden laitteiden käytön. Tällöin järjestelmän toimivuus 
ja nykyinen lainsäädäntö asettavat vaatimuksia rakennuksen muille ominaisuuksille 
ja varusteille. Erityisesti jätevesien viemäröinti ja käsittely vaativat tehokkaat ja kalliit 
ratkaisut. 

Pakkaskestävyyden ja jätevesien käsittelyä koskevien säädösten toteuttamista 
helpottaa, kun mökkiin ei asenneta vesikäymälää vaan kuivakäymälä. Tällöin käsit-
telyä tarvitseva jätevesi on ns. harmaata vettä eli pesuvesiä pesuhuoneesta, saunasta 
ja keittiöstä.

Kylmillään olleiden kotitalouskoneiden on annettava lämmetä  
riittävästi ennen niiden päälle kytkemistä

Varustelutason lisääntyessä on otettava huomioon, että kodinkoneet on suunniteltu 
käytettäväksi suhteellisen tasaisissa lämpötilaoloissa, käytännössä huoneenlämmös-
sä. Lämmittämättömissä mökeissä laitteita on pidettävä huoneen lämpötilassa kaksi-
kolme tuntia, jotta ne ehtivät riittävästi lämmetä ja niiden sisäpinnoille mahdollisesti 
tiivistynyt kosteus haihtua ennen niiden päälle kytkemistä. 

Vesikalusteiden tyhjentäminen talven ajaksi saattaa olla työlästä. Ongelmana ovat 
vettä sisältävät laitteet ja koneet, kuten lämminvesivaraaja, pyykin- ja astianpesuko-
ne. Näistä koneista ongelmallisin on vedenpehmentimellä varustettu astianpesukone, 
josta veden poistaminen on suorastaan mahdotonta tavalliselle kotitalouskoneen 
käyttäjälle. Yksi käytännön toimenpide näissä tilanteissa saattaisi olla, että vain osa 
mökistä pidettäisiin peruslämmössä. Näihin tiloihin voitaisiin siirtää talven ajaksi 
vettä sisältävät laitteet. Tämä toimenpide ei kuitenkaan poistaisi sitä jäätymisriskiä, 
joka liittyy talven aikana sattuneisiin sähkökatkoksiin. Näistä meillä on kokemuksia 
muutamalta talvelta, jolloin sähkö saattoi olla haja-asutusalueella poikki useitakin 
päiviä voimakkaiden myrskyjen jäljiltä.

Mökkikannan kehitys ja sen vaikutus energiakulutukseen

Mökkikannan kehitys seuraa jossain määrin yleistä talouden kehitystä. Nykyinen 
talouskriisi vähentänee uustuotantoa, mutta myöhemmin kasvu elpynee muun el-
pymisen myötä. 

Mökkikannan kehitystä tarkasteltiin nykyisen, alhaisen ja korkean skenaarion pe-
rusteella. Vuoteen 2025 mennessä mökkikannan oletetaan kasvavan nykyisen kasvut-
rendin mukaan 559 000 mökkiin, alhaisen kasvuoletuksen mukaan 535 000 mökkiin 
ja nopean kasvuvauhtioletuksen mukaan 635 000 mökkiin. Uusien ja perusremontoi-
tujen mökkien pinta-alat kasvavat. Vuonna 2006 koko mökkikannan keskimääräinen 
pinta-ala oli 44 m2, kun uusissa mökeissä se lähestyi jo 70 neliötä.

Sähköistetty, ei peruslämmössä oleva mökki kuluttaa keskimäärin 1  500 kWh 
vuodessa. Sähköllä peruslämmitetyn mökin sähkönkulutus on keskimäärin 8 000 
kWh vuodessa. Sähkölaitteiden osuus vapaa-ajan asunnon sähkönkulutuksesta on 
160–360 kWh/vuosi.

Kasvunopeudesta riippuen sähköistettyjen, ei peruslämmössä olevien mökkien 
sähkönkulutuksen arvioidaan olevan yhteensä 247–269 GWh/a (alhainen–korkea 
kasvu)  ja peruslämmössä olevien mökkien 784–901 GWh/a vuonna 2010. Vuoteen 
2025 mennessä sähköistettyjen mökkien sähkökulutuksen oletetaan kasvavan 21–43 
%:a (298–386 GWh/a) ja peruslämmitettyjen mökkien 35–69 %:a (1 059–1 526 GWh/a) 
kasvun nopeudesta riippuen.
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Sähköistettyjen mökkien hiilidioksidipäästöt ovat 0,05–0,06 miljoonaa tonnia ja pe-
ruslämmössä olevien mökkien 0,17–0,20 miljoonaa tonnia vuonna 2010. Vuonna 2025 
vastaavat luvut sähköistettyjen mökkien osalta arvioidaan olevan 0,07–0,08 miljoonaa 
tonnia ja peruslämmössä pidettävien mökkien osalta 0,23–0,34 miljoonaa tonnia.

Sähköistettyjen, ei peruslämmössä olevien, vapaa-ajan asuntojen päästöt ovat pie-
net kotitalouksien ja maatalouden vastaaviin päästöihin verrattuna, 1 % kaikissa 
kasvuskenaarioissa koko tarkasteltavalla ajanjaksolla vuosina 2006–2025. 

Tutkimuksessa esitettiin myös edellistä suurempia arvioita vapaa-ajan asunto-
jen sähkönkulutuksesta, kun oletettiin suuremman osuuden nykyisistä lämmittä-
mättömistä mökeistä siirtyvän peruslämpöön. Näissä laskelmissa ennuste tehtiin 
vuoteen 2050 saakka. Tuolloin vapaa-ajan asuntojen kokonaissähkönkulutus olisi 
peruslämmityksen yleistymisen vuoksi yli 3 000 GWh/a. Sähkötehon tarve olisi lähes  
2 000 MW, mikä on suurempi kuin Olkiluodon kolmannen ydinvoimalaitoksen te-
ho (1 600 MW). Tämän laskelman mukaan voitaisiin säästää sähköä 800 GWh/a ja 
sähkötehoa 900 MW, jos puolet peruslämmitetyistä vapaa-ajan asunnoista muutettai-
siin vakioteholämmitykseen. Vakiotehoisella kuivanapitolämmityksellä vähennetään 
suhteellisesti enemmän sähkötehon tarvetta kuin sähkönkäyttöä. Sähkötehon säästö-
mahdollisuudet vapaa-ajan asunnoissa luovatkin mielenkiintoisen mahdollisuuden 
hoitaa lisääntyvää säätötehon tarvetta. 

Ekotehokkaiden investointien aiheuttama sähkönsäästö ja työllisyysvaikutus

Investoinneilla ei saada käännettyä sähkönkulutuksen suuntaa. Kasvu on kuitenkin 
hieman hitaampaa kuin, jos investointeja ei tehtäisi. Kokonaisuudessaan investoin-
neilla saadaan tarkastelujakson (2006–2025) loppuvaiheessa 22–29 % pienempi säh-
könkulutus kuin ilman investointeja. 

Sähkönkulutuksen jatkuva kasvu johtuu oletuksesta, että kaikki uudet mökit ovat 
sähköistettyjä. Uudistuotannon mökeistä noin 60 % tulee peruslämpö, kun keski-
määrin mökkikannasta peruslämmössä vain 20 %. Säästöjä syntyy, kunnes olemassa 
olevan mökkikannan ekotehokkaat investoinnit on tehty, minkä jälkeen säästöpo-
tentiaali rajoittuu uudisrakentamiseen. Niiden vähäisestä määrästä johtuen sähkön 
säästön kasvu pysähtyy.

Mökkiliikenne kuluttaa energiaa

Mökkimatkat ovat huomattava energiankuluttaja. Keskimääräinen mökin ja vaki-
tuisen asunnon etäisyys oli uusimman mökkibarometrin mukaan 118 kilometriä 
mediaanin ollessa 60 km.

Mökkimatkoja tehdään Suomessa vuosittain yhteensä noin 5 miljardia henkilökilo-
metriä eli keskimäärin 1 000 km jokaista suomalaista kohti. Harvat kuitenkaan ajavat 
henkilöautollaan yksin mökkiloman viettoon. Jos mökille matkaaviin autokuntiin 
kuuluisi keskimäärin kolme henkilöä, kyse olisi noin 3 000 km:stä autoa kohti joka 
vuosi. Mökkiliikenne kuluttaa energiaa noin 1 070 GWh vuodessa eli yli kaksi kertaa 
enemmän kuin mökkien sähkönkäyttö, joka energiatilastojen mukaan on noin 500 
GWh vuodessa. Tosin tutkimuksessa esitettiin arvioita, että vuosittain sähkönkoko-
naiskulutus voisi olla jopa 1 000 GWh.

 Energiankulutuksen määrä ei ole suuri verrattuna koko Suomen energiankulutuk-
seen (runsas 300 TWh/a), mutta kun tarkastellaan yksityisen ihmisen tekemien va-
lintojen vaikutusta energiankulutukseen, on vapaa-ajan vietolla (kuten mökkeilyllä) 
ja vapaa-ajan liikenteellä merkittävä rooli – vakituisen asunnon valintaan ja käyttöön 
liittyvien valintojen jälkeen. Vapaa-ajan liikenteen osuus on selvästi suurempi kuin 
työ- tai asiointimatkojen osuus kaikista henkilömatkakilometreistä. Vapaa-ajanliiken-
teen osuus koko liikennesuoritteesta kasvaa. Sitä kautta siitä tulee yksi merkittävä 
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kasvihuonekaasupäästöjen tuottaja. Näistä syistä mökkikulttuurin ekotehokkuuteen 
on syytä kiinnittää aikaisempaa enemmän huomiota. 

Mökkeilyn vaikutuksia arvioitaessa on pidettävä mielessä, että mökillä vietetty 
aika on pois muusta vapaa-ajan vietosta sekä vakituisessa asunnossa oleskelusta. 
Jos siis mökkeily kokonaisuudessaan aiheuttaa vähemmän ympäristövaikutuksia 
kuin muut ajankäyttömuodot, on mökkeily tässä mielessä kannustettava vapaa-ajan 
viettotapa. Esimerkiksi ilmastonmuutoksen kannalta voi olla hyvä, jos suomalaiset 
alkaisivat viettää lomiaan mökeillä kaukomatkojen sijasta. Varsinkin jos pitkät oles-
kelujaksot mökillä lisääntyvät useiden lyhyiden käyntien sijaan, mökkeily todennä-
köisesti alentaa myönteisesti liikennettä ja energiankulutusta. 

Ekotehokkaiden käytäntöjen ja teknologioiden hyväksyttävyys  
mökkeilijöiden keskuudessa

Suuri osa suomalaisten mökeistä on edelleen perinteisiä vaatimattomasti varustettuja 
kesäasuntoja. Ekotehokkuuden kannalta tämänkaltaista mökkeilyperinnettä kannat-
taisi suosia ja edistää. Sähköistämisen lisäksi niiden varustetasoa ei kannattaisi pal-
jonkaan parantaa eikä käyttöä laajentaa kesäkäytön ulkopuolelle. Lämmitys hoituisi 
tällöin puupolttoaineella ja vesihuolto perustuisi kantoveden tai ns. kesäveden sekä 
kuivikekäymälän varaan. Myös uusien mökkien tarjonnassa tällainen vaihtoehto 
tulisi olla edelleen esillä erityisesti nuorille ja mökkeilyä aloitteleville. 

Verrattuna yleistyneeseen peruslämmön käyttöön energian käyttöä voidaan alentaa 
lomakauden ulkopuolella, myös talvisin käytössä olevissa mökeissä kuivanapitoläm-
mityksen tai lämpöpumppujen avulla sekä hyödyntämällä lämmityksen etäohjausta. 
Vesihuollosta riippuu, voiko sisälämpötila mennä pakkasen puolelle mökin ollessa 
käyttämättömänä vai onko mökissä pidettävä lämpötila plussan puolella vesiputkis-
tojen ja -kalusteiden jäätymisen estämiseksi. Naapuriapuun tai mökkitalkkaripalve-
luun turvautuminen on myös varteenotettava keino. Alun perin kakkosasunnoiksi 
tarkoitetuissa uusissa mökeissä tulisi hyödyntää omakotitalojen energiansäästöme-
nettelyitä.  Mökkien hyvää varustelutasoa arvostavat eniten keski-ikäiset, joilla on 
myös taloudellisia mahdollisuuksia toteuttaa ekotehokkuutta parantavia muutoksia 
hyvin varustetuille mökeilleen sekä käyttää palveluita hyödykseen. 

Liikkumisen osalta mökkeilyn ekotehokkuutta parantaa ennen kaikkea yksityisau-
toilun vähentäminen mahdollisuuksien mukaan. Tämä edellyttää kuitenkin joustavi-
en kuljetus- ja muiden palveluiden yhdistelmiä. Näitä ovat esimerkiksi julkisen liiken-
teen asemilla toimivat yksityiset kuljetus- tai autonvuokrauspalvelut sekä tavaroiden 
– esimerkiksi elintarvikkeiden – kuljetuspalvelut.  Lisääntyvää kysyntäpotentiaalia 
edustavat etenkin ikääntyvät mökkeilijät, mutta myös nuoret kaveriporukoineen. 
Toimivat kuljetuspalvelut lisäävät mökkien käyttöastetta ja ne palvelevat myös py-
syvästi haja-asutusalueilla asuvien liikkumistarpeita.

Halukkuus etätyön tekemiseen mökillä on varsin runsasta. Jotta etätyöllä olisi 
vaikutusta ekotehokkuuteen, sen tulisi olla kuitenkin yhtäjaksoista ja kestoltaan 
kohtuullisen pitkää, niin että se selvästi vähentäisi tehtyjä mökkimatkoja. Varsinkin 
mökiltä päivittäin kesäaikaan tehtäviä työmatkoja tulisi vähentää, mikäli ne ylittävät 
varsinaiselta asunnolta tehtävät työmatkat. Pelkkä viikonloppujen pidentäminen 
etätyön avulla ei ekotehokkuutta paranna. Yhtäjaksoinen ja pitkäaikainen etätyö on 
mahdollista etenkin tieto- tai luovaa työtä tekeville nuorille ja keski-ikäisille, joilla ei 
ole kouluikäisiä lapsia. 

Palveluiden käyttö ja paikallinen yhteistoiminnallisuus ovat keskeisiä keski-ikäi-
sille ja sitä vanhemmille mökkeilijöille. Nykyisin korostuvat rakennus- ja korjaus-
palvelut, mutta tulevaisuudessa mökkeilijät tulevat tarvitsemaan myös esimerkiksi 
terveydenhoidon palveluita. Mikäli etätyö yleistyy merkittävästi, myös lasten päi-
vähoito- ja koulutuspalvelujen tarve saattaa kasvaa. Nykyiset mökkeilijät ovat myös 
tottuneet laadukkaisiin vapaa-ajan palveluihin ja monipuoliseen hyödyketarjontaan.
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9   Toimenpide-ehdotuksia  
 ja jatkotutkimuksia

9. 1 
Vapaa-ajan asukkaille

Ekotehokkuutta edistäessään vapaa-ajan asukkaan tulee miettiä hyvissä ajoin ennen 
uuden mökin hankkimista tai vanhan mökin remontoimista: 

• Lämmitetäänkö mökkiä talvella ja mikä on mahdollinen lämmitystapa. Onko 
järjestelmät suunniteltu ja kodinkoneet valittu siten, että ne eivät vaurioidu, jos 
sisälämpötila laskee pakkasen puolelle. Onko siis kuivanapitolämmitys mah-
dollinen ja millä edellytyksillä?

• Miten vedentulo on järjestetty mökkiin ja miten huolto vuosittain hoidetaan. 
Toimiiko vedenotto- ja jätevesijärjestelmä ympärivuoden vai vain kesäkaudella. 

• Minkä tyyppinen vessa mökille valitaan? Kuivakäymälä on ekologisempi rat-
kaisu kuin vesivessa, mutta molemmat käymälätyypit tarvitsevat huoltoa.

• Huolehdi mökille vietävien vanhojen laitteiden kunnosta ja käyttöturvallisuu-
desta ja tarkista, että käyttöohjeet ovat tallessa. 

• Kokoa mökille mökin käyttökirja tai käyttöohje, johon voit kerätä mökissä käy-
tettävien tuotteiden, materiaalien ja laitteiden käyttöohjeet sekä muita mökki-
asumisen ekotehokkuutta edistäviä vinkkejä.

• Pyri keskittämään mökkikäynnit harvemmiksi mutta pitemmiksi jaksoiksi ja 
yhdistämään usean henkilön mökkikäyntejä yhteismatkoiksi (pienentää koko-
naisajoneuvosuoritetta).

• Pyri järjestämään itsellesi ”maanläheisiä” harrastuksia myös vakituisen asuntosi 
lähiympäristössä (vähentää tarvetta mökkikäynteihin).

9. 2 

Rakennuttajille, laitevalmistajille 
ja tutkimuksen eri tahoille

Suunnittelijat, rakennuttajat ja tutkijat: 
• Mökkejä käytetään eri tavoin, joten mökkeilijöiden erilaiset käyttötavat on otet-

tava huomioon. 
• On suunniteltava mökeille ja mökkeilijöille soveltuvia uusiutuvien energioiden 

hyväksikäyttömahdollisuuksia ja -edellytyksiä. 
• On tutkittava kuivanapitolämmityksen soveltuvuus muissa kuin hirsirakentei-

sissa mökeissä. 
• Vapaa-ajan rakennusten ja tonttien valaistusohjeiden laatiminen. Väärin suun-

niteltu valaistus tuhlaa energiaa ja on ympäristölle "valosaastetta".
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• Tarvitaan vertailutietoa kompostoreista, kuivakäymälöistä, kaasukäyttöisistä 
kotitalouskoneista ja laitteista, aurinkopaneeleista, lämminvesivaraajista mök-
kiolosuhteissa.

• On sijoitettava korvausilman tulopisteet sellaiseen paikkaan, että tuloilman 
säätäminen on helppoa. Ilmanvaihtoa ei ole selvityksessämme tutkittu, mutta 
oletettavasti syksyllä ilmanvaihtoa voisi pienentää ja keväällä lisätä. 

• Vesihuoltolaitteiden sijoittaminen rakennuksessa on mietittävä tarkoin jäätymi-
sen aiheuttaman riskin minimoimiseksi.

• Vesihuoltolaitteiden huolto ja mahdollinen syksyinen putkistojen ja laitteiden 
tyhjentäminen ja keväinen uudelleen käyttöönotto tulisi suunnitella toteutet-
tavaksi siten, että sen voi tilauksesta tehdä myös ulkopuolinen huoltoyritys 
silloinkin, kun asukas ei ole paikalla. 

• Mökkipaketteja tulisi kehittää sellaisiksi, että niissä käymälätilan sijainti mah-
dollistaa myös kuivakäymälän käytön ja vesihuoltolaitteet ovat käytettävissä 
myös lyhytaikaisen oleskelun aikana pakkaskaudella ilman koko rakennuksen 
pitämistä peruslämmöllä jatkuvasti.

• Lisää kaupunkien ja taajamien asuinympäristöihin ”maanläheisiä” toimintoja 
kuten asunto-, talo-, kortteli- ja aluekohtaisia puutarhaviljely- ja muita käden-
taitoja aktivoivia harrastusmahdollisuuksia.

Laitevalmistajat: 
• Suunnitella vettä sisältävät kotitalouskoneet niin, että vesi saadaan niistä pois-

tettua mahdollisimman tarkkaan.
• Lisätä käyttöohjeisiin tietoa laitteiden käyttöedellytyksistä vapaa-ajan asunnois-

sa, kuten sijoituksesta, asennuksesta, käytöstä ja kunnossapidosta. Käyttöohjei-
siin tulee lisätä, miten vesi niistä poistetaan.

• On kehitettävä kuivanapitolämmityksen eri muotoja (tarpeenmukainen, osit-
tainen, kauko-ohjattu).

• On kehitettävä ilmalämpöpumppujen soveltuvuutta mökkiolosuhteisiin.

Markkinoijat ja kaupan edustajat:
• Lisätä myyjien perehdytykseen tietoa laitteiden ja koneiden oikeasta ja energia-

taloudellisesta käytöstä mökkiolosuhteissa.

9.3 

Ehdotuksia viranomaisille

Viranomaiset ovat taho, jotka voivat antaa ohjeita ja suosituksia vapaa-ajan asumi-
sen ekotehokkuuden kehittämiseksi. Tutkimuksessa tuli esille aiheita, jotka vaativat 
lisäselvitystä:

• Rakentamismääräysten toimivuuden tarkistaminen vapaa-ajan asuntojen osalta.
• Rakennuskantatilastot eivät anna tietoa vapaa-ajan tonteilla olevien rakennus-

ten kokonaismäärästä. Saunatuvat ja talousrakennukset eivät näy vapaa-ajan 
rakennusten määrissä ja siten saattaa muodostua väärä mielikuva siitä, kuinka 
suuri on kokonaisuudessaan mökkitonteilla sijaitsevien rakennusten määrä.

• Todellinen vapaa-ajan rakennusten energiankulutus saattaa olla jopa kaksinker-
tainen energiatilastoissa mainittuun noin 500 GWh/a kulutukseen verrattuna. 
Onkin syytä tarkistaa, pystytäänkö vapaa-ajan rakennusten energiankulutus 
arvioimaan nykyistä luotettavammin.
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• Uudistuotannossa vaaditaan pakollisena käyttö- ja huolto-ohje (RakMk A4). 
Omakotitaloissa käyttö- ja huolto-ohjeiden tekeminen on ollut vaikeaa ja ne 
ovat olleet vaatimattomia. Vapaa-ajan asunnoissa tilanne on todennäköisesti 
vieläkin huonompi. Vapaa-ajan asunnoissa käyttö- ja huolto-ohjeet ovat kui-
tenkin vieläkin tärkeämmät kuin omakotitaloissa, koska vapaa-ajan asuntojen 
järjestelmät ja laitteet eroavat normaaleista sekä tekniikaltaan että käytöltään ja 
usein vapaa-ajan rakennuksia myös lainataan ja vuokrataan ulkopuolisille. 

• Tarvetta on kehittää kaksoiskuntalaisuutta, jolloin vapaa-ajan asukkaat voivat 
osallistua kunnan päätöksentekoon ja käyttää paremmin esimerkiksi kunnan 
lääkäripalveluja. 

• Tarve on kehittää kuntien kaavoitusta, huomioiden muun muassa yhteiset jäte-
vesiratkaisut tai palvelujen läheisyys.  

• Tarvetta on kehittää kunnan tiedotusta mökkiasukkaille sähköisesti, kirjeitse tai 
muilla viestintämenetelmillä. 

• Yksityisomistuksessa olevien mökkien vuokrausjärjestelmää on tarve kehittää, 
jolloin olemassa oleva mökkikanta tulisi paremmin hyödynnettyä. 

• Tarvetta on selvittää kuntakohtaisesti, kuinka mökkiläiset voivat hyödyntää 
paikallista pienenergiatuotantoa, kuten biopolttoaineen tuotantoa.

• Tarvetta on kehittää kaupunkisuunnittelua sellaiseksi, jossa viherrakentamisel-
la lisätään asuntoalueen luonnonläheisyyttä, rakennetaan kerrostaloasuntojen 
läheisyyteen siirtolapuutarhoja ja -palstoja.
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Julkaisussa esiintyviä käsitteitä

Ekotehokkuus    
Tuotetaan vähemmästä enemmän ympäristöä säästäen. Käytetään mahdollisimman 
vähän materiaaleja, raaka-aineita ja energiaa. Samalla pyritään myös vähentämään 
tuotteen tai palvelun haitallisia ympäristövaikutuksia koko sen elinkaaren aikana.

Elämäntapa    
Ekotehokkaiden teknologioiden ja käytäntöjen soveltuvuus ja hyväksyttävyys eri-
laisille vapaa-ajan asukkaille suhteessa heidän tarpeisiinsa ja vapaa-ajan asumiselle 
antamiinsa merkityksiin

Harmaa vesi  
Asumisessa erilaisista pesutoiminnoista muodostunut jätevesi, joka ei sisällä mitään 
käymälästä peräisin olevaa nestemäistä tai kiinteää jätettä. 

Hygroskooppisuus 
Huokoiselle materiaalille ominainen kyky sitoa ja luovuttaa kosteutta. Mitä hygro-
skooppisempi materiaali on, sitä enemmän se voi sitoa kosteutta. Esimerkiksi puu 
on hyvin hygroskooppinen materiaali ja voi sitoa ilmasta itseensä merkittävässä 
määrin kosteutta.

Investointiura   
Perusuralle vaihtoehtoinen kehityspolku, jossa erilaiset ekotehokkaat vesi- ja lämmi-
tysratkaisut on hyödynnetty 

Kokonaistaloudellinen 
Taloudelliset vaikutukset kansantalouteen kokonaisuudessaan.

Kuivanapitolämmitys  
Sisälämpötila pidetään muutaman asteen (4–6 astetta) korkeammalla kuin ulko-
lämpötila. Halvin ratkaisu toteuttaa kuivanapitolämmitys on käyttää esimerkiksi 
vakiotehoista lämpöpatteria ylläpitämään lämpötilaeroa ulkoilman kanssa.

Kyllästyskosteuspitoisuus 
Vesihöyrypitoisuuden (eli kosteuden) enimmäismäärä, jonka ilma voi tietyssä läm-
pötilassa sisältää.

Maahanimeyttämö 
Maahan kaivettu tai pengerretty talousjäteveden käsittelylaitteisto, jossa vähintään 
saostussäiliössä esikäsitelty jätevesi imeytetään maaperään puhdistumaan ennen sen 
kulkeutumista pohjaveteen.

Maasuodattamo  
Maahan kaivettu tai pengerretty talousjäteveden käsittelylaitteisto, jossa vähintään 
saostussäiliössä esikäsitelty jätevesi puhdistuu kulkeutuessaan rakennetun hiekka-
kerroksen läpi ja johdetaan sen jälkeen ympäristöön tai jatkokäsittelyyn.

Musta vesi 
Vesikäymälän huuhteluvesi, WC-vesi.
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Paineviemäri  
Vesi kulkee paineviemärissä pumpun muodostaman paineen avulla. Samaa viemä-
röintitarvetta varten tehty paineviemäri on halkaisijaltaan viettoviemäriä pienempi.

Panos-tuotosmalli  
Matriisimainen taulukko, jossa toimialakohtaiset tuotokset (riveillä) ja toimialakoh-
taiset panokset (sarakkeissa) tiivistävät kansantalouden loppu- ja välituotevirrat 
helposti käsitettävään kokonaiskuvaan, soveltuen tuotantotoiminnan rakenteen ja 
toimialojen välisten riippuvuuksien analysointiin.

PAVE   
Pakkasen kestävä vesihuoltojärjestelmä, monia erilaisia ratkaisuja tarpeen mukaisesti

Peruslämpö   
Sisäilman lämpötila on aina samansuuruinen

Perusura   
Mökkien lukumääräinen kasvu sekä varustetason kehittyminen ilman ekotehokkuut-
ta parantavia investointeja

Saostussäiliö/Saostuskaivo  
Jäteveden yksi- tai useampiosainen, vesitiivis esikäsittelylaite, jonka läpi vesi virtaa 
ja jonka pääasiallinen tarkoitus on pidättää jätevedestä erottuvat laskeutuvat kiinto-
aineet ja vettä kevyemmät aineosat.

Suhteellinen kosteus 
Luku, joka ilmoittaa kuinka paljon ilmassa on vesihöyryä vallitsevan lämpötilan 
mukaiseen maksimivesihöyrymäärään nähden. Toisin sanoen suhteellinen kosteus 
on ilman vesihöyrypitoisuuden ja kyllästyskosteuspitoisuuden välinen suhde.

Sähköistetty mökki  
Mökki on liitetty sähköverkkoon tai sillä on oma sähkönlähde, kuten aurinkopaneeli 
tai generaattori.

Vesihöyrypitoisuus 
Ilman sisältämän vesihöyryn (eli kosteuden) määrä, joka ilmoitetaan yleensä yk-
sikössä grammaa ilmakuutiometriä kohden. Vesihöyrypitoisuudesta puhuttaessa 
käytetään usein myös samaa asiaa tarkoittavia termejä kosteuspitoisuus tai abso-
luuttinen kosteus.

Viettoviemäri  
Viemäri, jossa vesi kulkee painovoimaisesti ylhäältä alaspäin.
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Household appliances and electronic equipment in holiday homes (Work Efficiency Institute (TTS) reports and guides 
38); Eco-efficiency of holiday homes (VAPET) –  Summer cottage living as a lifestyle and the acceptability of eco-efficient 
practices  (Work Efficiency Institute (TTS) reports and guides 36); Eco-efficiency of holiday homes. Preliminary study 
(VAPES) (Work Efficiency Institute (TTS) reports and guides 30); Ownership and use of holiday homes – Preliminary 
study to chart eco-efficiency (Government Institute for Economic Research (VATT), Discussion Papers no. 417 and 455) 
and VATT Research report no.145.

Abstract The study is part of the Environmental Cluster Research Programme of the Ministry of the Environment and was done 
by seven research institutes. The study examined holiday homes in terms of their potential for enhancing sustainable 
consumption and eco-efficiency.  The research focused on: constant heating and frost-proof plumbing, their acceptability, 
use of services and future needs, the operating requirements for home appliances, travel to cottages, and their macro-
economic effects. 

Next to construction and repair services summer cottage owners were interested in improvement of transport and 
health care services, telecommuting and the installation of constant heating systems and frost-proof plumbing. 

As of 2008, there were approximately 478,000 summer cottages. Each year, 4,000 new cottages are built, while 3,000 old 
cottages are extended, repaired and partly rebuilt so that they are almost like new buildings.  Approximately 76 percent 
of all cottages are connected to the power grid. Just under one-third of all cottages are fitted for year-round use. Raising 
the level of cottage amenities increases their utilisation rate and energy consumption. Traditional, primarily summer-use 
cottages with wood-burning heat, bucket-drawn water and dry toilets are eco-efficient.

Heating and travelling to cottages are the largest consumers of energy in cottage living. Travelling to cottages consumes 
approximately 1,070 GWh per year. The more that various electric appliances are used in the cottages and the more 
comfortable they become, the more often they are visited also during winter time and the higher are the energy and 
emission bills.  Traffic to the holiday homes increases also because of growing mean distances between people’s main 
residences and cottages and because of increased visits to friends’ and relatives’ cottages and to rented holiday housing 
in Lapland and elsewhere. 

In 2005 total cottage electricity consumption was approximately 900 GWh/year. The average electricity consumption 
of a cottage with electric heating is about 8,000 kWh/year and without electric heating  it is about 1,500 kWh/
year.  The carbon dioxide emissions of all holiday homes is about 0.25 million tonnes in 2010. This could grow up to 
0.35–0.40 million tonnes by 2025 in the absence of further measures. Eco-efficiency investments could reduce electricity 
consumption and hence CO2 emissions by 18–23 percent by 2025.

The use of contant heat output enables considerable savings in electricity consumption compared to conventional 
electric heating. In cottages with a plumbing system, the application of constant heat output requires the examination 
of the plumbing system already during the planning phase and the use of frost-proof plumbing. In this context home 
appliances have their own requirements regarding adequate placement and use.  Appliances that use water are at risk of 
freezing.

In the future increasing income levels and wealth will raise the energy consumption and emissions of holiday living if no 
major eco-efficiency measures are taken during cottage construction and their operation, and by users in their travel 
behaviour.

Keywords Holiday home, secondary home, free-time residence, summer cottage, cottage living, eco-efficiency, constant heating, 
frost-proof plumbing, electricity consumption, energy consumption, leisure time travelling, home appliance, construction, 
services, holiday residence, water procurement, wastewater treatment
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Vapaa-ajan asuminen on suomalaisille tärkeä asia. Mökkejä on lähes puoli miljoonaa,  

ja vuosittain rakennetaan noin neljä tuhatta kokonaan uutta mökkiä. Tämän lisäksi noin 

kolme tuhatta mökkiä laajennetaan ja korjataan käytännössä uuden veroiseksi mökiksi. 

Tässä raportissa on tarkasteltu vapaa-ajan asumista kestävän kulutuksen ja 

ekotehokkuuden kannalta. Lämmitys ja mökkiliikenne ovat mökkeilyn suurimmat 

energiakuluttajat. Perinteiset, lähinnä kesäkäytössä olevat puulämmitteiset mökit, 

joissa on kantovesi ja kuivikekäymälä, ovat energiatehokkaita. Mökkejä on kuitenkin 

monenlaisia.  Vajaa kolmannes mökeistä soveltuu ympärivuotiseen käyttöön, ollen 

varustetasoltaan jopa vakioasuntojen kaltaisia, jolloin ne myös kuluttavat energiaa 

monenkertaisesti perinteisiin mökkeihin verrattuna.

Raporttiin on koottu ehdotuksia ekotehokkaiden innovaatioiden ja käytäntöjen 

toteuttamiseksi, eli esimerkiksi miten lämmitysmuotoja, vesi- ja jätehuoltoa sekä 

kodinkoneiden käyttöä voidaan kehittää ekotehokkaampaan suuntaan. Lisäksi raportissa 

on käsitelty mökkiliikenteen vaikutuksia, erilaisten ekotehokkaiden ratkaisujen 

hyväksyttävyyttä sekä erilaisten tulevaisuusskenaarioiden vaikutuksia mökkeilyn 

ekotehokkuuteen.

Hanke oli seitsemän tutkimuslaitoksen yhteisprojekti: Helsingin yliopisto, Suomen 

ympäristökeskus, Tampereen teknillinen yliopisto, Tilastokeskus, Valtion taloudellinen 

tutkimuskeskus, Valtion teknillinen tutkimuskeskus ja koordinaattorina TTS tutkimus 

(Työtehoseura). 
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