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ulkomaalaus, laituri, sauna ja terassi
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Mökkikauppa kävi kuumana koronavuoden aikana. Kun mökki on hankittu,
niin nyt se laitetaan mieleiseksi. K-Rauta tutki, mitä mökillä tänä kesänä
remontoidaan ja minkälaiset ovat mökkiläisten unelmat. Eniten haaveiltiin
paljusta, poreammeesta ja uudesta laiturista.

Mökkejä on koronavuonna ostettu ennätysmäärä. Maanmittauslaitoksen mukaan
rakentamattomien rantatonttien kauppa kasvoi 71 % ja rantamökkien kauppa 41 %, kun
kauppalukumääriä verrattiin vuosina 2019-2020. K-Raudan tutkimuksen* mukaan mökille
vetäydytään perinteisten asioiden pariin: mökiltä kaivataan saunaa ja saunomista (80 %),
veden läheisyyttä (78 %) ja rauhallisuutta (78 %). Seuraaviksi suosituimpia valintoja olivat
luonto (77 %), mahdollisuus rentoutua (72 %) ja grillausmahdollisuus (57 %). Kuten tässä,
lähes kaikissa kysymyksissä vastaaja sai valita useita vaihtoehtoja.

Mökkielämään kuuluvat vastaajien mukaan perheen kanssa oleilu (86 %) ja sukupolvien
yhdessä olo (51 %). Myös mökkivieraat toivotetaan tervetulleiksi: 47 % maininnoista liittyi
mökkivieraisiin, vaikkakin yksin rauhassa oleilu oli lähes yhtä suosittu (46 %) vastaus

Mökillä keskitytään ulkotilojen kunnostukseen

Mitä mökeillä sitten puuhataan? Mökeille suunnitellaan tehtäväksi ulkomaalausta (34 %),
laiturin kunnostamista tai rakentamista (27 %), saunan kunnostamista (24 %) tai terassin
rakentamista (23 %). Muista remonttikohteista (21 %) nostettiin esille mm. lisä- tai
piharakennuksen kunnostus, pihan kunnostus, sisäremontti, kaivoremontti ja ulko-wc. 

”Mökeillä laitetaan maalipinnat kuntoon. Saunomisen ja uimisen rooli mökkipuuhissa korostuu
remonttikohteissa, ja myös terassi kuuluu olennaisena osana mökkiläisen elämään”, K-Raudan
ketjujohtaja Olli Pere sanoo.

Mökillä pitää päästä syömään ulkona – satoi tai paistoi

Mökkipihan kolme kärjessä ovat ruokailupaikka (73 %), kompostointimahdollisuus (48 %) ja
hyötykasvimaa (45 %). Näin kyselyyn osallistuneet vastasivat, kun heiltä kysyttiin, mitä
mökkipihalla on tai mitä toivoisi sieltä löytyvän.

”Tutkimustulokset kertovat, että mökillä halutaan olla lähellä luontoa ja huomioida
ympäristöystävällisyys niin kierrätyksen kuin oman ruuan tuotannon muodossa”, Pere
kommentoi.

Unelmissa palju, poreamme ja laituri

Mökkiläisten unelmissa korkeimmalle sijalle nousivat palju tai poreamme (26 %) ja uusi laituri
(26 %). Lähes yhtä monta mainintaa saivat terassi (24 %) ja aurinkopaneelit (20 %). Monessa
vastauksessa (20 %) haluttiin kertoa myös muista mökkiunelmista: mainintoja keräsivät
esimerkiksi mökin laajentaminen ja piharakennus.



”Veden läheisyys mökkirannassa tai paljussa ja poreammeessa korostuu unelmissa. Ehkä se
kertoo siitä, että tuhansien järvien maassa vesi on meille luonnollinen ja rauhoittava elementti.
Vastaukset voivat kertoa myös siitä, että palju ja poreamme ovat tulleet jäädäkseen
suomalaiseen mökkimaisemaan”, Pere arvioi. Vastaajista viidennes nosti mökkiunelmissaan
esille aurinkopaneelit. ”Vastaajien kiinnostus ympäristöystävällisyyteen ja oman energian
tuotantoon näkyy mökeilläkin”, Pere lisää.

Unelmien uusi mökki on talviasuttava kakkosasunto

Selväksi ykköseksi unelmien uudesta mökistä kysyttäessä nousi talviasuttava kakkosasunto
(51 %). ”Tämä kertoo varmaan myös poikkeusajasta ja siitä, että etätyömahdollisuudet ovat
lisääntyneet. Ihmiset haluavat viettää aikaa rauhassa luonnon lähellä vuodenajasta
riippumatta”, Pere sanoo ja lisää: ”Talviasuttava kakkosasunto tasapainottaa myös arkea.”
Toiseksi suosituin (27 %) vaihtoehto unelmien uudeksi mökiksi oli huoleton ja helppohoitoinen
perusmökki.

K-Raudan mökkitutkimus toteutettiin sähköisenä kyselynä 11.-14.1.2021 K-ryhmän Kylä-
tutkimusyhteisössä. Vastaajien kokonaismäärä oli 1100. Lähes kaikissa kysymyksissä vastaaja
sai valita useita vaihtoehtoja.

Vinkkejä ja lisätietoja K-Raudan verkkosivuilla

Vinkkejä terassin rakentamiseen ja kunnostamiseen: https://www.k-rauta.fi/inspiraatio-ja-
ohjeet/terassi

Inspiraatiota grillin valintaan ja grillaamiseen: https://www.k-rauta.fi/inspiraatio-ja-ohjeet/grillaus

Tutustu Kimaran Raami-mökkimallistoon: https://www.k-rauta.fi/inspiraatio-ja-
ohjeet/rakentaminen/kimara-raami-mokkimallisto

Lue K-Raudan Remonttineuvonnan vastaukset useimmin kysyttyihin kysymyksiin:
https://www.k-rauta.fi/inspiraatio-ja-ohjeet/remontointi/remonttineuvonta-usein-kysytyt-
kysymykset

K-Raudan Remonttineuvonta: lähetä kysymyksesi lomakkeella https://www.k-
rauta.fi/palvelut/remonttineuvonta tai soita puh. 044 700 1000

Lisätietoja:

Ketjujohtaja Olli Pere, K-Rauta, puh. 050 306 3698, olli.pere@kesko.fi
Viestintäpäällikkö Reetta Hiltunen, K-Rauta, puh. 040 520 9381, reetta.hiltunen@kesko.fi
Kuvapyynnöt: PR-tuottaja Mere Sundqvist, K-ryhmän rakentamisen ja talotekniikan kaupan
toimiala, puh. 050 433 4078, mere.sundqvist@kesko.fi

K-Rauta – Yllättävän helppoa

Me K-Raudassa autamme niin kodin kunnostamisen ensikertalaisia kuin ammattilaisiakin
onnistumaan rakentamisessa ja remontoinnissa mahdollisimman vaivattomasti. Laajin
valikoima ja parhaat palvelumme varmistavat, että projektisi onnistuu – niin kivijalassa kuin
verkossakin. Sinua palvelee 129 uudistunutta kauppaa kattaen koko Suomen Tammisaaresta
Ivaloon. K-Rauta.fi
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