
Mökki remontoidaan – tontti ratkaisee 

Työssämme on ajoittain selkeitä asiakastapaamisia, jotka tuntuvat kaupalta heti ensihetkiltä. 

Eteläsuomalainen perhe tuli hiukan harmaana kesäpäivänä katsomaan komeaa, viihtyisää ja ihan aidolta 

mökkipaikalta tuoksuvaa mäntykangastonttia. Tämän tunnelman lisäksi kiinteistön ranta oli oivallinen 

hiekkapohja, vesi kristallinkirkas ja järvimaisema juuri aidon houkutteleva. Kaikki oli kohdallaan, 

kiinteistönvälittäjä Seppo Rantalainen kuvaa onnistunutta mökkiesittelyä.  

Perhe katsasti hirsimökin, suunnitteli jo mäntyisten, tummasävyisten 

sisätilojen vaalennusta, pienen seinäkkeen poistamista ja monia 

muita tarpeellisia muutostöitä. Yhdeksänkymmentäluvun mökki oli 

aikansa tuote -viihtyisä, mutta jo runsaan parinkymmenen vuoden 

ikäinen. Ostajaehdokkaat miettivät kesäkeittiön sijoittelua, suuren 

terassin rakentamista, erillisen saunamökin hankintaa. Ja ajatus 

ostamisesta oli vahva. Puucee menisi heti vaihtoon – rouva vilkaisi 

senhetkistä ja paiskasi kannen napakasti kiinni. ”Tästä luovutaan 

ensimmäisenä”, kuului lyhyt, ytimekäs päätös. 

Omistajavaihdoksen jälkeen kiinteistö on muuttunut kovasti. Mökki on remontoitu kauttaaltaan – katto 

uusittiin viimeiseksi. Entiseen saunaan tehdään sisä-wc, joko jäädyttävä tai polttava. Ulkoterassi on iso ja 

sen tuntumaan tulee toimiva kesäkeittiö. 

Sähköliittymä oli hankintalistan kärjessä ja se on toteutettu. Vanhan varaston paikalle on pystytetty uusi, 

rantasaunan rakennustyöt ovat viimeisillään. Lisäksi mäntykankaalta on kaadettu useita puita auringon 

tieltä. 

Edellä kerrotun perheen mökin hankintamotiivi on tuttu. Nuoret ja nuorehkot 

lapsiperheet etsivät rauhoittumisen ympäristöjä aivan kuten vanhempansa aikoinaan. 

Kysyntä on menneisiin lähivuosiin verrattuna jopa vilkasta. Nyt myydään niin 

vaatimattomasti varustettuja, remontoitavia perinteisiä mökkejä kuin 

laadukkaampiakin kokonaisuuksia, kiinteistönvälittäjä Eija Rantalainen Suur-Savon OP-

Kiinteistökeskus Oy:sta kertoo. 

Pääsääntöisesti mökkiä etsitään vesistöjen varsilta. Isojen järvien rannat ovat 

luonnollisesti kalliimpia kuin pienet sisäjärvien kiinteistöt. Molempia kysytään – 

pientenkin vesistöjen mökit ovat usein hyvin viihtyisiä. Naapureita ei välttämättä ole 

vieressä, järvessä voi uida ja kalastaakin. Marjastus ja sienestys onnistuvat lähes 

omasta pihasta. Näitä mahdollisuuksia mökkien ostajat etsivät, Seppo Rantalainen 

valottaa mökkihankinnan taustoja. 

Nyt markkinoille tulee entistä enemmän mökkejä, jotka on rakennettu 1960-luvulla. Tuolloin kesäasunnot 

rakennettiin vain hyville paikoille, joissa auringon ja rannan suunnat olivat ostajien mieleen. Rakennukset 

ovat usein vaatimattomia.  Nyt silloiset rakentajat ovat ikääntyneitä ja luopuvat vapaa-ajanasunnoistaan. 

Uudet omistajat ihastuvat poikkeuksetta hyvään tonttiin ja joko remontoivat mökin ja rantasaunan tai 

uudisrakentavat tarvitsemansa laajennukset. Eritoten rantasaunat yleensä remontoidaan, koska ne 

sijaitsevat hyvin lähellä rantaviivaa, osa jopa vesirajan päällä.  

Sähköistys on keskeinen vaatimus – sen toteutustapoja on useita. Perinteisen verkkosähköliittymän rinnalle 

ovat tarjolla nykyaikaiset uudistuvat energialähteet. Aurinkokeräinten suosio kasvaa samalla, kun niiden 

energiatehokkuus kehittyy ja hinnat laskevat. Nuoret mökkeilijäperheet pitävät uudistuvaa energiaa 

merkittävänä tekijänä ja harkitsevat aurinkoenergiaa. Pääsääntöisesti sähköliittymän ja siihen liittyvien 



mökkisähköistyksien hinnalla saa erittäin toimintakykyisen aurinkoenergiakokonaisuuden. Sen käyttö on 

edullista ja vaivatontakin. 


