
   

Finländarnas idealhem är nu 

självförsörjande i fråga om energi 

9.7.2022 21:24:06 | Bostadsmässan  

De nyaste resultaten av undersökningen om boendets 

ideal visar att självförsörjningsgraden i fråga om energi 

ökar avsevärt. Osäkra tider minskar också finländarnas 

vilja att flytta och ökar tillfredsställelsen särskilt med 

det nuvarande hemmets läge. 

 

 
Dubbelsidiga solpaneler bildar ett tak på Bostadsmässans strandområde. Foto: 

Krista Keltanen  

Finlands Bostadsmässa genomför årligen en undersökning om 

boendets ideal, där man utreder finländarnas förväntningar och 

drömmar i anslutning till boendet. Även om boendets ideal i stor skala 
förändras rätt långsamt, syns effekterna av de två pandemiåren som 
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önskemål om mer utrymmen och av att närnaturen fått ökad 

betydelse. 

Egnahemshuset fortsätter att vara stabilt populärt, eftersom över 

hälften av finländarna helst vill bo i ett egnahemshus. Önskan om ett 
eget rum för varje familjemedlem lever starkt, men mängden 

distansarbete har minskat klart och människorna har återvänt till 

hybridarbete. Önskemålet om ett separat arbetsrum har minskat något 

och över 90 % vill att arbetsresan tar högst en halv timme. 

Effekterna av kriget i Ukraina syns framför allt i energifrågor 

Över en femtedel av dem som besvarade enkäten har funderat på 
självförsörjningsgraden i fråga om energi i sitt hem. Nästan 70 % 

önskar att hemmet är självförsörjande i fråga om energi (2021 var 
siffran 58 %) och allt fler önskar att deras hem också möjliggör 

elbilism. 

”Utöver byggnads- och inredningstips kommer man i Nådendal detta 

år säkert att söka modeller för energirenoveringar”, tror Anna Tapio, 
verkställande direktör för Finlands bostadsmässa och fortsätter ”i 

Lounatuuli ser vi avancerade energilösningar i form av både eget 

solkraftverk och även en intelligent transformator. Dessutom har både 
markvärme och markkyla utnyttjats utmärkt i området. Området är 

intressant både för yrkesbyggare och boende." 

Det egna hemmet är en trygg hamn och ett lugnande ställe mitt i den 

turbulenta världen. Allt fler är helt nöjda med hemmets nuvarande 
läge. I övrigt har tillfredsställelsen med den nuvarande bostaden 

minskat något. 

”Jag ser detta så att människornas vilja att bygga hem och renovera 

är oförändrad eller rentav stigande, men affärer görs nu med särskild 
eftertanke. Bostadsmässan är en ypperlig plats när man vill få idéer, 

jämföra alternativ och på så sätt skapa en stabil grund för sina val. I 

hemmen på mässområdet kan besökaren studera olika lösningar och 
material i en genuin miljö på ett övergripande sätt med alla sinnen. 

Dessutom kan besökaren efter mässbesöket återvända till hemmen via 
vår webbplats, dvs. de kan besöka hemmen virtuellt och studera 

detaljerna ännu mer noggrant”, säger Anna Tapio. 

Bostadsmässan i Lounatuuli på ön Luonnonmaa i Nådendal öppnas i 

morgon den 15 juli och är öppen varje dag kl. 10–18, fram till den 14 



augusti. På torsdagar spelas också levande musik och evenemanget är 

öppet fram till kl. 20.30. 

I Lounatuuli visas över 30 olika hem samt aldrig tidigare skådade 

ekologiska skogsgårdar och smarta lösningar till exempel för lagring av 
energi. Med biljetten till Bostadsmässan kan man också se 

båtutställningen vid mässområdets strand. 
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I hemmen på 

mässområdet är man 

redo för elektrifierad 

trafik.  
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Närnaturen omfamnar 

hemmen, gårdarna är 

skogsgårdar som 

respekterar naturen. 
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Stora fönster gör att 

naturen blir en del av 

hemmens atmosfär. 
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Mer information om utgivaren Bostadsmässan 
(Asuntomessut)    

 

 

Bostadsmässan  

Bölegatan 2 

00240 Helsingfors 

 

020 743 7700 

http://www.asuntomessut.fi 

Andelslaget Finlands Bostadsmässa är en pionjär inom finländskt 

boende som årligen anordnar Bostadsmässan, en av sommarens 

höjdpunkter. 

Bostadsmässan presenterar lösningar som upplevs som funktionella 
och hållbara, samt exempel på praktisk tillämpning av den senaste 

forskningen kring byggande och boende. 

Bostadsmässor har anordnats sedan 1970. 
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