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1. JOHDANTO

Pro gradu -tutkielmani käsittelee vanhoja suomalaisia puutaloja sekä niiden asukkai-

den tapaa kuvata viettämäänsä puutaloelämää kuuden eri vuosikymmenen aikana.

Tarkastelen puutaloja asumisunelmien kohteena, elvyttävänä elinympäristönä sekä

tapana kertoa persoonastaan ympäristölle.

Mennyttä elämänmuotoa henkivät puutalokodit ovat nousseet merkittäväksi suoma-

laiseksi asumisunelmaksi 2000-luvulla. Tästä viestivät suositut blogit1, keskustelu-

palstat2 ja suomalaisen perinnerakentamiskirjallisuuden läpimurto sekä puutaloelä-

mää kuvaavat tv-sarjat.3  Maaseutumaisesta puutaloelämästä haaveiltiin vuosina

2008–2012 julkaistussa Maalaisunelma-lehdessä, jonka levikki oli viimeisenä vuote-

naan 42 000 lukijaa.4 Tuoreimpana osoituksena arvostuksen vakiintumisesta toimii

tammikuussa 2014 päättynyt MTV3:n ”Suomen kaunein koti” -kilpailu. Kilpailun voit-

taja oli moderni puutalokoti, mutta jopa puolet kolmestakymmenestä ehdolla ole-

vasta kodista sijaitsi vanhoissa puutaloissa.5

Näiden esimerkkien kertoma viesti on selvä. Vanhojen puutalokotien hankkiminen,

korjailu ja niistä haaveilu kiinnostavat suomalaisia enemmän kuin koskaan aikai-

semmin. Huomionarvoista on myös esitystapa. Puutaloelämä on kuvattu medioissa

2000-luvulla tyypillisesti elämäntyylinä, ei vain asumismuotona. Se on esitetty rau-

hallisena, laadukkaana elämäntapana, johon on usein liitetty muotikäsitteet

downshifting (leppoistaminen) ja homing (kotoilu).

Tunnustan olevani itsekin perinnekärpäsen puraisema. Olemme rakennusrestauroi-

jaksi valmistuneen vaimoni kanssa korjanneet kaksi vanhoissa rakennuksissa sijaitse-

vaa asuntoa. Tällä hetkellä neuvottelemme 1920 -luvun purkukuntoiseksi määritellyn

puutalon hankinnasta. Lisäksi ystäväpiirissäni on useampia perinnekorjaus- ja raken-

1 Esim. palkitut blogit ”Parolan asema”, ”Vihreä Kammari” ja ”Vihreä talo”. Kts. lähdeluettelo.
2 Puutalojen korjaamiseen erikoistuneella Rintamamiestalo.fi -portaalilla oli n.
14 000 rekisteröityä käyttäjää ja n. 200 000 viestiä maaliskuussa 2014.
3 Esimerkiksi ”Perinnemestari”, ”Ratula” sekä ”Harvoin tarjolla”. Kts. lähdeluettelo
4 Suomennusversio ruotsalaisesta Lantliv-lehdestä. Kts. lähdeluettelo
5 Suomen kaunein koti, MTV3, 2013
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1.1. TUTKIMUSASETELMA JA METODI

Tutkielmani aihepiirin haastavuus piilee siinä, miten päästä käsiksi ilmiöön, joka on

yleisesti tunnettu, mutta jota ei juuri ole dokumentoitu. Puutaloelämä on tällä het-

kellä trendikästä, mutta minkälaisen kehityksen välivaihe nykytilanne on? Kuka ker-

toisi tästä kehityksestä?

On hyvä huomata, että tutkimusasetelmani on varsin anakronistinen. Lähden selvit-

tämään nykyilmiöstä käsin, miten tämän päivän suosioon on tultu. Jorma Kalelan

luonnehdinta historiasta nykyajan tutkimuksena, jossa menneisyys on vahvasti mu-

kana,6 pitää paikkansa tämänkin tutkielman kohdalla.

Mahdollisia tutkimuksen suuntaamisvaihtoehtoja olisi useampia. Eräs tapa olisi tar-

kastella vanhoja puutaloja asuntomarkkinoiden kehityksen kautta. Tällöin voisi esi-

merkiksi vertailla vanhojen puutaloasuntojen hintojen kehitystä vastaavien kerrosta-

loasuntojen hintakehitykseen. Tämä ei kuitenkaan ole täysin mutkatonta. Ensinnäkin

yksittäiset puutaloasunnot sijoittuvat etenkin kaupungeissa lukuisille eri asuinalueil-

le. Lisäksi ne jakautuvat sekä kiinteistöihin että osakehuoneistoihin. Kiinteistöjen

kauppahintatietoja kerää Maanmittauslaitos ja osakehuoneistojen kohdalla Tilasto-

keskus. Näistä tiedoista julkaistaan tietosuojakäytäntöjen takia lähinnä alueellisia ra-

portteja, joten riittävä kohdennus olisi erittäin vaikeaa. Myös vanhojen omakotitalo-

jen asuinneliöiden suhteuttaminen kerrostaloasuntoihin on ongelmallista kellarin ja

ullakon ”piiloneliöiden” takia. Hintakehityksen tarkastelussa on myös se puute, että

se näyttää tapahtuneen kehityksen, mutta ei selvennä syitä siihen.

Toinen mahdollinen lähtökohta olisi asuntojen myynti-ilmoitustekstien tarkastelu.

Näiden formaatti on kuitenkin muuttunut vahvasti verkkopalveluiden käyttöönoton

myötä. Näin 1960- ja 2010-luvun ilmoitukset olisivat tuskin kovinkaan hedelmällisellä

tavalla vertailukelpoisia. Etuna hintatarkasteluun saisi ilmoituksista kuitenkin nostet-

tua esiin välittäjien korostamia asuntojen vahvuuksia, joilla vedotaan ostajiin.

Laadulliset lähteet mahdollistavatkin muuttuvien motiivien arvioinnin pelkkiä hinta-

tietoja paremmin. Hajanaisia vihjeitä olisi poimittavissa mm. kaunokirjallisuudesta ja

6 Kalela, Jorma: Historiantutkimus ja historia. Gaudeamus, Helsinki 2000, s. 157
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muista viihdetuotteista. Näitä fiktioita voidaan pitää kirjoittajan tarpeen mukaan vä-

ritettyinä, tarinoita palvelevina kuvauksina. Olen kuitenkin kerännyt muutamien

tunnetuimpien teosten puutalokuvauksia. Käytän niitä taustoittavissa luvuissani.

Puutaloalueiden asukashaastatteluilla päästäisiin muutoksiin kiinni, mutta tässäkin

piilee muutama ongelma. Ensinnäkin vastaukset olisivat vahvasti sidonnaisia muu-

tamaan asuinalueeseen. Lisäksi haastatteluita leimaisi todennäköisesti nykypäivän

nostalginen perspektiivi, jossa menneisyys kuvattaisiin nykymaailman optiikan läpi.

Päädyimme ohjaajani kanssa käyttämään sisustuslehtien kotiesittelyjä keskeisimpä-

nä lähteenä. Valintaa puoltaa useampi asia. Ensinnäkin suomalaisten sisustuslehtien

formaatti ja toiminta-ajatus ovat pysyneet muuttumattomina niiden läpilyönnistä

1960-luvulta lähtien. Toiseksi kyseessä on aito aikalaislähde, joten nostalgisesta vää-

ristymästä ei tarvitse kantaa huolta. Kolmanneksi tästä aineistosta saadaan jopa pro

gradu -puitteissa laaja, koko maan kattava otos.

Puutaloasumisen alakulttuuria koskevat tutkimukset ovat keskittyneet pääasiallisesti

muuhun, kuin taloissa asuneisiin ihmisiin. Lisäksi niiden historiallinen perspektiivi on

ollut ohut. Tutkielmani luonne on tästä syystä perustutkimustyyppinen aikasarja-

analyysi. Tarkastelen aineistoani laadullisen sisällönanalyysin keinoin ja hermeneutti-

sella tutkimusotteella, pyrkien ymmärtämään tutkimani ilmiötä kokonaisvaltaisesti.7

1.2. KÄYTETYT LÄHTEET

Lähestymistavan päättämisen jälkeen tuli lähdemateriaali rajata tarkemmin. Päädyin

Avotakkaan, pitkäikäisimpään suomalaiseen sisustuslehteen. Tutkielmani aikarajaus,

1967-2013, määräytyy suoraan Avotakan ilmestymisvuosien mukaan. Muut pit-

käikäiset aikakauslehdet, kuten Kotiliesi (1922-) ja Kodin Kuvalehti (1967-) ovat luon-

teeltaan varsin erilaisia. Niissä käsitellään kaikkea kodin piiriin liittyvää. Kummassa-

kaan lehdessä kotiesittelyt eivät ole yhtä keskeisessä roolissa kuin Avotakassa.

Avotakan vahvuutena on kotiesittelyiden selkeys ja lähes sarjamainen formaatti, jos-

sa asukkaiden ääni tulee vahvasti esille. Vuosien varrella julkaistuista Avotakoista ke-

7 Metsämuuronen, Jari: Laadullisen tutkimuksen käsikirja. International Methelp, cop. Helsinki 2011.
s. 68-69, 92-93
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rääntyy yhteensä yli 550 lehteä, joiden sivuilla on lähes 1700 kotiesittelyä. Näistä

puutaloja käsitteleviä oli 319 kpl.8 Näin lähteistö on kattava pro gradu -tutkielmalle.

Olen käynyt läpi kaikki Avotakoissa ilmestyneet puutalokotien esittelyt viimeisen 46

vuoden ajalta.9 Vaihtoehtoinen lähteiden rajaaminen olisi ollut käyttää useampia ai-

kakauslehtiä ja valita satunnaisia numeroita, joissa esiteltiin puutaloasumista. Tämän

metodin heikkous paljastui lähdemateriaalia tutkiessa. Läheskään kaikissa artikke-

leissa haastateltavat eivät kerro puutaloelämäkokemuksistaan tai omasta näkökul-

mastaan kyseiseen elämäntyyliin. Osa artikkeleista on kuvitettuja sisustuskollaaseja,

joissa asukas häivyttyy taustalle. Haastatellut ihmiset tarinoineen ovat vaikuttaneet

tapauskohtaisesti merkittävästikin jutun kirjoitustapaan. Täten satunnaisotannassa

vääristymisriski huonon otostuurin seurauksena on tuntuva.

Koska tutkielmani on perustutkimustyyppinen, koen, että tällöin yhtenäinen ja kohe-

rentti lähdeaineisto toimii satunnaisia otoksia paremmin. Tutkimukseni pohjalta syn-

tyvästä yleiskuvasta saadaankin toivottavasti runko, jonka päälle olisi hyvä kasata li-

sätietoa niin toisista lehdistä kuin muista aikaisemmin kuvaamistani tietolähteistä.

1.3. TUTKIMUSKYSYMYKSET

Tutkielmani kartoittaa millä tavalla vanhojen puutalojen haluttavuus on muuttunut

1960-luvulta 2010-luvulle. Pureudun tähän tarkastelemalla haastateltavien kerto-

muksia puutaloasuntojensa ostosta eri vuosikymmeninä.

Jatkopohdintana kartoitan syitä, jotka ovat johtaneet ostopäätökseen. Mikä on teh-

nyt puutaloista haluttavan asumismuodon kunakin ajankohtana? Pohdin ovatko nä-

mä syyt pysyneet samoina vai vaihdelleet vuosikymmenten mukana. Selvitän tätä

tarkastelemalla tapaa, jolla haastatellut kertoivat eri aikakausina puutaloelämän

eroavan kerrostaloasumisesta. Selvitän myös syitä, joilla asukkaat perustelivat puu-

taloasumisen sopivan juuri heidän perheensä elämäntapaan. Suhteutan havaintoni

kunkin ajankohdan kontekstiin eli yhteiskunnalliseen ja rakennusalan kehitykseen,

suhdanteisiin sekä suomalaisia koetelleisiin elämäntapamuutoksiin ja kriiseihin.

8 Kts. liite Avotakan numeroista.
9 Pl. viidestä numerosta, joita ei löytynyt pääkaupunkiseudun kirjastoista. Puuttuvat numerot muo-
dostavat alle prosentin kaikista ilmestyneistä Avotakoista.
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2. SISUSTUSLEHDET TUTKIMUSAINEISTONA

Pääasiallinen lähdemateriaalini on siis Avotakka -sisustuslehden kotiesittelyt. Kysei-

sessä juttumallissa lukijalle avautuvaan lopputulokseen vaikuttaa kolme tekijää,

asuinmiljöötä kuvaileva toimittaja, asumis-, osto- ja remonttikokemuksistaan kertova

haastateltava ja kuvailun kohteena oleva objekti, itse talo. Objektin kautta siis heijas-

tetaan lukijalle niin toimittajan ensivaikutelmia kuin asukkaiden elämänkokemuksia.

Sisustuslehdet toimivat mainosrahoitteisen aikakauslehdistön kentällä. Aikakauslehti

menestyy, jos se kiinnostaa tuotteena sekä lukijaa että mainostajia. Kivikurun ja Leis-

sin mukaan tätä asetelmaa kärjistää aikakauslehtien levikin perustuminen pitkälti ir-

tonumeromyyntiin. Lukijoiden odotukset on siis lunastettava joka numerossa levikin

ylläpitämiseksi. Levikki on taas vastavuoroisesti syy mainostajille maksaa näkyvyy-

destä lehdessä.10 Aikakauslehden – etenkin muotivirtauksia kuvaavan sisustuslehden

– elinehto on siis pitää sisältönsä ajanmukaisena, suurta yleisöä kiinnostavana.

Minna Sarantola-Weiss linjaa, että ylläkuvatun mekanismin vuoksi aikakauslehtiä pi-

detään hyvänä aikansa elämäntapojen, asenteiden ja ihanteiden tulkkina. Hän huo-

mauttaa samalla, ettei aikakauslehti ole pelkkä oman aikansa peili, vaan myös aktii-

vinen, todellisuutta muokkaava toimija. Erityisesti naistenlehtien on arvioitu muok-

kaavan kulutustottumuksia, sillä valtaosa niiden sisällöstä esittelee tavaroita ja nii-

den käytettävyyttä. Sarantola-Weiss tähdentää myös, ettei naistenlehtien vaikutus

rajoitu vain naisväestöön, vaan esimerkiksi 1970-luvun lopun kyselytutkimuksen pe-

rusteella myös noin puolet miehistä luki naistenlehtiä.11

Lisbeth Larsson analysoi sisustuslehtien suosion pohjautuvan yksityisen sfäärin eli

elämänpiirin tärkeyteen keskiluokan maailmankuvassa. Sarantola-Weiss ajoittaa si-

sustuslehtien läpilyönnin Suomessa 1960-1970-lukujen vaihteeseen, kun maahan

10 Leiss, William, Kline, Stephen & Jhally, Sut: Social Communication in Advertising, Persons, Products
and Images of Well-being. Methuen, London 1986, s. 102, 145; Kivikuru. Ullamaija: Vieraita lehtiä. Ai-
kakauslehti ajan ja paikan risteyksessä. Yliopistopaino, Helsinki 1996. s. 51
11 Sarantola-Weiss, Minna: Sohvaryhmän läpimurto. Kulutuskulttuurin tulo suomalaisiin olohuoneisiin
1960- ja 1970-lukujen vaihteessa. SKS. Helsinki, 2003, s. 43-45, 148; Fairclough, Norman: Miten media
puhuu?  Vastapaino 1997, s. 73, 83; Kivikuru 1996, s. 62; Barrell, Joan & Brathwaite, Brian: The Bu-
siness of Women’s Magazines. Kogan Page, London, 1988, s. 101, 105, 121,153, 154





9

2.1. AVOTAKKA 1967-2013

Vuonna 1967 perustettu A-lehtien Avotakka on osoittautunut ajan mittaan pitkäikäi-

simmäksi suomalaiseksi sisustuslehdeksi. Uusi ylempää keskiluokkaa kosiskeleva vi-

suaalisuuteen ja kansainvälisyyteen panostava lehti16 heijasti 1960–1970-lukujen

taitteessa olennaisesti erilaista todellisuutta kuin vaikkapa tavallisille suomalaisille

perheille tarkoitettu Kodin Kuvalehti. Sarantola-Weissin mukaan Avotakka oli suun-

nattu lukijoille, joille muutos oli mahdollisuus, kun taas jälkimmäisessä esiintyi maal-

tamuuton ja yhteiskunnallisten ristiriitojen paineissa kamppaileva Suomi.17

Lehden alkutaival oli vaikea, koska luksuslinja oli kaukana suomalaisesta todellisuu-

desta. Kurssia muutettiinkin jo 1971 puolivälissä ja nimeksi vaihdettiin ”Avotakka –

asu ja elä”. Samana vuonna pääkilpailija, Yhtyneitten Kuvalehtien Kaunis Koti, fuusi-

oitiin Avotakkaan. Taustalla vaikutti YK:n ja Apulehtien yhdistyminen A-lehdet

Oy:ksi.18

Uudistuneen lehden päätoimittajaksi valittiin Anja Tuomi. Tuomea haastatellut Sa-

rantola-Weiss kertoo Tuomelle annetun tehtäväksi suunnata kurssi lähemmäs taval-

lista suomalaista perhettä. Tuomi pyrki tähän arjenläheisyydellä mm. lisäämällä ko-

tiesittelyjen määrää voimakkaasti. Samalla esittelyt laajentuivat käsittämään nouse-

van keskiluokan koteja ja kesäasuntoja aikaisemman yläluokan lisäksi. Uutta lukija-

kuntaa kosiskeltiin etenkin julkisuuden henkilöiden kotiesittelyillä. Uusi malli oli me-

nestys. Levikki kaksinkertaistui vuodessa. Se ei laskenut edes energiakriisiä seuran-

neen laman aikana.19

Tuomi jatkoi päätoimittajana vuoden 1976 loppuun asti, jonka jälkeen toimituksellis-

ta linjaansa jatkoivat seuraavat päätoimittajat Marja-Leena Markkula (1/1977-

4/1979) ja Marja-Liisa Erämö (5/1979-3/1981). Erämön jälkeen päätoimittajaksi tuli

antiikkiorientoitunut Leena Nokela, joka jatkoi tehtävässään 1990-luvun lamaan

saakka.20

16 Suomen lehdistön historia (SLH) 8, Yleisaikakauslehdet. 1991. s. 244
17 Sarantola-Weiss 2003, s. 45
18 SLH 8, 1991. s. 261 & SLH 10 Aikakauslehdistön kehityslinjat 1991, s. 295
19 Sarantola-Weiss 2003, s. 161-165, 177-183
20 SLH 8, Yleisaikakauslehdet. 1991. s. 261-262
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Sarantola-Weiss arvioi, että lehden sisällössä siirryttiin Nokelan myötä lähemmäs al-

kuperäistä linjausta. Päähuomio keskittyi taas sisustamiseen, arvoantiikin ja historial-

listen asuntojen saadessa lisää palstatilaa. Nimen loppuliite pudotettiin pois ja Avo-

takka ryhtyi käyttämään itsestään slogania ”johtava sisustuslehti.” Lehden tavoitte-

lema lukija oli 29-49 -vuotias, varakas ja korkeasti koulutettu kaupunkilainen. Tee-se-

itse -ohjeet ja arkinen tarkoituksenmukaisuus jäivät 1970-luvulle.21

Nokelan kosketuksen myötä lehteen ilmestyi aikaisempaa enemmän ulkomailla si-

jaitsevia kakkoskoteja sekä monivuotinen kartanosarja – haaveet kartanoelämästä

vaikuttivat sopivan 1980-luvun vaurastuvan keskiluokan pirtaan askeesia paremmin.

Avotakassa esiteltiin 1986-1993 välisenä aikana yhteensä 36 erilaista kartanoa, lin-

naa tai vastaavaa asumista edustavaa rakennusta. Vuoden 1993 jälkeen esittelyissä

tuli viiden vuoden tauko, seuraavan kartanon esiintyessä numerossa 5/1998.22

Kartanosarja on helppo nähdä 1980-luvun taloudellisen nousukauden ilmentymänä.

Vastaavasti sen lopettamisaikaan 1990-luvun lama karautti kulutusjuhlan kiville. Sar-

jan loppuminen osuu lähes numeron tarkkuudella Nokelan siirtymiseen Antiikkileh-

den päätoimittajaksi. Nokelan korvasi tuttu Anja Tuomi. Vaikuttaa, että Tuomen teh-

tävä oli sama kuin 1970-luvun uudistuksessa eli muuttaa linja vastaamaan lamassa

rämpivän keskiluokan arkea. Tuomen ensimmäisessä numerossa (10/93) esiteltiinkin

ensimmäistä kertaa Avotakan sivuilla siirtolapuutarhamökkejä kartanoiden sijaan.

Tuomen toisen kauden kurssi jatkui pääpiirteissään seuraavien päätoimittajien aika-

na nykypäivään asti. Suurimmat muutokset olivat kotiesittelyiden lisääminen entises-

tään (vuosituhannen vaihteen jälkeen noin neljä/numero) sekä 2000-luvulla yleisty-

neet ulkomaisten lehtien kotiesittelyjen käännökset. Aikaisemmin ulkomaankoteja

esiteltäessä ainakin yksi asukkaista oli tyypillisesti suomalaistaustainen.

Avotakan 45-juhlavuotisnumerossa 10/2012 todettiin, että tuolloisen 400 000 lukijan

levikillä operoivan Suomen suurimman sisustuslehden tavoitteena on edelleen nou-

dattaa samaa linjaa kuin alkuvaiheissakin – antaa lukijoille niin iloa kuin hyötyäkin.23

21 Sarantola-Weiss 2003, s. 166
22 Kts. liite artikkeleista
23 Avotakka 10/2012, s. 202
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3. SUOMALAISEN PIENTALON ERITYISLUONNE

Perinteisin metodein rakennettujen puutalojen arvostus ammentaa perustelunsa ko-

risteellisuuden, persoonallisuuden ja merkityksellisyyttä synnyttävän historian ohella

pitkälti rakennustavasta. Nykyistä talousmetsälaatuista sahatavaraa kestävämpi ra-

kennuspuu, rakenteiden hengittävyys ja painovoimainen ilmanvaihto ovat asioita,

joiden nimiin vannotaan niin perinnerakentamisoppaissa kuin naistenlehtien sivuilla-

kin. Näiden argumenttien ymmärtäminen edellyttää 1900-luvun aikana muuttuneen

rakennustavan sekä rakennusfysiikan periaatteiden tuntemista.

Suomalainen pientalokulttuuri on omaleimaista useammastakin syystä. Ensinnäkin

koko rakennuskantamme, myös pientalot, on lyhytikäistä. Pohjoismaiden nuorin ra-

kennuskanta on Suomessa.24 Toisekseen puu on aina ollut Suomessa yleisin pientalo-

jen rakennusmateriaali. Tavallisimman suomalaisen pientalomallin muodostavatkin

jälleenrakennuskauden 1945–1960 puiset tyyppitalot, jotka arkikielessä tunnetaan

ns. rintamamiestaloina. Hannu Rinteen arvion mukaan rintamamiestalot ovat toden-

näköisesti suomalaisia voimakkaimmin yhdistävä talokokemus.25

Kolmanneksi suomalaiset ilmasto-olosuhteet ovat erityisen haastavat talonraken-

nuksen kannalta. Lähes puolet kalenterivuodesta käsittävä talvikausi, jolloin kaikki

raot tiivistetään lämmönhukan minimoimiseksi, on haastava toimivan ilmanvaihdon

ja terveen sisäilman kannalta. Neljäs, edelliseen kiinteästi liittyvä ominaispiirre, on

energiakriisiä ja uustuotannon romahtamista seurannut pientaloja 1970- ja 1980-

luvuilla koskenut peruskorjausaalto. Sen aikana vanhat talot korjattiin usein lattiasta

kattoon eli ns. perusparannettiin lisäeristämällä ja tuomalla tuon aikakauden mo-

derni talotekniikka vesijohtoineen ja viemäreineen sisälle.26

Ymmärtääkseen suomalaisen puisen pientalon perusolemuksen, on hyvä tietää mi-

ten niitä on rakennettu, korjattu ja miksi niitä nykyisin väitetään uusia taloja terveel-

lisimmiksi asuinsijoiksi.

24 Rakennusperinnön tulevaisuus. Puheenvuoroja teemavuoden aiheista. Rakennustieto Oy. Tampere,
2004, s. 7
25 Rinne, Hannu: Perinnemestarin rintamamiestalo. Kunnostus ja ylläpito. WSOY. Helsinki 2013, s. 8
26 Kaila, Panu. ”Korjaaminen ei ole uudisrakentamista” Kirjassa Oma koti. Omakotiasuminen Suomes-
sa 2004. s.39
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3.1. PIENTALO- JA PUURAKENTAMINEN 1900-LUVUN SUOMESSA

Suomalaisen pientalon historia on kulkenut kylki kyljessä puurakentamisen kanssa

aina 1900-luvun lopulle saakka. Onkin luontevaa tarkastella niiden kehitystä yhdessä.

Kirsi Saarikangas huomauttaa, että “pientalo” ja “omakotitalo” ovat käsitteellisesti

uusia ilmiöitä, jotka liittyvät teollisen ja kaupungistuneen yhteiskunnan syntyyn.

Maaseudulla ei ollut omakoti- tai pientaloja. Kaupungistuvan Suomen uudet asunto-

tyypit porvarillinen kerrostalo, yhden perheen omakotitalo ja huvila alkoivat muo-

toutua 1800-luvun lopulla.27

Kaupunkien keskusta-alueilla edellytettiin kivistä kerrostalorakentamista puutalojen

muodostaman ja useampaan otteeseen katastrofaalisesti realisoituneen palovaaran

takia.28 Sen sijaan laitakaupunkiin keskittyneessä pientalorakentamisessa käytettiin

saatavuus- ja kustannussyistä runkomateriaalina puuta 1900-luvun lopulle saakka.29

Hirsirakentaminen oli realiteettien sanelemaa, muusta vain haaveiltiin. Tätä havain-

nollistaa Panu Kailan mukaan tapa jäljitellä arvokkaampien kivitalojen ilmettä rap-

paamalla julkisivut ja sisäpinnat. Vaikutelmaa tehostettiin erilaisilla kivipintaa mukai-

levilla pintakäsittelyillä kuten marmoroinnilla. Kaila arvioi valtaosan suomalaisista

1950-lukua edeltäneistä rapatuista pientaloista olleen todellisuudessa puurunkoisia.

Aidot tiiliset pientalot olivat rikkaiden asemaa ilmentäviä harvinaisuuksia.30

Saarikangas toteaa omakotiajattelun olleen vahvasti ideologisesti värittynyttä. Ai-

neksia se sai sekä 1900-luvun alun puutarhakaupunkiaatteesta että ideasta pienta-

losta ihanteellisena ja luonnonläheisenä työväenasuntomuotona. Rakentamista edis-

tivät vuodesta 1904 eteenpäin valtion omakotilainat.31 Ne mahdollistivat esimerkiksi

Helsingin Toukolan pientaloalueen rakentamisen.32

27 Saarikangas, Kirsi: Omakotitalon synty, kirjassa oma koti 2004. Suomen kotiseutuliitto. Helsinki, s 14
28 Esim. Helsingin palo 1808, Haminan palo 1821, Turun palo 1827 ja Tampereen palo 1865 tuhosivat
merkittäviä osia kaupunkien keskustoista.
29 Saarikangas 2004, s 14-15
30 Kaila, Panu: Talotohtori: Rakentajan pikkujättiläinen. WSOY, Porvoo 1997, s. 442-446; Nokela, Lee-
na: Sisustustyylit antiikista nykyaikaan. Helsinki, Otava, 1991, s. 144, 219.
31 Saarikangas 2004, s 15-16
32 Suominen, Pertti Sakari: Toukolan historia 1880-1930. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopiston his-
torian laitos, 1982, s. 39



13

3.1.1. UUSIEN RAKENTAMISTAPOJEN ESIINMARSSI 1900-LUVUN ALUSSA

Hieman kärjistäen voidaan luonnehtia suomalaisen puurakentamisen perusidean säi-

lyneen samankaltaisena lähes tuhatkunta vuotta aina 1930-luvulle asti. Risto Vuolle-

Apialan ja Unto Siikasen mukaan rakennusten runkona on tänä aikana toiminut sal-

vottu hirsikehikko, jota on lämmitetty puulämmitteisillä tulisijoilla. Perusratkaisua on

kuluneiden satojen vuosien aikana toki kehitetty, muutostahdin kiihtyessä 1900-

lukua lähestyttäessä. Suurimmat muutokset tapahtuivat perustamistavassa, ikkuna-

ja kattomateriaaleissa sekä tulisijojen ja savupiippujen teknisessä kehityksessä. Myös

talojen pintakäsittely yleistyi vasta ajanjakson loppupuolella.33

Siikanen toteaa, että lamasalvokseen pohjautuva hirsirakentaminen oli 1900-luvun

alussa edelleen pääasiallinen rakentamistapa Suomessa. Hirsirakentamisen raaka-

ainetta oli laajasti saatavilla ja matalien työvoimakustannusten ansiosta oli rakenta-

minen kohtalaisen halpaa ja tehokasta. Monisatavuotisen perinteen seurauksena

turhat työvaiheet olivat hioutuneet pois ja moderniksi keksinnöksi mielletty ele-

menttirakentamisajattelu oli ollut jo pidempään arkea hirsitimpureiden keskuudessa.

Hirsikehikot salvottiin yleensä jo metsässä tai lähellä sijaitsevalla jäällä,34 jonka jäl-

keen ne purettiin rakennuspaikalle kuljettamista varten. Tällä tavalla salvottuja hirsi-

kehikoita myytiin Pohjanlahden yli Ruotsiin jo 1600-luvulla.35 Kehikon pystyttämisen

ja kattamisen jälkeen jouduttiin odottamaan hirsitalon kuivumista ja painumista jopa

4-6 vuotta, ennen kuin se voitiin tilkitä uudelleen ja julkisivu laudoittaa tai rapata.36

1900-luvun alkupuolen rakennusoppaissa neuvottiin käyttämään rakennusmateriaa-

lina tarkasti valikoitua, hitaasti kasvanutta ja tiheäsyistä puutavaraa niin hirsien kuin

julkisivun puuosien kohdalla. Perustamiseen käytettiin ladottuja luonnonkiviä ja

1900-luvun alusta lähtien raudoittamatonta ns. säästöbetonia, jossa muottiin kipat-

tiin luonnonkiviä arvokkaan betonin säästämiseksi. Joissain tapauksissa alakerros tai

33 Esim. Vuolle-Apiala, Risto: Hirsitalo. Rakennusalan kustantajat, Helsinki 1996, s. 10-72, 99; Siikanen,
Unto (2000). Perinteinen puutalo, kirjassa Metsä ja puu IV - Puinen rakennus (Vuosik. IV). (E. Palohei-
mo, Toim.) Rakennustieto Oy. Helsinki 2000, s. 72-73.
34 Jäätynyt pinta oli aina suora alusta – hyvä osoitus timpurien insinööritaidoista
35 Siikanen 2000, s. 81-85
36 Heikki Siikonen Pienviljelijän rakennusopissa v. 1933; ref. Kaila 1997, s. 444
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kellarikerros saatettiin muurata tiilistä. Katto oli pääsääntöisesti jyrkähkö harjakatto

pitkillä räystäillä. Lämmitys hoidettiin puulämmitteisten tulisijojen kautta.37

Muuraukseen ja betonirakentamiseen nojaavan funktionalismin tehdessä läpimurto-

aan 1920-luvulla tapahtui myös suomalaisen puurakentamisen saralla suuri murros.

”Amerikkalainen ilmapallotalo” eli rankarakenteinen ja sahanpurutäytteinen lautata-

lo alkoi nousta kilpakumppaniksi hirsitalolle. Kaila tähdentää, että hirsitalo miellettiin

edelleen lautataloa kestävämmäksi ja arvokkaammaksi vaihtoehdoksi, mutta samalla

painumisesta johtuva odotusaika koettiin ongelmalliseksi. Alkuvaiheessa rankaraken-

teeseen siirtymistä hillitsivät materiaalikustannukset, naulat ja sahatavara maksoivat

edelleen hirsiä enemmän.38 Helsinkiläiset sosiaalisen asuntotuotannon kokeilualueet

Puu-Vallila ja Puu-Käpylä toteutettiinkin pääosin hirsirakenteisina.39

Aika oli kypsä rankarakenteeseen siirtymiselle laajemmassa mittakaavassa saavutta-

essa 1930-luvulle. Pekka Korvenmaan mukaan muutosta ajoivat hirsitimpurien hei-

kon riittävyyden nostamat työvoimakustannukset40, mahdollisuus rakentaa talo yh-

dellä kerralla valmiiksi sekä materiaalien halpeneminen. Sahateollisuus alkoi tällöin

tarjota sahanpurua ja kutterinlastua rankatalojen eristeeksi edulliseen hintaan.41

Muutospainetta selittää yhteiskunnallinen kehitys. Kun kasvavan kaupunkiväestön

tarpeisiin ei ollut riittävästi asuntoja, ei kaksivaiheinen, ammattitaitoa ja aikaa vaati-

va hirsirakentaminen pystynyt vastaamaan kysyntään. Suuremmissa kaupungeissa

etenkin 1930-luvun loppupuolta dominoi Saarikankaan mukaan funktionalismin mu-

kainen tiilinen kerrostalorakentaminen. Samaan aikaan kuitenkin esikaupunkialueel-

le rakennettiin pientalovaltaisia ja väliaikaiseksi miellettyjä puutarhakaupunginosia

puusta. Kasvupaineen takia järjestettiin arkkitehtikilpailuja yhden perheen rankara-

kenteisten pientalojen tyyppipiirustuksien luomiseksi.42

37 Esim. Orola, Urho: Rakennusten korjaus ja kunnossapito. Pellervo-seura, Helsinki 1942, s. 35-74;
Mandelin, Walter (toim.): Jokamies rakentajana. Huvila- ja omakotirakentamisen opas. Wsoy. Helsinki
1953,s. 90-203.
38 Kaila 1997 s. 390-391
39 Puu-Käpylä toteutettiin hirsielementtirakenteisena, Saarikangas 2004, s. 16-17
40 Rankarakenne ei vaatinut hirsirakentamisen edellyttämää mestarisammattitaitoa.
41 Korvenmaa, Pekka: Talotehtailusta universaalijärjestelmiin. Kirjassa Rakennettu puusta (M-R Norri,
Toim.) Suomen rakennustaiteen museo. Helsinki 1996., s. 63, 69
42 Saarikangas, Kirsi: Model Houses for Model Families. SHS, Helsinki 1993, s. 90-140
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tuksena. Ne eivät viittaa aiempiin rakennustyyleihin, mutteivät myöskään täytä funk-

tionalismin esteettisyysihanteita. Niitä onkin kutsuttu ”maaseudun funkikseksi”.46

Puu- ja pientalovaltaisen rakentamisen voittokulku oli kaikesta huolimatta pakon sa-

nelemaa ja päättyi kun rakennustarviketuotanto vapautettiin säännöstelystä 1940-

1950-lukujen vaihteessa. Samaan aikaan luotiin valtion Arava-tukijärjestelmä. Tässä

vaiheessa jatkettiin ennen sotia kehiteltyjä modernistisia kaavoitus- ja alueraken-

nusmenetelmiä. Tyyppitalot korvautuivat rivi- ja kerrostaloasuntotuotannolla, ennen

kaikkea ns. metsälähiöissä. Saarikangas luonnehtii ilmapiiriä jopa vihamieliseksi ai-

kaisempia tiiviitä kaupunkikeskustoja kohtaan.47

James Scott toteaa modernismin suurprojektien oikeuttaneen itsensä peilikuvan eli

toiseuden paheksunnan kautta. Ne myös edellyttivät tyhjää lähtötilannetta.48 Suo-

men tapauksessa tämä tarkoitti ennen kaikkea keskusta-alueiden puurakenteisten ja

ahtaiden vuokrakasarmien arvostelua ja siirtymistä metsälähiörakentamiseen.49

Pientalorintamalla olivat puolitoistakerroksisen tyyppitalon eri versiot 1950-luvun

loppuun asti yleisin toteutustapa. Saarikangas kiteyttää, että asumisihanteen ja to-

dellisuuden välillä vallitsi kuilu. Rivi- ja omakotitalot vastasivat perheasunnon ihan-

teita, mutta valtaosa uusista asunnoista sijaitsi taloudellisten ja sosiaalisten realiteet-

tien takia kerrostaloissa. Rivitaloa oli yritetty juurruttaa Puu-Vallilan rakentamisesta

1910-luvulta lähtien ihanteellisena työväenasuntona, kompromissina kerrostalon ja

kalliin omakotitalon välillä. Tästä huolimatta ne yleistyivät vasta 1950-luvulla.50

3.1.3. TYYPPITALO MADALTUU JA PUUN OSUUS VÄHENEE

Seuraava murros pientalorakentamisessa tapahtui siirryttäessä 1960-luvulle. Tästä

lähtien Suomessa oli tavoitteena betonirakentamisen edistäminen ja puurakentami-

sesta eroon pääseminen. Yrjö Suonto näkee, että puuta väheksyttiin rakennusalan

46 Saarikangas, Kirsi: Asunnon muodonmuutoksia. Puhtauden estetiikka ja sukupuoli modernissa ark-
kitehtuurissa. SKS. Helsinki 2002, s 15, 358, 361-362
47 Saarikangas 2002, s. 380-4, 398, 410, 415-416, 424, 469, 492
48 Scott, James C.:  Seeing like a state: how certain schemes to improve the human condition have
failed. Yale University Press. London 1998, s. 94-95, 331-332
49 Esim. Heikki von Hertzenin ”Koti vai kasarmi lapsillemme?” -pamfletti v. 1946
50 Saarikangas 2002, s. 386, 395, 404
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koulutuksessa.51 Myös Siikanen ajoittaa puurakentamisen perinteen katkeamisen tä-

hän ajankohtaan.52 Korvenmaa painottaa, että korkeatasoisempi puuarkkitehtuuri

siirsi fokuksensa loma-asuntojen suunnitteluun jo 1960-luvun alusta lähtien.53

Sakari Ruotsalainen luonnehtii 1960-1970-lukujen pientaloja tyyppitalojen historian

päätepisteeksi ja pakettitaloteollisuuden aluksi.54 Siikasen mukaan yksikerroksiksi

madaltuneissa taloissa siirryttiin käyttämään eristemateriaalina lasivillaa aikaisem-

man sahanpurun sijaan. Lisäksi tiiliverhoukset korvasivat julkisivupaneloinnit. Aino-

astaan kantava runko säilyi puisena. ”Puisen” pientalon puupitoisuus vähenikin ta-

saisesti niin, että 1970-luvun puolivälin kehityksen jälkeen puutaloissa oli puuainesta

tyypillisesti vain 5 % verran kokonaistilavuudesta aikaisemman lähes 100 % sijaan.55

Uudet tehokkaammat, mutta kosteudelle herkemmät eristeet vaativat sisäpuolel-

leen tiiviin muovikalvon, ns. höyrysulun. Siikanen arvioi, että tiiviin muovin tuominen

puurakenteisiin ei voinut olla vaikuttamatta rakenteiden toimintaan ja sisäilman laa-

tuun.56 Tyypillinen lämmitysmuoto vaihtui, kun pientaloihin tuli kerrostaloissa jo ai-

kaisemmin käytetty keskuslämmitys varaavien tulisijojen sijaan. Tämä muutos hei-

kensi painovoimaisen ilmanvaihdon tehokkuutta huomattavasti.57  Siikanen huo-

mauttaakin, että jo 1960-luvun puolivälissä kuului soraääniä "termospullotaloista".58

1970-luvun energiakriisin myötä eristekerrokset kasvoivat entisestään. Siikasen mu-

kaan tämä pakotti siirtymään koneelliseen ilmanvaihtoon, kun painovoimaisen rat-

kaisun tehokkuus ei enää riittänyt. Kosteusvaurioiden lisääntymiseen vaikuttivat

1960-luvulla uutena tekniikkana yleistyneet maanvaraiset betonilaattaperustukset ja

asuntojen sisälle tuodut märkätilat, jotka olivat usein toteutettu virheellisesti.59 Ko-

neistettu ilmanvaihto on edelleen käytäntö 2010-luvun rakentamisessa.

51 Suonto 2000, s. 34-35
52 Siikanen 2000, s. 77-87
53 Korvenmaa 1996, s. 167
54 Ruotsalainen, Sakari: 1960- ja 70-lukujen matalat tyyppitalot ja asumisen muutos. Diplomityö. Tam-
pereen teknillinen yliopisto, arkkitehtuurin laitos. 2011, s. 88
55 Siikanen 2000, s. 77-87
56 Siikanen 2000, s 79
57 Palaminen vaatii runsaasti happea eli korvausilmaa, jolloin tilan ilma vaihtuu tehokkaasti alipaineen
vaikutuksesta.
58 Siikanen 2000, s 74, 79
59 Siikanen 2000, s 79
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3.1.4. MENNEEN IMITOIMISEN KAUTTA PIENTALORAKENTAMISEN LASKUUN

1980-luvun pientalorakentamisen leimallisin ilmiö olivat talopaketit. Eero Paloheimo

näkee konseptin mallitalon tilaamisesta avaimet käteen -periaatteella hioutuneen ja

kaupallistuneen tällöin lähelle nykyistä muotoaan. Suosio oli valtaisa ja talopakettien

osuus omakotitaloista nousi Suomessa 1980-luvun puolivälissä yli puoleen.60 Vuosi-

kymmen oli pääkaupunkiseudulla omakotitalorakentamisen kulta-aikaa, jolloin yli 13

000 taloa (n. 20% nykyisestä  pientalokannasta) nousi harjakorkeuteensa.61

1980-luku oli murrosaikaa siinäkin mielessä, että modernia ulkoasua ei enää tavoitel-

tu. Elmer Badermann esittää, että etenkin talopakettien tyyli muuttui mennyttä imi-

toivaksi, taloissa käytettiin vanhantyylisiä aumakattoja ja ikkunat jaettiin pieniin ruu-

tuihin. Muutkin romanttiset aiheet yksityiskohdissa ja julkisivuissa lisääntyivät.62

Huippuvuosien jälkeen pientalorakentaminen kääntyi laskuun 1990-luvun laman

myötä eikä ole noussut lähellekään aikaisempaa tasoaan sen jälkeen. Ilmiö ei rajoitu

vain pääkaupunkiseudulle vaan koskee koko maata.63 Syiksi  voi  arvella  hyvien  kau-

punkitonttien määrän vähenemistä ja seurannutta tonttimaan kallistumista, raken-

nuskustannusten nousua sekä tiukentuneita rakennusmääräyksiä.

2000-luvun pakettitalomallistoissa esiintyy nykyarkkitehtuuria edustavia malleja sekä

rintamamiestaloperinteestä ponnistavia moderneja ratkaisuja. Kaisu Kammonen ar-

vioi räikeimmän eklektismin jääneen 1990-luvulle. Pientalorakentamisen ideaalina

ovat tiukentuneiden energiamääräysten myötä yleistyneet passiivitalot. Näihin kuu-

luvat kiinteästi ekologiset lämmitysratkaisut kuten maa-, ilma- ja muut lämpöpum-

put. Kammosen mukaan tilaratkaisuissa pyritään huomioimaan niin vanhentuva vä-

estö (esteettömyys) kuin lisäksi kylpyhuoneiden ja avokeittiöiden suureneminen.64

60 Paloheimo, Eero: Tulevaisuuden suunnittelu, kirjassa Metsä ja puu IV - Puinen rakennus (Vuosik.
IV). (E. Paloheimo, Toim.) Helsinki: Rakennustieto Oy, 2000, s. 170
61 Kts. liite rakennuskannasta
62 Badermann, Elmar: 70-luvun tasa- ja loivakattoiset omakotitalot - rakentamistapaohjeita. Tampere:
Tampereen kaupungin kaavoitusvirasto, 1990. s.29
63 Kts. liite rakennuskannasta
64 Kammonen, Kaisu: Tyyppitalosta talopakettiin: Selvitys suomalaisen pientalotuotannon historiasta,
nykytilasta, tulevaisuuden mahdollisuuksista ja kehitystarpeista. Diplomityö. Tampereen teknillinen
yliopisto, arkkitehtuurin laitos 2012. s. 73-77, 106-152
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Yhteenvetona voidaan todeta, että uuden vuosituhannen pientalo on usein pulpetti-

kattoinen, elementtirunkoinen, suuri-ikkunainen, maanvaraiselle betonilaatalle pe-

rustettu, eristykseltään passiivitalon määreet täyttävä, ja siinä on koneellinen ilman-

vaihto lämmön talteenotolla. Lisäksi se toimitetaan tilaajalle valmiina.65 Suurin yhdis-

tävä tekijä 1900-luvun alkupuoliskon puisen pientalon kanssa on käyttötarkoitus.

Rakentamisen monimutkaistumisen myötä nykyrakennuttaja pystyy karsimaan kus-

tannuksia lähinnä avustavilla töillä ja siivoamalla. Muut työt ovat maallikolle haasta-

via, suuri osa jopa määritelty luvanvaraisiksi. Suomalainen hartiapankkiperinne on

siis näivettymässä lupaviidakon ja talopakettiteollisuuden puristuksessa. Kehitys olisi

ilahduttanut arkkitehti Lauri Silvennoista, joka jo vuonna 1964 vaati pientaloraken-

tamisen teollistamista. Silvennoinen tulkitsi hartiapankin yleisyyden ryöstävän kan-

santalouden kannalta hyödyllisemmältä pientaloteollisuudelta toteutuskohteet.66

3.2. PIENTALOJEN KORJAAMINEN – MIKSI, MILLOIN JA MITEN?

Mutta toisenkin asian huomasi heti: noita vinksottavia koteja rakastettiin. Paikkoja
pidettiin kunnossa: jossain oli peltikatossa kiiltelevä paikka, jossain portissa uutta
maalia, käytävät oli haravoitu ja kaikkialla oli runsaasti kukkia ja marjapensaita ja
hedelmäpuita.67

Kuvaus Helsingin Tapanilasta. Matti Yrjänä Joensuu: Harjunpää ja rakkauden nälkä 1985.

1900-luvun mittaan läpilyöneet tekniset muutokset uudistivat pientalojen rakenta-

mistavan. Samoin korjausmetodien muutokset olivat käänteentekeviä vanhojen puu-

talojen peruskorjausten ja modernisointien yleistyessä 1900-luvun loppupuoliskolla.

Koska entisten esikaupunkien pientalokanta oli nuorehkoa, ennen 1900-luvun jälki-

puoliskoa ei laajamittaisia korjauksia tai perusparannuksia ollut juurikaan tehty.

Asunto-ongelman ratkaisuun keskityttiin suuren mittakaavan kerrostaloratkaisuilla,

korjailtiin vanhaa puutalokantaa lähinnä kunkin omistajan tarpeen mukaan.68

El Harouny arvioi, että vanhoja puutaloja voitiin korjata alkuperäisin ja pienimuotoi-

sin keinoin 1950-luvulle saakka. Korjausten suunnittelijat olivat perehtyneitä raken-

65 Kammonen 2012, s. 90-105
66 Hankonen, Johanna. Lähiöt ja tehokkuuden yhteiskunta. Suunnittelujärjestelmän läpimurto suoma-
laisten asuntoalueiden rakentumisessa 1960-luvulla. Gaudeamus, Espoo 1994., s. 377
67 Joensuu, Matti Yrjänä: Harjunpää ja rakkauden nälkä. Otava, Helsinki 1985, s. 29
68 El Harouny, Elisa: Historiallinen puukaupunki suojelukohteena ja elinympäristönä. Esimerkkeinä
Vanha Porvoo ja Vanha Raahe. Osat 1 ja 2. Oulun yliopisto, Oulu 2008. s. 179-180
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Sotien jälkeistä jälleenrakentamiskautta leimasi muun niukkuuden ohella erityisesti

pula asunnoista. Pääkaupungissa asuntojen suhteen elettiin kädestä suuhun, jopa

alivuokrauspakkoja käytettiin. Helsingin huoneenvuokralautakuntien kortistoissa oli

vuonna 1954 vielä  25 300 henkeä välittömässä asunnontarpeessa.72 Tehokkain tapa

luoda perusvaatimukset täyttäviä asuntoja oli kerrostalorakentaminen. Asuntopula

väistyi muita puutteita hitaammin. Anneli Junton mukaan asuntopolitiikan jälleenra-

kennuskausi kesti 1950-luvun lopulle asti.73

Suurten kaupunkien ongelmat eivät kuitenkaan väistyneet saavuttaessa 1960-

luvulle, vaan tuolloin kaupungistuminen jatkoi krooniseksi muodostunutta asuntopu-

laa. Pääkaupunkiseudun muuttovoitto 1961-1970 oli jopa 84 000 henkeä. Akatee-

mikko Eino Jutikkala huomauttaa, että Suomen elinkeinorakenteen muutoksen ja

kaupungistumisen tahti oli ennätyksellinen Euroopassa.74

Tilannetta ratkottiin rakennusteollisuuden kehittämällä, tehokkaimmin työvoimatar-

peen minimoivalla betonielementtirakentamisella.75 Suomeen rakennettiin välillä

1965-1975 puoli miljoonaa asuntoa, vuoden 1974 ollessa rakentamisen huippuvuosi.

Väestöstä 40 % väestöstä asui kaupungissa tai kauppalassa vuonna 1950, mutta 25

vuotta myöhemmin luku oli jo 65 %. Suomalaisten enemmistöstä tuli kaupunkien

palkkatyöläisiä.76

Lähes 25 vuotta kestänyt asumisen pula-aika muokkasi koko suomalaista yhteiskun-

taa. Johanna Hankosen mukaan tehokkuusajattelu hitsautui tällöin kiinteäksi osaksi

kaupunkisuunnittelua ja rakentamista. Sarantola-Weiss toteaa, ettei muutoksen vaa-

timus koskettanut vain yhteiskuntaa vaan myös yksilöä. Tehokkuus onnistuikin pa-

rantamaan asuinolosuhteita. Kaupungeissa asuminen väljeni selvästi ensimmäistä

kertaa 1970-luvulla. Asunnosta tuli samalla tavara, jota Sarantola-Weiss kuvaa palk-

katyöväelle suunnatuksi massatuotantohyödykkeeksi. Tämän mahdollisti reaaliansi-

72 Pulma, Panu: Halutaan koti vaikka kaupungin laidalta – Helsingin asuntojono 1945-90. Teoksessa
Koti kaupungin laidalla – työväestön asumisen pitkä linja. Väki voimakas 12. Helsinki 1999, s 164-166
73 Saarikangas 2002, s. 354
74 Hankonen 1994, s. 14, 57
75  Mäkiö, Erkki: Miksi talot näyttävät joltakin? Museoviraston rakennushistorian osaston
aikakauskirja 1. Museovirasto, Helsinki 2006, s. 55
76 Sarantola-Weiss 2003, s. 23-24, 128
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oiden jatkuva nousu 1960-luvulta 1970-luvulle saakka. Suomeen muodostui uusi

toimihenkilöistynyt keskiluokka, joka halusi tehdä pesäeroa työväestöön.77

Hankonen linjaa rakentamisen luonteen muuttuneen totaalisesti. Insinöörit ottivat

1960-luvulla rakennustyömaiden vallan arkkitehdeiltä ja mestaritason työläisiltä. Kal-

liitkin tehdas- ja koneinvestoinnit hyväksyttiin, mikäli niillä voitiin korvata ihmistyötä.

Jo 1950-luvun lopulla rakennusteollisuuden toimijat kilpailivat, siitä kuka käytti vähi-

ten miestyötunteja valmista rakennuskuutiometriä kohti. Näitä tehokkuuden lasken-

nallisia arvoja käytettiin jopa yhtiöiden kuluttajamainonnassa.78

Yleinen konsensus suosi kerrostaloteollisuutta. Hankosen mukaan suurin osa jyrän

alle jääneistä arkkitehdeistäkin kannatti kerrostalotuotantoa 1960-luvulla, vaikka

myöhemmin mahdollisesti profiloituivatkin pientaloasumisen suosijoina. Kansalaisia

kasvatettiin uusien lähiöiden kerrostaloasukkaiksi mm. dokumentaarisilla lyhytelo-

kuvilla etenkin vuosina 1955-1967. Sisällöltään nämä elokuvat lähentelivät jo mai-

noksia. Hankonen kutsuukin 1960-luvun Suomea fordistiseksi valtioksi.79

Samaan aikaan, 1960-1970-lukujen vaihteessa kehittyi Suomeenkin keskiluokkainen

kuluttajayhteiskunta, jota houkuteltiin uusilla asumis- ja elämäntyyleillä. Sarantola-

Weiss luonnehtii, että tuolloin uusi koettiin haluttavana, vanha taas takapajuisena ja

pysähtyneenä. Vanha ja käytetty oli suorastaan vastenmielistä.80 Harva asia symboli-

soi vanhuutta osuvammin kuin usean sukupolven asuttama, epämoderni puutalo.

3.2.2. VASTAREAKTIO FORDISMILLE - SUOJELUN JA ASUKKAIDEN ESIINMARSSI

Pihalla hissutteli tohvelijalkaisia mummoja ja kainalosauvoin konkkaavia ukkoja, kii-
lusilmäisiä kissoja, ja aamukymmenen aikoihin niiden seinustoille ilmestyi muovikas-
seja kantavia nuoria miehiä, illalla samaan aikaan taas äänekkäästi nauravia naisia.
Ja kaikki tuntuivat odottavan jotain, niin ihmiset kuin talotkin.81

Kuvaus Puu-Vallilasta. Matti Yrjänä Joensuu: Harjunpää ja heimolaiset 1984.

Puutteen ja tulevaisuususkon värittämää taustaa vasten ei liene yllättävää, että pie-

nen mittakaavan puutaloalueet nähtiin pitkälti päiväunta nukkuvina, tulevina kerros-

77 Sarantola-Weiss s. 25, 120, 350
78 Hankonen 1994, s. 122-128
79 Hankonen 1994, s. 80-88, 410, 471
80 Sarantola-Weiss 2003, s. 372
81 Joensuu, Matti Yrjänä: Harjunpää ja heimolaiset. Otava, Helsinki, s. 103
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taloalueina. Rakennussuojelulle ei ollut sijaa, kun sosiaalisia ongelmia ratkaistiin suu-

ren mittakaavan toimilla. Vuonna 1965 säädetty rakennussuojelulaki ja sen ympärille

rakentunut säätelytoiminta keskittyi historiallisten merkkiteosten säilyttämiseen.

Merkitykseltään vähäisemmille asuinrakennuksille ei kohdistettu suojelutoimia.82

Eskelinen näkee vanhan purkamisen ja insinöörivetoisen uudisrakentamisen sopi-

neen ajan päämääriin paremmin kuin pienimuotoinen, omistajan ehdoilla tapahtuva

vanhan rakennuskannan korjaaminen.83 Johanna Hankonen onkin huomauttanut

suomalaisen asuntopolitiikan olleen kokonaisuudessaan enemmänkin asutus- ja

asuntotuotantopolitiikkaa kuin asukaspolitiikkaa.84 Tätäkin kriittisemmän kannan on

ottanut Anneli Juntto, joka tulkitsee valtion asuntopolitiikan olleen niin heikkoa, että

vastuu ratkaisuista on käytännössä jäänyt asuntomarkkinoiden toteutettavaksi.85

Käännettä enteilivät kuitenkin kaksi puukaupunkeja koskenutta arkkitehtuurikilpai-

lua vuonna 1960. Kohteina olivat Tampereen Amuri sekä Helsingin Puu-Käpylä. Läh-

tökohtana molemmissa oli vanhan rakennuskannan saneeraus uudisrakentamisella.

Kilpailuiden tiimoilta virisivät paljon julkisuutta keränneet suojelukeskustelut ja -

riidat. Amurin työväen korttelit lopulta purettiin ja korvattiin elementtikerrostaloin.

Käpylän kohtalosta käytiin koko 1960-luku ankaraa kiistaa, jonka päätteeksi alue ra-

kennuksineen päätettiin säilyttää. Mikael Sundmanin mukaan Käpylän suojelukaa-

vasta muodostui vuonna 1969 kunnallispoliittisen kiistelyn jälkeen ensimmäinen ny-

kymuotoinen suojelukaava, jossa aluekokonaisuus suojeltiin vain vähäisin muutok-

sin.86

Näiden ennakkotapausten vaikutus herätti laajempaa keskustelua, jonka ilmenty-

mäksi usein nostetaan paljon aikalaishuomiota kerännyt ”Kenen Helsinki”-pamfletti

vuodelta 1970. Ossi Eskelinen on kuitenkin todennut esimerkiksi Puu-Käpylän julkis-

ten puolustajien muodostuneen pitkälti alueella asuvista arkkitehdeistä, jotka muo-

dostivat äänekkään vähemmistön. Asukkaiden panos osoittautui merkittäväksi myö-

82 Mattinen, Maire: Puukaupunkien suojelu. Ympäristöministeriön tutkimuksia, Helsinki 1985, s. 16-19
83 Eskelinen 1998, s.71, 76-77
84 Hankonen 1994, s. 470
85 Juntto, Anneli: Asuntokysymys Suomessa. Topeliuksesta tulopolitiikkaan. Valtion painatuskeskus,
Helsinki 1990, s. 369-376
86 El Harouny 2008, s. 254
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hemmin myös Puu-Vallilan, Ruoholahden villojen ja Tampereen Pispalan säilyttämi-

sessä 1970-luvun aikana. Suojeluvaatimukset julkilausuttiin ja niitä ajettiin siis pää-

asiallisesti alueiden asukkaiden, ei virkamiehistön toimesta.87

Kuuluvan asukasopposition puute on selitys siihen, että samaan aikaan Puu-Pasilan

asuinalue purettiin kerrostaloalueen tieltä. Puu-Pasila oli asukkaidensa rakentama

kirjava laitakaupunginosa, toisin kuin säästetyt helsinkiläiset keskusjohtoisesti työvä-

en ongelmia ratkoneet puutarhakaupunkiprojektit. 88  Insinöörivetoisen tehok-

kuusajattelun sävyttämänä aikana monimuotoisuutta ei nähty hyveenä.

Toisella puolella oli Toukola, hänen varsinainen kotipiirinsä, ja toisella Kumpula,
melkein samanlainen pientalojen muodostama kylä. Kumpulan puoli veti häntä tällä
kertaa enemmän. Siellä oli suuria ja rumia puutaloja, joissa asui epämääräistä po-
rukkaa, viinanmyyjiä, kätkijöitä, joutilaita, jotka saattoivat istuskella aamusta iltaan
pihamaalla pelaamassa korttia tai viettämässä muutoin lokoisalta tuntuvaa elämää
joukossaan veltosti liikkuvia ja lujaäänisesti nauravia naisia.89

Kuvaus Kumpulan 1980-luvulla puretuista puisista jälleenrakennuskauden vuokraparakeista.
Matti Yrjänä Joensuu: Harjunpää ja pyromaani, 1978.

Eskelinen arvioi, että ensimmäiset säilytetyt puukaupunginosat korjausvaatimuksi-

neen vaikuttivat merkittävästi 1970-luvun lopulla käyttöönotettuun valtion peruspa-

rannusjärjestelmän luonteeseen. Sen pilottivaihe ohjattiinkin kulttuurihistoriallisin

perustein rannikkoseudun puukaupunkien säilyttämiseen ja korjaamiseen.90

Rakennussuojelun kehitys oli tämän jälkeen nopeaa. Maire Mattisen mukaan vanho-

jen asuinalueiden suojelu siirtyi vuoden 1985 lain myötä ensisijaisesti kuntien toteu-

tettavaksi kaavoituspäätösten kautta. Nykyisentyyppisellä, tänä päivänä lähes itses-

tään selvänä pidetyllä suojelutoiminnalla on siis alle 30-vuotinen historia takanaan.

Suojeltavien alueiden inventoinnissa ja suojelukaavoituksessa edettiin lakimuutok-

sen jälkeen kuntien kaavoitusviranomaisten toimesta vanhemmasta rakennuskan-

nasta uudempaan. Samalla kasvoi suojeltujen kohteiden lukumäärä.91

Jälkikäteen arvioiden on ilmeistä, että asukasaktivismin ohella puutaloalueiden säi-

lyttämisen mahdollisti yllättäen muuttunut taloudellinen suhdanne. Kaila painottaa,

87 Eskelinen 1998, s. 74-80
88 YLE:n Elävä arkisto, Puu-Pasila. Kts. lähdeluettelo
89 Joensuu, Matti Yrjänä: Harjunpää ja pyromaani. Otava, Helsinki 1978, s. 66-67
90 Eskelinen 1998 s. 74-80
91 Mattinen 1985 s. 9-10
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että energiakriisi vuonna 1973 näivetti ensin pientalojen uustuotannon ja myöhem-

min myös kerrostalotuotannon. Tämä suuntasi katseet edullisempaan vanhan korja-

ukseen. Tavoitteena oli vanhojen pientalojen ”perusparannus”. Tämä tarkoitti, ettei

korjauksessa riittänyt vaurioiden korjaaminen, vaan rakennuksen tuli olla lämmönku-

lutukseltaan aikaisempaa pienempi. Kailan mukaan näinä vuosina iskostettiin mieliin,

että lisäeristys ja ikkunoiden uusiminen kuuluvat aina vanhan talon korjaukseen.92

3.2.3. ”TEE PERUSPARANNUS – SE KANNATTAA!”

Eskelinen toteaa, että suojelukampanjojen myötä herättiin virkamieskunnassa van-

hojen puutaloalueiden käyttökelpoisuuteen. Katsottiin, että puukaupunkien säilyt-

tämisellä oli selkeitä sosiaalisia ja taloudellisia hyötyjä, kuten vanhusten pidempi

asuminen kotioloissa, alueiden yhteisöllisyyden säilyttäminen ja uudisrakentamista

halvemmat korjauskustannukset. Eskelinen huomauttaa, että kuntien perspektiivistä

vanhojen asuinalueiden korjaus teki niistä houkuttelevia hyvien veronmaksajien sil-

missä. Tämän seikan vaikutusta ei kannata aliarvioida, kun punnitaan säilyttämismo-

tiiveja kunnissa. Esimerkiksi 1930-luvulla Tampere ei halunnut liittää Pispalan puuta-

loaluetta osakseen sen asukkaiden huonon veronmaksukyvyn takia.93

Eskelinen painottaa, että säilyttämisen läpilyöntiin vaadittiin kuitenkin valtiovallan

toimenpiteitä, jotka pakottivat kunnat toimimaan. Vuoden 1979 perusparannuslailla

uudistettiin vanhan rakennuskannan korjaamisen lainajärjestelmä. Lailla ja laina-

etuuksilla pyrittiin estämään käyttökelpoisten sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkai-

den vanhojen asuinalueiden purku. Huomattiin, että joidenkin jo purettujen alueiden

uudistamisen myötä ilmeni slummiutumiskierteen piirteitä. Häädetyt vuokralaiset

tapasivat kerääntyä seuraavalle purku-uhan alla olevalle alueelle.94

Eskelinen tulkitsee, että perusparannusjärjestelmän pilottivaiheen (1979-1984) alka-

essa tavoitteista ja toteutustavasta oltiin suhteellisen yksimielisiä. Perusparannus-

lainoitus oli tarkoitettu kaikille kiinteistönomistajille ja korjauksien tuli olla kaikkien

92 Kaila 2004, s 39
93 Eskelinen 1998, s. 78
94 Eskelinen 1998, s. 81
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toteutettavissa. Kulttuurihistoriallisesti merkittäville rakennuksille oli mahdollista

hakea tavallista suurempi lainaosuus kokonaiskustannuksista.95

Eskelinen esittää uudistuksen metodit kolminaisiksi, keppi (säädökset), porkkana

(markkinahintoja edullisemmat lainat) ja saarna (informaatio). Kepin käyttö oli peru-

ja jo Puu-Käpylästä ja Puu-Vallilasta, joissa kaupungin tonttien vuokrasopimusten uu-

simisehdoksi asetettiin rakennusten peruskorjaus. Eskelisen tarkastelemista alueista

sekä Kuopion Itkosenniemen että Tampereen Pispalan asukkaat joutuivat vastaavasti

korjaamaan rakennuksensa omasta tahdostaan riippumatta. Saarnaa levitettiin lai-

namahdollisuuksista tiedottamalla sekä kuntien neuvontapalveluiden kautta. Kam-

panjan slogan ”tehkää perusparannus – se kannattaa” tuli tunnetuksi.96

Lainaehtoihin liittyvät saneerausvaatimukset keskittyivät pitkälti energiatalouteen.

Käytännössä vanhoja talorunkoja yritettiin korjata lämpöominaisuuksiltaan ajankoh-

dan uudisrakentamisen tasolle. Eskelinen arvelee, että määräysten taustalla on

mahdollisesti ollut ajatus rakennusteollisuuden tukemisesta uudisrakennuspuolen

taannuttua. Hän esittää, että osa rakennuskannasta pilattiin liian raskaalla korjaami-

sella. Ajan mittaan havaittiin, että liiallinen ja/tai väärin asennettu lämpöeristys saat-

toi tehdä taloista huonolaatuisen sisäilman täyttämiä ”pulloja”.97

Eskelisen haastattelema virkamies luonnehtiikin tilannetta seuraavasti:

Valtio ohjasi raskaaseen korjaamiseen, tämä on asukkaiden ja viranomaisten yleinen
mielipide.98

Tämä toimintamalli on jatkunut perusparannusavustusten loppumisesta huolimatta.

Korjaamistapa, jossa vanhasta talosta yritetään tehdä uutta vastaava, on pitkälle ins-

titutionalisoitunut uudisrakentamispohjaisten rakennusmääräysten ja alan käytäntö-

jen kautta. Nykytimpurit ovat tottuneet rakentamaan ”nykyaikaista” ja pyrkivät so-

veltamaan toimintatapoja myös vanhassa talorungossa.

El Harouny arvelee, että rakentamisessa ilmenee edelleen modernin aikakauden pe-

runa uutuusarvon ylikorostaminen. Tämä johtaa helposti ylikorjaamiseen. Nykyisen

95 Eskelinen 1998, s. 35, 82
96 Eskelinen 1998, s. 54-55
97 Eskelinen 1998, s. 79, 83, 212
98 Eskelinen 1998, s. 213
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uudisrakentamisen huoltovapauden ideaalin myötä ylläpitävä hoito koetaan rasit-

teeksi. El Harouny tulkitsee huoltovapauden merkitsevän kuitenkin, ettei rakennus-

osia ole mahdollista huoltaa. Vapaus kääntyy pakoksi vaihtaa rakennusosat aika ajoin

kokonaan uusiin. Hän arvioi, että vanhoja rakennuksia on korjattu uusilla metodeilla

usein jopa siinä määrin, että niitä on enää vaikea erottaa uusista.99 Myös oman ko-

kemukseni mukaan vanhat puutalot, joita ei ole lisäeristetty tai ikkunoita vaihdettu,

ovat nykyisin poikkeuksia pääkaupunkiseudulla.

3.3. SISÄILMAONGELMAT JA TALON HENGITTÄVYYS

Pientalo-omistajien suurimmaksi peikoksi ovat 2000-luvulla nousseet kosteusongel-

mat ja niistä seuranneet pieneliökasvustot sekä sisäilman laatuongelmat. Talon ra-

kenteiden kannalta vakavammat tuholaiset eli erilaiset lahottajasienet ja tuhohyön-

teiset ovat jääneet vähemmälle huomiolle homepelon rinnalla. Teknisen edistysus-

kon logiikan vastaisesti homeongelmia on löydetty samalla tavalla niin uusissa kuin

vanhoissa taloissa. Yleisenä linjauksena onkin kerrottu, etteivät sisäilmaongelmat ole

niinkään sidoksissa rakennuksen ikään kuin rakentamistapaan ja huolellisuuteen.100

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan korjausten tai lisätutkimisen tarvetta

kosteusvaurioiden johdosta on lähes joka toisessa suomalaisessa asunnossa.101

Sisäilmakeskustelussa mielenkiintoinen juonne on sen nuoruus – alan tutkimukset

Suomessa aloitettiin 1980-luvulla ja ensimmäiset laajemmat tutkimukset mikrobi-

kasvustojen aiheuttamista sisäilmaongelmista on julkaistu vasta 1990-luvulla.102

Pientalojen homeongelmia on nostettu kansan tietoisuuteen mm. YLE:n Homeloukku

-televisiosarjan sekä laajalti pyöritellyn Janne Katajan hometalojupakan103 myötä.

Kiinteistökaupoissa onkin 2010-luvulla tullut tavaksi edellyttää kuntokartoitus.104

Puukaupunkien asukashaastatteluissa on noussut voimakkaasti esille kokemus perin-

teisten puutalojen terveellisyydestä. Haastateltavat kokivat terveydentilansa paran-

99 El Harouny 2008, s. 396
100 Esim. Ympäristöministeriön Hometalkoot-sivusto: http://www.hometalkoot.fi/
101 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, hometalo ja kosteusvaurio –tietopaketti.
102 Palomäki, Eero: Rakennuksen kunto ja sisäilma. Työterveyslaitos. Esitys. 2011
103 Katajan blogi aiheesta ”Home sweet home”.
104 HS: ”Kuntotarkastus ei anna turvaa asuntokaupassa” 14.3.2010
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tuneen sen jälkeen, kun oli muutettu muunlaisista asumismuodoista vanhaan puuta-

loon. El Harouny esittää tämän empiirisenä vahvistuksena ylitiiviiksi rakennettujen

talojen suunnitteluperiaatteen kyseenalaistamiselle.105

Jokainen ns. perinnerakentamiskeskusteluun törmäävä huomaakin termin ”hengittä-

vyys” olevan keskiössä kun puhutaan perinteisten puutalojen sisäilmasta. ”Hengittä-

vä talo” esitetään 1970-luvun ”termospullotalon” vastakohtana. Kaila painottaa, ett-

ei hengittävyys tarkoita vetoisuutta, vaan rakenteiden kykyä sitoa ja luovuttaa il-

mankosteutta sekä hiilidioksidia huoneilmasta. Rakennusfysiikan perusteesien mu-

kaan kosteus liikkuu rakenteessa lämpimästä kylmään eli Suomen ilmastossa pää-

sääntöisesti sisätilasta ulkoilmaan. Jos vesihöyryn liikettä rakenteessa ei katkaista,

poistuu se rakenteesta tiivistymättä, aiheuttamatta kosteusvaurioita. Puumateriaalin

kyky sitoa itseensä äkillistä kosteutta (esim. rajatun vesivahingon yhteydessä) ja luo-

vuttaa sitä vähitellen huone- ja ulkoilmaan alkuperäistilan palauttaen, on Kailan mu-

kaan huomattavasti muita yleisiä rakennusmateriaaleja parempi.106 Hengittävyyden,

hiilidioksidin läpäisykyvyn ja painovoimaisen ilmanvaihdon lopputulemana muodos-

tuu puutalojen hyvälaatuiseksi ja tasaisen kosteaksi koettu sisäilma.

Kaila näkee, että hengittävyyden periaate ei sovellu mineraalivillaeristeiden kanssa

käytettäväksi. Näiden kostuminen pudottaa eristyskyvyn murto-osaan alkuperäises-

tä. Siksi kosteuden liikkuminen rakenteessa  pyritäänkin estämään höyrysululla. Kaila

huomauttaa, että myös muovisideaineinen maali toimii (usein tarkoituksetta) höy-

rysulkuna, koska vesihöyry ei siirry maalipinnan muodostaman muovikalvon läpi.107

Hannu Rinne luonnehtiikin 1960-luvun jälkeen rakennettujen pientalojen pääasiassa

koostuneen epäorgaanisesta materiaalista ja niiden sisäpintojen olevan pääsääntöi-

sesti käsitelty tuolloin yleistyneillä hengittämättömillä maali- ja lakkatuotteilla. Ne

105 El Harouny 2008, s. 412-413; Tuomi-Nikula, Outi & Karhunen, Eeva (toim.): Kotina suojeltu talo. Ar-
kea, elämää ja rakennussuojelua Suomessa ja Saksassa. Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen
laitoksen julkaisuja XIII, Pori 2007, s. 324
106 Kaila 1997, s. 468-472
107 Kaila 1997, s. 487
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4. TUTKIMUSTILANNE

Asuinalueiden ja asuntotyyppien haluttavuutta, asumistoiveita ja ns. asumisuria on

tutkittu viimeisten vuosikymmenien aikana kiihtyvällä tahdilla. Lähestymistapoja tä-

hän asuntomarkkinoiden, segregaation ja gentrifikaation värittämään vyyhtiin on

haettu niin sosiologian, kaupunkimaantieteen, taloustieteen, ympäristöpsykologian,

historian kuin rakennussuojelunkin diskurssien kautta. Tämä poikkitieteellinen tut-

kimuskenttä on kuitenkin sivunnut puutaloasumista yllättävän harvoin. Vanhat puu-

talot kuuluvat suomalaisessa rakennuskannassa marginaaliin113, joten on varsin ym-

märrettävää, että makrotasoa luotaavissa tutkimuksissa niiden rooli häivyttyy taus-

talle – tai jopa suljetaan pois tilastovirheiden eliminointitekniikoilla.114

Vaikuttaakin vahvasti, että puutaloalueiden kehitys on päätynyt luupin alle vain tiet-

tyyn alueeseen kiinnittyneissä tutkimuksissa. Makrotason tutkimusten havaitsemista

arvostusmuutoksista on toki hyötyä omankin tarkasteluni suhteen. Niitä käyttäen on

mahdollista kytkeä laadulliset havaintoni marginaalissa tapahtuvasta muutoksesta

laajempaan viitekehykseen.

4.1. ASUINALUEIDEN ARVOSTUKSEN MUUTOS

Suomalaisten asuinalueiden arvostusta selvittävien tutkimusten ajallinen perspektiivi

on tyypillisesti kiinnittynyt tutkimusajankohdan läheisyyteen. Tästä poiketen Irma

Uuskallio on kartoittanut pidemmän aikajatkumon muutoksia väitöskirjassaan Arvos-

tetut asuinsijat – Asuinalueiden arvostuksen sosiokulttuurinen analyysi 1900-luvun

Helsingissä ja Tehtaankadulta etelään. Teos jakautuu kahteen pääteemaan. Ensim-

mäisessä selvitetään helsinkiläisalueiden arvostuksen vaihtuvuutta kaupunkitasolla,

toisessa arvioidaan tapaustyyppisesti Eiran ja Ullanlinnan kaupunginosien kehitystä.

Muutoksen indikaattoreina Uuskallio käyttää neliöhintoja, asumisväljyyttä, omistus-

muotoa, asuntoilmoituksien tekstejä, asukkaiden tulo- ja koulutustasoa sekä puolue-

113 Kts. liite rakennuskannasta
114 Esim. Kortteinen, Matti, Vaattovaara, Mari & Alasuutari, Pertti: Eliitin eriytymisestä pääkaupunki-
seudulla. Yhteiskuntapolitiikka 70 (2005):5. Tutkimuksessa kaikki 1950-lukua vanhemmat pientalot
suodatettu pois.
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kantaa. Tapaustutkimuksessa ovat käytössä laadullisen syvyyden lisäämiseksi arkisto-

lähteet, teemahaastattelut ja lehtiartikkelit.115

Vastaavantyyppistä tai -laajuista tutkimusta muista Suomen kaupungeista ei ole teh-

ty. Pidän kuitenkin todennäköisenä, että Uuskallion havaitsemat asuinalueiden ar-

vostuksen muutosmekanismit pätevät muissakin suuremmissa kaupungeissa, joissa

vanhojen rakennusten osuus on pieni. Käytän näitä tarkastellessani puutaloalueiden

haluttavuuden nousua, ilmiötä, jonka Uuskallio itse jättää marginaaliin.116

Uuskallio toteaa, että funktionalismin leimaamalta 1930-luvulta lähtien aina 1970-

1980-luvuille saakka asuinalueiden arvostuksessa pääasiallinen tekijä oli rakennusten

uutuus ja asuntojen kohoava varustelutaso. Tätä selittää aikakauden edistysusko ja

yleinen luottamus suunnittelijavetoiseen rakentamiseen. Hän painottaa, että vielä

1950-luvulla asunnon käyttöarvo oli estetiikkaa tärkeämpää. Lähiökritiikin nousu se-

kä vanhan talokannan perusparantaminen 1970-1980-luvuilla muuttivat tilanteen.117

Omistusasumisen osuus ja arvostus muuttui Uuskallion mukaan merkittävästi 1900-

luvulla. Omistajuus ei vuosisadan alussa ollut erottava statustekijä verrattuna vuok-

ralla asumiseen. Vuonna 1920 alle 20 % Helsingin asunnoista olikin asukkiensa omis-

tamia.118 Omistamisasuminen yleistyi vasta lähiörakentamisen kaudella 1950-luvulta

1990-luvun alkuun. Aikaisemmin vakiohkona pysynyt viidesosa kasvoi ensin vuosi-

kymmenessä 40 prosenttiin ja jatkoi paisumistaan 1990-luvulle saakka, jolloin lähes

2/3 helsinkiläiskodeista oli asukkaidensa omistamia.119 Statusarvo muuttui samalla ja

1980-luvulla omistamisesta tuli jo vaihtoehtojen vähyydenkin vuoksi arvostettua.120

Omistusasunnon haluttavuutta selittää Juha Siltalan analyysi, jonka mukaan makset-

tu oma asunto takaa ainakin mielikuvatasolla keinon vapautua markkinariippuvuu-

desta antaen neuvotteluvaraa työmarkkinoilla. Siltala kiteyttää palkkatyöläisen ta-

115 Uuskallio Irma: Arvostetut asuinsijat. Asuinalueiden arvostuksen sosiokulttuurinen analyysi 1900-
luvun Helsingissä ja Tehtaankadulta etelään. Helsingin kaupungin tietokeskus, 2001, s 27
116 Viitteitä työväen pientaloalueista löytyy Uuskallion sivuilla: 51, 203 ja 204
117 Uuskallio 2001, s. 82, 103, 107, 256
118 Uuskallio 2001, s. 71-72, 103.
119 Lankinen 2006, s. 16
120 Uuskallio 2001, s 103
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voitteen vetäytyä nauttimaan työnsä tuloksista velattomaan omaan reviiriin olevan

nykykapitalismin keskeinen keino uudistaa itseään.121

Uuskallio linjaa asuntomarkkinoiden ja markkinahintojen vaikuttaneen asuinalueen

haluttavuuteen vasta statuskuluttamisen laajamittaisesti mahdollistaneella 1970-

luvulla. Tuolloin massarakentamiseen kyllästyneet ihmiset alkoivat kaivata yksilölli-

sempää asumista. Keskustan vanhat rakennukset nousivat merkinomaisiksi kulutus-

symboleiksi.122 Asuntokannan yksipuolisuuteen ja kerrostaloarkkitehtuurin mono-

tonisuuteen tuskastumisen on havaittu jatkuvan edelleen 2010-luvulla.123

Uuskallio arvioi vanhojen rakennusten ja erottautumisarvon nousseen kiinnostaviksi

1980-luvulla. Tuolloin suojelukaavat, että vaakalaudalla olevat alueet säilyivät.124

Samaan aikaan kiinnostus koristeellisuutta, rakentamisen laatua ja inhimillistä mitta-

kaavaa kohtaan lisääntyi. Funktionalismia edeltäneet julkisivukoristellut talot rajoit-

tuvat vaiheittain rakennetussa Helsingissä kantakaupunkiin. Näistäkin useat oli pu-

rettu tai saneerattu toimistokäyttöön.125

Kehityksestä seurannut kysynnän ja tarjonnan epäsuhta oli silmiinpistävä, tarjoten

Uuskallion mielestä keinon kulttuurisen symboliarvon kautta tapahtuvaan ns. bour-

dieulaiseen sosiaaliseen erottautumiseen. Asunto rakennusperintökohteessa ei kieli-

nyt vain omistajansa varakkuudesta, vaan myös hienostuneesta kulttuurimausta.126

Uuskallio näkee kivikeskustan tarjoaman erottautumis- ja mielikuvavoiman vakiin-

tumisen johtaneen kilpailuun kyseiselle kentälle pääsemisestä.  Hän huomauttaa oi-

valtavasti, ettei omaleimaiselle alueelle muutto voi olla muotia (yleistä tai yleisty-

mässä) rajallisen tarjonnan takia. Kyse on erikoistuneesta ja idealisoituneesta harvo-

jen muodista.127 Sen sijaan alueelle pyrkiminen ja sen ihastelu voi olla suosittua.

121 Siltala, Juha: Työelämän huonontumisen lyhyt historia. Otava, Helsinki 2004, s. 15-16
122 Uuskallio 2001, s 111, 186, 258
123 Kepsu, Kaisa, Vaattovaara, Mari, Bernelius, Venla & Itälahti, Mikko: Vetävä Helsinki. Luovien ja tie-
tointensiivisten alojen osaajien näkemyksiä seudusta –kotimainen ja kansainvälinen näkökulma. Hel-
singin kaupungin tietokeskuksen tutkimuksia, 2010., s. 56
124 Uuskallio 2001, s 184
125 Saarikangas 2004, s. 470-471
126 Uuskallio 2001, s. 188-200
127 Uuskallio 2001, s. 205
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Tarjonnan vähyys johti hintojen nousuun. Seppo Laakso on tarkastellut tilastollisesti

rakennuksen iän vaikutusta asuntohintoihin pääkaupunkiseudulla, suodattaen pois

sijainnin vaikutuksen. Tuloksena neliöhinnat alenivat rakennusten vanhetessa n. 50-

60 vuoden ikään saakka, mutta nousivat sen jälkeen iän kasvaessa. Laaksokin arvioi,

että vanhojen rakennusten haluttavuus nousi selvästi 1980-luvusta eteenpäin.128

Osoitteesta tuli tätä kautta alueleima ja -etiketti. Uuskallion mukaan vuosituhannen

vaihteen Helsingissä ns. yleiset mielikuvat alueista olivat yhdenmukaisia asunnonvä-

littäjien markkinoinnin kanssa. Asunto nähtiin sijoituksena ja toiveet sen onnistumi-

sesta, asuntovarallisuuden kasvamisesta, vetivät ihmisiä arvostetuille alueille.129

Henrik Lönnqvistin ja Mari Vaattovaaran tutkimus Asuntomarkkinoiden vuoristorata

vahvistaa asuinalueteesin. Se toteaa eron Helsingin seudun eri alueiden neliöhinto-

jen välillä laajenneen voimakkaasti 1990-luvun jälkipuoliskolta alkaen. Kun vuonna

1979 kalleimman alueen keskineliöhinta oli 1,85-kertainen halvimpaan alueeseen

verrattuna, oli vastaava suhdeluku vuonna 2000 yli kolme. Tutkimus painottaakin ne-

liöhintojen eriytyneen enemmän alueellisesti kuin yksittäisten asuntojen välillä.130

Uuskallio esittää kentälle pääsemisen pääsymaksuna suoritettavan investoinnin osa-

na omistajansa identiteetinrakentamista.131 Tätä kuvasti 1980-luvulla erityisesti luo-

vien alojen edustajien, etupäässä arkkitehtien hakeutuminen Etelä-Helsingin histori-

allisille asuinalueille.132 Tieto- ja taitoammattilaisten asumistavoitteita Helsingin seu-

dulla vuonna 2000 kartoittanut Rauhaa ja karnevaaleja -teos päätyi vastaavaan tu-

lokseen. Erityisesti taidealan toimijat haikailivat pääsystä kivikaupungin vanhoihin ta-

loihin. Tutkimuksen mukaan taidealoilla toimivat arvostivat muita suomalaisia sel-

västi vähemmän pientaloasumista.133

Myös Kortteisen, Vaattovaaran ja Alasuutarin artikkeli Eliitin eriytymisestä pääkau-

punkiseudulla viestii eri ammattiryhmien keskittymisestä tietyille asuinalueille. Sen

128 Laakso, Seppo & Loikkanen, Heikki A.: Kaupunkitalous. Johdatus kaupungistumiseen, kaupunkien
maankäyttöön sekä yritysten ja kotitalouksien sijoittumiseen. Gaudeamus. Helsinki, 2004, s. 258
129 Uuskallio 2001, s 252
130 Lönnqvist & Vaattovaara 2004, s. 14-15
131 Uuskallio 2001, s. 236
132 Uuskallio 2001, s. 117
133 Ilmonen, Mervi et al.: Rauhaa ja karnevaaleja: tieto- ja taitoammattilaisten asumistavoitteet Hel-
singin seudulla. Teknillinen korkeakoulu, Espoo 2000, s. 229
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päähavainto on, että seudun eliitti on jakautunut kahtia korkeatuloiseen, rakenne-

muutoksen luomaan bisneseliittiin, joka hakeutuu luonnonläheisille pientaloalueille

seudun länsipuolelle (Espoo & Kauniainen) sekä tätä matalampituloiseen ns. koulu-

tuseliittiin, joka pyrkii kantakaupungin vanhoille asuinalueille.

4.2. GENTRIFIKAATIO JA IMAGONMUUTOS PUUTALOALUEILLA

Vuosisadan alkupuolen teollistuvien kaupunkien työväenluokkainen puutaloalue-

elämä on muisto menneestä nykyisillä puutaloalueilla. Näillä tapahtunutta keski-

luokkaistumista eli ns. gentrifikaatiota134 ja imagonmuutosta on kartoitettu muuta-

maan otteeseen. Kolmesta tapaustutkimusartikkelista, kolmesta pro gradu -

tutkielmasta sekä fragmenttityyppisistä huomioista puutaloalueita koskevassa kirjal-

lisuudessa koostuvaa kokonaisuutta on ehkä kuitenkin ylimitoitettua kutsua ”tutki-

mustilanteeksi”.

Asuntotyypin haluttavuuden muutoksen tulisi nykyisen talousjärjestelmän logiikan

mukaisesti vaikuttaa myös myyntihintoihin. Jos hyödyke, jota on niukasti tarjolla, ko-

kee arvostuksen (eli kysynnän) muutoksen, nousee samalla hinta, jonka kuluttajat

ovat valmiita maksamaan siitä. Tämä, tyypillisesti kysyntä-/tarjontakehikolla havain-

nollistettava asetelma, on taloustieteen perusteesejä. Sovellus tästä ajatusmallista

on edellä mainittu tarkastelu kivikeskustan hintojen noususta.

Kuten olen aikaisemmin maininnut, täyttävät puiset pientalot niukkojen hyödykkei-

den kriteerit. Jos funktionalismia edeltäneet kivikeskustan kerrostaloasunnot ovat

suhteellisesti harvinaisuuksia pääkaupunkiseudulla (n. 10 % Helsingin kerrostalokan-

nasta), ovat 1960-lukua edeltäneet puiset pientalokodit todellista marginaalin herk-

kua (n. 2,8 % pääkaupunkiseudun asuntokannasta, Helsingissä vielä hieman vähem-

män).135 Täten niiden omistamisesta saatava erottautumisarvo on merkittävä, eten-

kin kun muistetaan muun kerrostalovaltaisen rakennuskannan homogeenisuus.

134 Laajempi selitys esim. Alcoverro, Adri  & Dijkstra, Corien: Gentrification in Finland: the case of Pis-
pala, Tampere. Tilastokatsaus Tampereelta 43:1, 2009, s. 3
135 Tyyppitaloja edeltävät pientalokodit muodostavat vain 0,7 % pääkaupunkiseudun asunnoista. Kts.
liite rakennuskannasta.
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Tätä taustaa vasten on ollut hämmentävää havaita keskiluokkaistumisen järjestel-

mällinen sivuuttaminen puutaloja käsittelevässä kirjallisuudessa. Puutaloalueet ovat

olleet pulakausien asutuskeino, rajallisten resurssien sanelema väliaikaisratkaisu.

Kun nämä työväestön ahdinkoa ratkoneet sosiaaliset projektit Puu-Vallilasta Pispa-

laan ovat nykyään kulttuuriorientoituneen keskiluokan kansoittamia, on selvää, että

jotain merkittävää on tapahtunut matkan varrella.  Kuitenkin tapahtuneen suhteen

ollaan pitkälti ns. keskinäisen tiedon varassa, josta tutkimustietoa on hyvin niukasti.

Myöskään rakennusperinnön taloudellista vaikutusta kartoittanut yhteispohjoismai-

nen hanke ei ole poikinut puutaloalueiden arvonnousua kartoittavia tutkimuksia.136

Puutaloalueita käsittelevää kirjallisuutta on varsin runsaasti, etenkin eri asuinaluei-

den juhlavuosihistoriikkeja asukasmuisteluineen.137 Ainoa näistä löytämäni keski-

luokkaistumiseen viittaava ilmaus on vuonna 2007 ilmestyneessä Meidän Käpylä-

kirjassa. Siinä viisi vuotta alueella asunut uudisasukas toteaa:

Se tavallinen tarina: melko huonokuntoinen talo, jossa piti tehdä kaikenlaista, mutta
rahat eivät tietenkään riittäneet, kun talo maksoi jo maltaita -- maksettu hintakaan
ei enää tunnu taivaita hipovalta.138

Vaikka akateemisessa kirjallisuudessa puutaloalueiden keskiluokkaistuminen havait-

tiin jo 1980-luvun puolessavälissä Törnroosin ja Nurmisen toimesta, on Eskelisen pe-

rusparannusjärjestelmätutkimus edelleen ainoa laajempi, useita asuinalueita kattava

selvitys puutaloalueiden väestön sosiaalipohjan muuttumisesta ja sen syiden eritte-

lystä. Uudemmista puukaupunkitutkimuksista gentrifikaatio esiintyy haastattelu-

lainauksien kautta El Harounyn väitöskirjassa sekä yhden Kotina suojeltu talo -

kokoelmateoksen artikkelin alakohtana. Kuitenkin näiden kahden teoksen yhteensä

yli tuhannesta sivusta alle kymmenen käsittelevät keskiluokkaistumista.

Näiden ja 1980-luvun päänavausten lisäksi on ilmestynyt kaksi pienempää tapaus-

tutkimusartikkelia, joista toinen käsittelee Tampereen Pispalaa ja toinen Turun Port

Arthuria.139 Julkaisemattomista lähteistä löytyy tietoa aiheesta Laura Kovasen ja Ant-

136 Economics and Built Heritage, hankkeen verkkosivut
137 Kts. lähdeluettelo
138 Voi kysyä rikkooko uudisasukas alueen normeja puheillaan! Korppi, Asta (toim.): Meidän Käpylä.
Tintta Kustannus, Helsinki 2007., s. 282
139 Alcoverro & Dijkstra 2009, Jauhiainen 1997
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ti Mansikan 1990-luvun loppupuolen suunnittelumaantieteen pro gradu -tutkielmista

Gentrifikaatio Helsingissä 1980-luvulta 1990-luvun puoliväliin sekä Slummista keski-

luokan asuinalueeksi. Vanhan Porvoon gentrifikaatiokehitys.

4.2.1. ESIMERKKEJÄ HAVAITUISTA MUUTOKSISTA

Jo Törnroosin teoriapainotteinen artikkeli Turun Lonttisten ja Port Arthurin asuinalu-

eista tähdentää kulttuuriorientoituneen nuoren keskiluokan vaikutusta puisten työ-

väenalueiden muutokseen. Törnroosin mukaan nämä hakivat asuntomassasta poik-

keavien puutalojen tarjoamaa habitukseensa sopivaa erottautumisarvoa. Heidän

luomansa kysyntä ja talojen perusparantaminen nosti alueiden asuntohinnat tasolle,

joka käytännössä syrjäytti alkuperäisasukkaat. Täten myös alueen aikaisempi kult-

tuuri muuttui tulokkaiden myötä.140 Havaitut mekanismit ja teoriakehykset olivat siis

jo tässä vaiheessa täysin samoja, joita Uuskallio käytti 15 vuotta myöhemmin.

Eskelinen vie nämä havainnot konkretian tasolle käyttämällä empiirisiä aineistoja

tarkastellessaan viiden puutaloalueen 141  muuttumista perusparannuslainoituksen

vaikutuksesta. Hänen havaitsi, että kaikilla edullisten ja heikosti varusteltujen vuok-

rakortteerien keskittyminä identifioituneilla alueilla vähentyi vuokra-asuminen sel-

keästi. Tyypilliset lainanhakijat olivatkin muualta alueelle muuttaneita asukkaita, jot-

ka peruskorjasivat ostamiaan asuntoja. Korjauksen yhteydessä huoneistojen luku-

määrä väheni ja koko kasvoi asuntoja yhdistettäessä.142

Eskelisen havainnot seuraavat kansainvälisten saneeraustutkimusten (esim. Castells

1978 ja Pugh 1980) linjaa, joissa saneerattujen alueiden vuokralaiset eivät tyypillises-

ti pysty jäämään alueelle nousseiden vuokrien takia. Eskelinen arvioikin, että järjes-

telmästä hyötyi vähävaraisten alkuperäisasukkaiden kustannuksella valikoitunut tu-

lokkaiden joukko, joka korjasi hyödyn asuntokannan arvon nousemisesta.143

140 Törnroos, Jan-Åke: Ny medelklass och boendeform i arbetarstaden – en studie av två stadsdelar i
Åbo. Suunnittelumaantieteen yhdistyksen julkaisuja 24/1986, s. 169-173, 179-180
141 Tampereen Pispala, Kuopion Itkosenniemi, Uudenkaupungin Sarvakko ja vanha keskusta sekä
Suomussalmen kirkonkylä.
142 Eskelinen 1998, s. 136, 178-180
143 Eskelinen 1998, s. 146, 209-211
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”Sosiaalisesti epäilyttävimmän” aineksen kaikkoaminen ja talojen ehostunut ulkonä-

kö nostivat kaikkien alueiden arvoa. Eskelisen mukaan oli kuitenkin tapauskohtaista

seurasiko tästä mittavampaa keskiluokkaistumista.  Hänen havaintojaan mukaillen

voidaan puutaloalueet jakaa kolmeen kategoriaan:144

1. Suurien kaupunkien vanhat työläiskaupunginosat, joissa asukaskunta on jo

muuttunut tai muuttumassa gentrifikaation myötä.

2. Vanhojen kaupunkien keskustat, joissa väestön muutospaine on pieni.

3. Omakotitaloalueet muuttotappioalueilla.

Tutkimistaan alueista Eskelinen luonnehtii Pispalan nousseen työväenalueesta her-

rasväen alueeksi 1970-luvun lopusta lähtien ja Itkosenniemen muuttuneen ”puut-

teenperästä” keskiverroksi asuinalueeksi. Vähäisistä asukasmuutoksista huolimatta

Uudenkaupungin puutaloalueilla perusparannuksen jälkeen asukkaiden vuosiansiot

olivat keskimääräistä suuremmat verrattuna kaupungin muihin osiin. Muuttotappio-

alueisiin kuuluvassa Sodankylässä sosiaaliset muutokset olivat sen sijaan vähäisiä.145

Tuoreempaa aikaperspektiiviä näkyy Kotina suojeltu talo -teoksen artikkeleissa, jois-

sa tarkastellaan Vanhaa Raumaa ja Porin 5. kaupunginosaa asuinpaikkoina. Porin 5.

kaupunginosa oli 1970-luvulla alemman keskiluokan ja työväestön asuinaluetta, mut-

ta pienituloiset asukkaat olivat vähentyneet siitä lähtien. Artikkeli toteaa muutoksen

näkyvän myös katukuvassa. Uusien asukkaiden taloja on ylikorjattu, kun vanhempien

asukkaiden rakennukset ovat rapistuneet. Asuntojen hinnannousu olikin alueesta

kertovien uutisten yleisimpiä otsikoita 1990-luvulla. Haastateltu asukas kiteytti:

nää myytiin kuitenkin niin edullisesti, että kannatti ostaa. Tiedän, et jos tätä lähtis
nyt myymään niin... tiedän,et tästä sais kyllä aikamoisen voiton.146

Alcoverron ja Dijkstran artikkeli Gentrification in Finland: the case of Pispala, Tampe-

re (2009) päivittää Eskelisen havaintoja lähemmäksi nykypäivää.147 Sen mukaan kehi-

tyskulku on jatkunut Pispalassa viime vuosiin asti. Asukkaiden tulo- ja korkeakoulu-

144 Eskelinen 1998, s. 190-192. Eskelisellä itsellään viisi kategoriaa.
145 Eskelinen 1998, s. 101-108, 139-140
146 Kotina suojeltu talo 2007, s. 148-152
147 Oikeastaan he uusivat Eskelisen tutkimuksen suppeammassa kontekstissa, vain tilastotietoihin no-
jaten. Eskelistä ei mainita lähdeluettelossa eikä siihen viitata.
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tustaso ovat nousseet huomattavasti Tampereen keskiarvoja korkeammiksi, kuten

myös omistusasumisen yleisyys. Eskelisen tulosten todentamisen lisäksi he tekevät

myös uuden huomion osoittaessaan Pispalan väestön keski-iän laskeneen muuta

kaupunkia alemmaksi ja ikääntyneen väestön osuuden pienemmäksi.148

4.2.2. ENTÄ HELSINGIN SEUDULLA?

Useat rakennukset olivat vaihtaneet omistajaa sen jälkeen kun Puu-Vallila oli päätet-
ty säilyttää. Nämä talot oli jo valtaosiltaan saneerattu, rakennettu lähes kokonaan
uudelleen niin että ne olivat nyt edustavampia kuin mitä olivat olleet uusina, ja ka-
tuvarsiin oli ilmestynyt Bemareita ja Volvoja.149

Kuvaus Puu-Vallilasta. Matti Yrjänä Joensuu: Harjunpää ja heimolaiset, 1984

Pääkaupunkiseudulla ja ympäryskunnissa, joissa oman käsitykseni mukaan joutuu

pulittamaan kovimman hinnan puutaloalueille pääsystä, on gentrifikaation tarkastelu

jäänyt perustutkinto-opiskelijoiden varaan, keskittyen Kumpulan alueeseen.

Kattavin luotaus aiheesta löytyy Kovasen pro gradu -tutkielmasta. Tilastoaineistoa ja

klusterianalyysiä käyttäen Kovanen nostaa Helsingin selkeimmin gentrifioituneiksi

alueiksi Puu-Kumpulan ja Kallion Torkkelinmäen. Myös Kumpulan viereisessä Touko-

lassa ylempien toimihenkilöiden osuus kasvoi tutkitulla ajanjaksolla.150

Kovanen havaitseekin Kumpulassa samankaltaisia muutoksia kuin Uuskallio eteläi-

sessä kantakaupungissa. Puu-Kumpula suojeltiin vuonna 1976 yleiskaavalla, jonka

jälkeen monet puutaloista peruskorjattiin. Kovasen mielestä Puu-Kumpulan gentrifi-

kaatio sai alkunsa näistä alueelle siirtyneiden valinnoista, ei taustalla olevista kunnan

toimista. Kovasen haastattelujen perusteella uudisasukkaat olivat tyypillisesti aka-

teemisesti koulutettuja perheellisiä n. 30-vuotiaita, puoluekannaltaan vihreitä ja

ateisteja. Ison osan tulokkaista muodostivat taiteilijat ja vapaiden ammattien edusta-

jat, kuten arkkitehdit, kirjastonhoitajat ja toimittajat. Haastattelujen toteutushetkellä

(1999) oli päädytty jo tilanteeseen, jossa uusimmat muuttajat olivat pankkiireita,

148 Alcoverro & Dijkstra 2009, s. 9-10
149 Joensuu 1984, s. 102
150  Kovanen, Laura: Gentrifikaatio Helsingissä 1980-luvulta 1990-luvun puoliväliin. Pro Gradu-
tutkielma,  Suunnittelumaantiede. Helsingin yliopiston maantieteen laitos, 1999, s. 60
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lääkäreitä ja juristeja. Kovanen tulkitsee mielikuvan Kumpulasta ”juppien” kylänä

yleistyneen 1990-luvulla.151

Kovasen havainnot uudisasukkaiden muuttumisesta seuraavat tyypillistä gentrifikaa-

tiojärjestystä (työväenalue -> luova, boheemi luokka -> varakkaampi keskiluokka).152

Tätä kolmivaiheista prosessia on havainnollistettu erinomaisesti Yleisradion tuotta-

massa Harvoin tarjolla -tv-sarjassa. Sarja kertoo kuvitteellisesta Helsingin Lyytinmäen

puutaloalueesta, jonka talot ovat sarjan nimen mukaisesti harvoin myynnissä. Sarja

on kuvattu Tapanilassa, mutta paikallisuutta on tarkoituksella pyritty häivyttämään.

”Harvoin tarjolla” kuvaa realistisesti helsinkiläistä puutaloelämää reunaehtoineen.

Yksi sen pääteemoista on tonttien vuokrasopimusten vanheneminen, joka todelli-

suudessa koskettaa Helsingissä Käpylää, Kumpulaa, Toukolaa ja Vallilaa sekä Tampe-

reella Pispalaa jne. Sarjan käsikirjoittaja Johanna Hartikainen on itse toukolalainen153,

joten keskiluokkaistumisen, kallistuvien vuokrien ja vuokrasopimuksen irtisano-

misuhan tematiikka on varmasti hänelle tuttu oman elinympäristönsä kautta.

Kovasen haastattelemat kumpulalaiset kertoivat alueen hintojen nousseen niin kor-

kealle, että muutamissa perinnönjakotilanteissa asukkaat eivät kyenneet lunasta-

maan sukulaisiaan ulos ja talot päätyivät myyntiin. Haastatellut kiinteistövälittäjät

kertoivat hintojen nousseen todella reippaasti ja alueelle muuttavien hakevan taitei-

lijamaista imagoa. Heidän mukaansa alueen asuntokaupalle oli tyypillistä välitettävi-

en asuntojen vähäisyys, puskaradion voima ja valmius odottaa asunnonvapautumista

pitkiäkin aikoja. He luonnehtivat Puu-Kumpulaa erityislaatuiseksi asuntomarkkina-

alueeksi. Keskustan läheisyydessä ei ollut muita nopeasti suosituiksi muuttuneita ja

aiemmalta statukseltaan matalia alueita. Ainoat hieman samantyyppiset alueet oli-

vat välittäjien mielestä puutalovaltaiset Toukola ja Vallila.154

Helsingin puutaloaluetutkimus tuntuu keskittyvän pitkälti Kumpulan ympärille. Pau-

liina Veijalaisen pro gradu -tutkielma Slummiparakeista kyläkarnevaaleihin, kartoit-

151 Kovanen 1999, s. 60, 65-73, 76, 83
152 Alcoverro & Dijkstra 2009, s. 5
153 Kansan uutiset, 24.10.2008.
154 Kovanen 1999, s. 72-76
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taa Kumpulan ja Toukolan imagonmuutosta Helsingin Sanomien ja Ilta-Sanomien si-

vuilla 1963–1999 sisältö- ja diskurssianalyysin keinoin.155

Veijalaisen havaintojen mukaan Kumpulan ja Toukolan imago muuttui tutkitun ajan-

jakson aikana selkeästi. Alkuvaiheissa alueita koskeva julkinen keskustelu toivoi nii-

den pikaista purkamista ja tehokkaampaa kerrostalovaltaista rakentamista. Erityises-

ti sodan jälkeen rakennettuihin puuparakkeihin asukaskuntineen suhtauduttiin pen-

seästi ja niitä verrattiin jopa slummeihin. Uutisointi alkoi kuitenkin muuttua positiivi-

seksi 1980-luvun gentrifikaation myötä. Veijalaisen mielestä etenkin 1990-luvun

alussa järjestetyt ensimmäiset Kumpulan kyläjuhlat antoivat symbolin alueen yhtei-

söllisyydelle ja asukasaktiivisuudelle. Veijalainen näkee, että asukasaktiivisuus oli

avainasemassa myönteisen imagon rakentumisessa.156

4.2.3. VANHA PORVOO – HELSINKILÄISTEN PUUKAUPUNKILÄHIÖ?

Helsinkiläisten puutaloalueiden sosiaalisen muutoksen tarkastelu rajoittuu näihin ta-

pauksiin. Sen sijaan Vanhan Porvoon keskiluokkaistumista on analysoitu muuta-

maankin otteeseen. Porvoon historiallinen puukaupunki on kohtuullisen ajomatkan

päässä Helsingistä mahdollistaen työskentelyn pääkaupungissa.157  Vanhassa Por-

voossa gentrifioituminen on ollut sekä varhaisinta että selkeimmin havaittavissa. Ju-

ha Nurmela havaitsi 1980-luvun tutkimuksessaan, että vanhassa Porvoossa jopa 45

% kiinteistöistä vaihtoi omistajaa 1970-luvulla, pääasiallisesti vuoden 1974 kaava-

vahvistuksen jälkeen.158 Tätä murrosta edelsi alueen pidempi matalan sosiaalisen

statuksen ja vuokra-asumisen kausi.159

Keskiluokkaistumista kartoittanut Antti Mansikka toteaa pro gradu -tutkielmassaan,

että  Vanhan  Porvoon  asukkaista  kävi  1990-luvulla  jo  yli  20  %  Helsingissä  töissä  ja

alueelle muuttaneet tulivatkin pääkaupunkiseudulta. Vaikka alueen väestö lähes

155 Veijalainen, Pauliina: Slummiparakeista kyläkarnevaaleihin – Kumpulan ja Toukolan imagonmuutos
sanomalehdissä 1963-1999. Pro Gradu-tutkielma. Helsingin yliopiston Maantieteen laitos, 2010, s 31
156 mts. 76-80
157 Porvoosta käydään töissä Avotakan artikkeleissa numeroissa: 5/75, 3/79 ja 10/11
158 Nurmela, Juha. Vanhan Porvoon tulevaisuus ja kehittämisen keinot.  Vanha Porvoo 80-tutkimuksen
loppuraportti. Asuntohallitus, tutkimus- ja suunnitteluosasto, Helsinki 1984, s.17
159 El Harouny 2008, s. 197
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puolittui pienten asuntojen yhdistämisen myötä 1970-95 välisenä aikana, nousi silti

kiinteistökaupan volyymi 1990-luvun lamaan saakka. Mansikan mukaan hinnat saa-

vuttivat huippunsa 1980-luvun puolivälin jälkeen. Tästä lähtien Vanha Porvoo miel-

lettiin paremman ja korkeakoulutetun väen ja helsinkiläisten asuinalueeksi. Mansik-

ka arvioi, että Porvoon kohdalla gentrifikaatioprosessi oli saavuttanut päätepisteensä

1990-luvulla.160 Helsinkiläistyminen ja keskiluokkaistuminen pulpahti esille myös El

Harounyn haastatteluissa. Esimerkiksi eräs virkamies totesi alueen elitistyneen.161

4.3. PUUTALOELÄMÄ JA SEN VALINTA YMPÄRISTÖPSYKOLOGIAN SILMIN

Edellä listatuissa tutkimuksissa on arvostuksien muuttumisen lisäksi esitetty joitakin

arvioita ulkoisista syistä tietyn asumismuodon valitaan. Näitä olivat erottautumisar-

vo, samaistuminen alueen edustamaan habitukseen ja ammatti-identiteetin tukemi-

nen. Ympäristöpsykologia ja sosiologia ovat tarkastelleet sisäisiä vaikuttimia asun-

nonvalintaan sekä sitä, miten valittu asunto otetaan haltuun ja rakennetaan kodiksi.

4.3.1. PÄÄTÖKSENTEKO ASUNNONOSTOTILANTEESSA

Eija Hasu on artikkelissaan Asumisen päätöksiä – järjellä vai tunteella? hahmotellut

suomalaisten asunnonvalintamalleja haastattelututkimuksen kautta. Hasun mielestä

yksilöiden yksittäiset päätökset voivat vaikuttaa hyvinkin spontaaneilta, mutta taus-

talta on löydettävissä erilaisia vaihtoehtojen käsittelytapoja. Hän käyttää Antonide-

sin ja van Raaijn (1998) seitsemän asunnonvalinnan päätöksentekomallia. Ne voivat

toimia päätöksen perusteluna joko yksin tai samanaikaisesti.162

1) Lineaaris-kompensatorisessa menetelmässä asuntojen huonoiksi koettuja

ominaisuuksia kompensoidaan myönteisillä. Tämä on Hasun mukaan pitkälti

rationaalinen ja harkitseva lähestymistapa. Hän näkee kompensaation eli

160 Mansikka, Antti: Slummista keskiluokan asuinalueeksi. Vanhan Porvoon gentrifikaatiokehitys. Pro
gradu -tutkielma. Helsingin yliopiston maantieteen laitos, 1995, s. 39-47, 92
161 El Harouny 2008, s 448-449
162 Juntto, Anneli (toim.): Asumisen unelmat ja arki: suomalainen asuminen muutoksessa. Gaudea-
mus. Helsinki 2010, s. 72-87
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kielteisten ominaisuuksien piilottelun olevan läheistä sukua Matti Kortteisen

lähiötutkimuksessa havaitsemalle defensiiviselle ns. onnellisuusmuurille.163

2) Yhdistävät päätöksentekosäännöt tarkoittavat, että asunnolle asetetaan mi-

nimi- ja maksimikriteerejä. Esimerkiksi voidaan edellyttää omaa pihaa, sijain-

tia tietyllä alueella tai maksimietäisyyttä keskustasta. Kriteereistä poikkeavat

vaihtoehdot rajataan pois.

3) Leksikografisessa metodissa asunnon ominaisuudet asetetaan tärkeysjärjes-

tykseen ja valitaan tärkeimmät kriteerit täyttävä asunto. Tasatilanteessa jat-

ketaan lajittelua seuraavaksi tärkeimpien kriteerien kautta. Hasu havaitsi, et-

tä tämä tapa oli tyypillinen yksineläjille.

4) Ominaisuuksia vastakohtaistava päätöksentekomenetelmä nostaa talon

poikkeavan ominaisuuden tai erikoisuuden valinnan pääsyyksi. Esimerkiksi

mahdollisuus muuttaa vanhaan puutaloon koetaan niin ainutlaatuiseksi, että

muut kriteerit menettävät merkityksensä.

5) Peräkkäisessä eliminoinnissa jokaiselle kriteerille annetaan minimiarvo. Täl-

löin käytännössä vaihtoehto hylätään, jos siitä havaitaan jotain kielteistä.

6) Listattavien eroavaisuuksien mallissa kahden kohteen ominaisuuksia vertail-

laan ja hävinnyt pudotetaan. Tämän jälkeen voittanutta verrataan seuraa-

vaan kandidaattiin.

7) Vaikutukseen vetoaminen on menetelmistä yksinkertaisin. Siinä ostopäätös

perustellaan ensivaikutelmalla. Ostaja ihastuu asuntoon tai kokee outoa tut-

tuuden tunnetta asunnossa ensi näkemältä. Tyypillinen jälkikäteen annettu

sanallinen perustelu on tällöin ”se vain tuntui heti kodilta”.

Hasu havaitsi haastatteluissaan, että vaikka rationaalisia malleja käytettiin runsaasti

kohteiden esikarsinnassa, painotettiin loppuvaiheen valintatilanteessa intuitiota ja

vaikutelmaa. Vastauksena artikkelinsa kysymykseen, toteaa Hasu, että asunto siis os-

tetaan sekä tunteella että järjellä.164

Kritiikkinä Hasun luokitteluun voisi esittää, että ”tunne” ja ”järki” eivät välttämättä

ole toistensa puhtaita vastinpareja, vaan tunne on kasvavassa määrin nähty pikakog-

163 Kortteinen, Matti: Lähiö. Tutkimus elämäntapojen muutoksesta. Otava, Helsinki 1982, s. 297-302
164 Juntto (toim.) 2010, s. 85, 90
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nitiona.165 Käytän itse aineistoni läpikäynnissä ilmiön kuvaamiseen termejä ”harkit-

seva” ja ”spontaani”. Käytännössä puhutaan kuitenkin samasta asiasta.

4.3.2. KOTI EHEYTTÄJÄNÄ

Liisa Horelli-Kukkosen teos Asunto psykologisena ympäristönä (1991) oli ympäristö-

psykologian uranuurtajateos Suomessa. Kyseinen havainnointitutkimus pyrki tarkas-

telemaan fyysisen ympäristön, eli kodin roolia asujien psyykkisessä itsesäätelyssä.

Horelli-Kukkonen esittää kodin voivan olla fyysisen suojan ja omistamisen ohella

myös juurtumisen ja kiintymisen kohde. Se toimii hänen mukaansa parhaimmillaan

turvallisena pesänä ja lohduttajana elämän karikoissa, jopa paikaten onnettoman

lapsuuden muistoja. Se luo voimaannuttavan mielikuvan autonomisuudesta toimies-

saan asukkaansa itsemääräämisen ja luovan toiminnan tyyssijana.166 Juha Siltala on

luonnehtinut tyydyttävän asunnon olevan ainoastaan sellainen, jossa voi elää oman

rytminsä mukaisesti ilman herpautumatonta sosiaalista jännitystä.167

Horelli-Kukkosen päätuloksia oli kodeissa sijaitsevien ns. henkireikien ilmeneminen.

Tämä viittaa tietyissä tiloissa ilmeneviin, luovalle psyykkiselle itsesäätelylle ominais-

ten hetkittäisten vapauden ja elvytyksen – minän eheyden – kokemuksiin. Tällöin

psykoanalyyttisen teorian mukaan symboli (kodin tila/esine) saa energiavarauksen

asujan psyykkisessä työssä, jolloin siihen liittyvien mielikuvien avulla voidaan sitoa

tensioita ja alentaa mielen sisäistä jännitettä.168

Horelli-Kukkonen esittää havaitsemiensa henkireikien olevan tyypillisesti lähiaisteja

virittäviä paikkoja. Niiden avulla voi vaalia aistillista mielihyvää ja kehominää. Esi-

merkeiksi tutkimusaineistostaan 1980-luvun omakotitaloista hän nostaa mm. sau-

nan, tupakeittiöt, miesten nikkarointitilat ja leivinuunin:

165 Esim. Dolan, R. J.: Emotion, Cognition, and Behavior. Science 298, 2002, s. 1194
166 Horelli-Kukkonen, Liisa: Asunto psykologisena ympäristönä. Asujan ja asunnon vuorovaikutusta
kos-kevat tutkimus pientalojen itsesuunnittelukokeilun valossa. TKK:n arkkitehtiosaston tutkimuksia,
Espoo 1993, s. 4, 113, 127, 139-143, 147-148
167 Horelli-Kukkonen 1991, s. 5; Siltala, Juha: Ilman omaa rauhaa ihminen ei ole luova, sosiaalinen eikä
joustava. Ryhmätyö, 20,1, ss. 5-19. 1991, s. 5-19
168 Horelli-Kukkonen 1991, s. 139-143, 156
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Leivinuuni on edelleen keskeinen aistillis-toiminnallinen virittäjä kuudessa perhees-
sä. Leivinuunin käyttäminen merkitsee monipuolista ja pitkäkestoista prosessia. Sii-
hen kuuluvat puiden pilkkominen, uunin lämmittäminen, taikinan vaivaaminen ja
nostattaminen, leivän tai pullan leipominen, paistaminen ja syöminen. Leivinuunin
lämpö ja leivän tuoksu leviävät koko asuntoon ja muokkaavat sen ilmapiiriä. Proses-
siin osallistuvat siten leipojan ohella koko perhe ja joskus myös vieraat ja naapurit.169

Myös uudemmassa tutkimuksessa on törmätty kasvavaan taipumukseen rakentaa

kodista yksityinen turvapaikka. Kyttä, Pahkasalo ja Vaattovaara arvelevat artikkelis-

saan Asuminen – eletty unelma, että tällä pyritään suojautumaan liian hektiseksi koe-

tulta (työ)elämältä. Suojan hakemisesta kielii se, että koteihin rakennetaan ominai-

suuksia, kuten esimerkiksi kotiteatteri ja kylpylä, jotka mahdollistavat liikekeskusten

tarjoamien palveluiden kuluttamisen kotona.170

Mihaly Csikszentmihalyi on analysoinut tämäntyyppisen kotikeskeisyyden pyrkimyk-

senä vahvistaa uhattua identiteettiä tutun esineympäristön kautta. Kodin tutut esi-

neet helpottavat hänen mukaansa omistajansa kontrollintunnetta omasta elämäs-

tään. Ne ylläpitävät totuttua maailmanjärjestystä.171

4.3.3. KOTI MUUTTUVAN MINÄKUVAN RAKENNUSALUSTANA

Horelli-Kukkosen mukaan kodilla on keskeinen funktio asukkaidensa identiteetin ra-

kennus- ja esittelyalustana. Koti toimii tällöin elämäntehtävän tukijana, sen ilmentä-

essä asukkaidensa sosiokulttuurista kontekstia, perhesuhteita sekä myös persoonal-

lisuutta. Hänen mukaansa monille niukoista materiaalisista olosuhteista tuleville uusi

asunto merkitsee samalla sosiaalisen aseman kohentumista. Kuitenkin tämä edellyt-

tää myös minäkuvan uudelleenrakentamista. Horelli-Kukkonen arvioi Tognolia mu-

kaillen, että kodin muokkaamisessa, tilan haltuunotossa, on kyse samanaikaisesti ta-

pahtuvasta yksilöllisen ja sosiokulttuurisen identiteetin työstämisestä.172

Horelli-Kukkonen tulkitsee, että asunnon remontoiminen muodostuu terapeuttiseksi

kokemukseksi, mikäli uudistuvan asunnon herättämät mielikuvat ovat linjassa re-

169 Horelli-Kukkonen 1991, s. 134
170 Juntto (toim.) 2010, s. 114
171 Siltala 2004, s. 424; Csikszentmihalyi, Mihaly & Rochberg-Halton, Eugene: The meaning of things.
Domestic symbols and the self. Cambridge University Press 1981, s.185-187
172 Horelli-Kukkonen 1991, s. 146; Tognoli, Jerome: Residential environments. Teoksessa Handbook of
Environmental Psychology. John Wiley & Sons. New York 1987, s. 661
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montoijan itsekäsityksen kanssa. Sen sijaan vieraat sosiokulttuuriset mallit, kuten

ylemmän sosiaaliluokan käytösnormeja tukevat tilamuutokset, toimivat pikemminkin

epäterapeuttisesti. Horelli-Kukkosen tarkkailemien perheiden kohdalla lapsuudessa

sisäistetyt sosiaalis-tilalliset mallit vaikuttivat suuresti heidän uusien asuntojensa pe-

rusratkaisuun. Jos lapsuuden tilamallia ei voitu toteuttaa, havaitsi Horelli-Kukkonen,

että se johtaa asujan kriisiytymiseen.173

Tämänkaltainen kokemus on johdettavissa lapsipsykoanalyytikko D.W. Winnicottin

impingement -termin kautta. Kontakti ympäristön kanssa hajottaa minätunnetta sen

rakentamisen sijaan, kun ulkomaailma ei vastaakaan sisämaailmaa. Tällöin pyritään

palauttamaan rauhantila, josta käsin voidaan ryhtyä toimimaan oma-aloitteisesti.174

Horelli-Kukkonen pohjaa työnsä identiteetinrakennusosion pitkälti Monique Eleb-

Vidalin tutkimukseen pariisilaisista keskiluokkaan nousijoista, jotka muuttivat kyseis-

tä elämäntyyliä edustaviin vanhoihin kerrostaloasuntoihin. Eleb-Vidal mukaili D. W.

Winnicottin psykoanalyyttista käsitteistöä ja näkemystä luovuudesta. Eleb-Vidal tul-

kitsi, että työväenluokasta keskiluokkaan siirtyville asunto voi olla sekä emotionaali-

sen sopeutumisen väline että luovuuden areena, jolla rakennetaan minuutta. Hän

tähdentää, että uuden asunnon tilallinen rakenne vaatii ottamaan kantaa minän ja

asunnon väliseen suhteeseen. Asunnon muokkaamisella, kuten esimerkiksi seinien

poistamisella, tapetoinnilla ja sisustamisella luodaan itselle tärkeitä symboleja asuin-

ympäristöön. Eleb-Vidal tulkitsee asujien käyttävän asuntoaan ja sen elementtejä

oman tarinansa ylläpitämiseen, hiomiseen ja jopa uudelleenkirjoittamiseen. Asunto

toimi eräänlaisena ”psyyken partnerina”, joka symbolisesti merkityksellisen raken-

teensa ja esineittensä avulla lohduttaa, suojelee, korjaa ja juurruttaa.175

Eleb-Vidalin arvion mukaan asunnon muokkaamisen avulla tapahtuva minän raken-

tamisprosessi on universaali, mutta sen sijaan asunnon käyttötavat vaihtelevat suu-

restikin yksilöstä ja sosiaaliluokasta toiseen, jopa samankin kulttuurin piirissä. Eleb-

173 Horelli-Kukkonen 1991, s. 146-148
174 Siltala, Juha: Impivaara ja impingement. ARG 1/1991. Kansan valistustyö. Helsinki 1991., s. 15
175 Horelli-Kukkonen 1991, s. 14; ref. Eleb-Vidal, Monique: Se Construire et Habiter, proposition
d’analyse psycho-sociale Clinique. 1980,  s. 185
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Vidal pohjaa väitteensä universaaliudesta Winnicottin (1971) teoriaan siitä, että lapsi

voi olla luova vain leikkiessään ja lapsi löytää itsensä vain ollessaan luova.176

4.3.4. (ELIITIN) KAIPUU MERKITYKSELLISEEN MENNEESEEN

Viimeisien vuosikymmenien nostalgiankaipuu ei ole suomalainen ominaispiirre. Pi-

kemminkin voinee todeta Suomen tulevan tämänkin trendin kohdalla jälkijunassa.

Kulttuurintutkija Marjorie Garber ja journalisti David Brooks kiinnittivät jo vuositu-

hannen vaihteessa huomiota yhdysvaltalaisen meritokraattisen ylä- ja keskiluokan

kaipuuseen rustiikkeja taloja ja rosoisia pintoja kohtaan.

Garber kartoitti kirjassaan Sex and Real Estate: Why We Love Houses vanhaa muoto-

kieltä mukailevan, romanttisen koristeellisuuden yleistymistä 1990-luvun alussa. Hän

näki kiinteistömarkkinoilla vallinneen romantiikan nälän johtuneen tuolloisesta ko-

ventuvien arvojen yhteiskunnasta. Kun lämpöä ei enää saatu kodin ulkopuolisesta

maailmasta, vuorattiin se mennyttä ja turvallista maailmaa edustavilla symboleilla.177

Brooksin kuvaamat 30–40 -vuotiaat ”bopot”, boheemiporvarit, jotka olivat luovien

alojen ammattilaisia, pakenivat kylmäksi koettua ulkomaailmaa yhteisöihinsä ja ko-

teihinsa. He täyttivät kotinsa nostalgisilla esineillä, koska alakulttuurin keskuudessa

vallitsi ”yleinen tietoisuus” siitä, että ennen asiat tehtiin paremmin ja ne merkitsivät

enemmän. Brooksin bopot kehittivät shoppailun boheemiudeksi taiteen, filosofian ja

sosiaalisuuden keinoin – ostettiin asioita, joilla oli merkityksiä, tarinoita ja sielu.178

Kaupunkitutkija Richard Florida antoi ”bopoille” tieteellisemmät raamit esittelemällä

”luovan luokan” kirjassaan The Rise of Creative Class. Florida esittää luovan luokan

suosimien asuinalueiden sijaitsevan usein kaupunkien, ”aidoilla” alueilla, joissa on

historiallisia rakennuksia, kahviloita, moninaista kulttuuria ja suvaitseva ilmapiiri.179

176 Horelli-Kukkonen 1991, s. 14; ref. Eleb-Vidal 1980, s. 185; Winnicott, Donald Woods: Playing and
Reality. Psychology Press, London 1971, s. 76
177 Garber, Marjorie B.: Sex and real estate: why we love houses. Pantheon Books. New York 2000. s.
19-20
178 Brooks, David: Bobos in paradise. The new upper class and how they got there. Touchstone, 2000,
s 102, 240-241
179 Florida, Richard: The rise of the creative class: and how it's transforming work, leisure, community
and everyday life. Basic Books, New York 2002., s. 218, 228, 283–291
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Molemmat, Brooks ja Gardner, arvioivat ajanpuutteen yhteiskuntansa yläluokan suu-

rimmaksi ongelmaksi. He tulkitsivat ostettujen puitteiden toimivan korvikkeena var-

sinaiselle tekemiselle. Brooks luonnehti meritokraattisen eliitin pyrkivän ympäröi-

mään itsensä asioilla, jotka eivät kuulu heidän valitsemaansa elämäntapaan. Huippu-

teknologian sijaan kotiin valittiin talonpoikaisia tavaroita: pyrittiin saavuttamaan ta-

sapaino ostamalla ajattomia ja rauhaa henkiviä tarve-esineitä. Brooks tulkitsee, että

eliitti unelmoi rakentavansa kodin, jossa he voivat vihdoinkin rauhoittua – paikan

jonne heidän oma kunnianhimonsa ei yletä.180

Garberin mukaan ajanpuute johti sisustamaan kirjastohuoneita lukemisen sijaan ja

rakentamaan ammattitason keittiöitä kokkaamisen sijasta. Tämä ilmiö ei rajoittunut

konkreettiseen remontointiin, vaan toteutui myös ajatustasolla sisustussuunnittelun,

sisustuslehtien, rautakauppojen ja sisustamiseen erikoistuneiden nettisivujen kautta.

Touhukas ja määrätietoinen unelmointi siis korvasi oikean tekemisen.181

Tätä ajan korvaamista tilalla havainnollistaa osuvasti Allison Pearsonin chicklit-fiktion

kuvaama lontoolainen sijoitusasiantuntija, Kate Reddy:

Hassua muuten, että tuhlaamme kotiemme entisöintiin ja kunnostukseen paljon
enemmän aikaa kuin vanhempamme, vaikka ehdimme viettää kotona niin vähän ai-
kaa, koska meidän pitää ansaita hiki hatussa rahaa ranskalaisiin kromihanoihin ja
tammiparketteihin.182

Täydellisen talon löytäminen, sisustaminen ja esitteleminen on muodostunut Garbe-

rin mielestä kunnianhimoiselle, mutta epävarmalle sukupolvelle henkiseksi päämää-

räksi, joka toteutuu materiaalisten ehtojen ja kulutuksen kautta. Hänen mukaansa

koti on kertomus niistä arvoista, joita sen omistaja edustaa – tai ainakin toivoisi

edustavansa. Garber linjaakin, että kiinteistökauppa mahdollistaa uuden elämäntyy-

lin ostamisen vähimmäistapauksessa ainakin muiden silmissä.183

180 Brooks 2000, s. 96
181 Garber 2000, s. 5, 207
182 Pearson, Allison (suom. Katariina Kaila): Kate Reddy – täydellä teholla yötä päivää. Otava. Keuruu
2002, s. 102
183 Garber 2000, s. 94, 180
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4.3.5. VANHAT PUUTALOT SUOMALAISINA KOTEINA

Toukolan talot edustivat juuri sitä mistä useimmat kaupunkilaiset hänen tapaansa
uneksuivat betoniseinäisissä lokerikoissaan; ne olivat omakotitaloja, pihoineen ja is-
tutuksineen, ja ne olivat nimenomaan melkein keskellä suurkaupungin sydäntä kaik-
kien palvelujen ja mukavuuksien ympäröimänä.184

Kuvaus Helsingin Toukolasta. Matti Yrjänä Joensuu: Harjunpää ja pyromaani 1978.

Vanhoja suomalaisia puutaloja on tarkasteltu ennen kaikkea joko rakennusteknisestä

tai rakennussuojelun eli instituutioiden näkökulmista käsin. Talot on nähty Outi

Tuomi-Nikulan mukaan ensisijaisesti kulttuuriperintönä, ei niinkään koteina tai asun-

toina.185 Kiinnostus on kohdistunut siihen, mitä on purettu ja miksi. Viime vuosina on

kuitenkin tehty päänavauksia ihmis- ja asukaskeskeisempään suuntaan.

Vanhan Porvoon ja Vanhan Raahen puukaupunkeja asuinpaikkoina tarkastellut Elisa

El Harouny painottaa, etteivät historialliseen miljööseen liitetyt merkitykset ja arvot

synny itsestään, vaan edellyttävät kokijan. Paikan arvostus kertoo yhtä lailla arvosta-

vasta ihmisestä kuin arvostetusta ympäristöstäkin. Suojeltu rakennus ei ole vain esi-

ne, fyysinen rakennus, vaan osa talon asukasta itseään, hänen kotinsa.186

El Harounyn mukaan vanhoissa taloissa on hyvänolon lähteenä paljon salaperäistä ja

selittämätöntä. Tuntemuksia ja mielikuvia herättävät patinoituneet pinnat ovat hä-

nestä tärkeä hyvän elinympäristön ominaisuus. Hän havaitsi asukashaastatteluissaan

usein ns. täydellisen paikan kokemuksen, joka näyttäytyi asukkaan kokemana autuu-

den tunteena. Hän analysoi ihmisen olevan tällöin ykseydessä ympäristöönsä.187

El Harounyn haastattelemat asukkaat ilmaisivat yleisesti kokeneensa puukaupungin

rauhalliseksi ja turvalliseksi. Asukkaat totesivat myös jatkuvuuden ja pysyvyyden vie-

hättävän. El Harouny tähdentää, että laadukkaan elämän kokemusta voikin tuottaa

se, miten vanhassa miljöössä saadaan ote menneisyyden elämänrytmistä. Kiirehti-

minen vaihtuu tällöin rauhoittavaan verkkaisuuteen.188

184 Joensuu 1978, s. 248
185 Kotina suojeltu talo 2007, s. 13
186 El Harouny 2008, s. 33-34, 539
187 El Harouny 2008, s. 562
188 El Harouny 2008, s. 467, 482, 562
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Verkkaisuuden tunne on todennäköisesti yhä merkittävämmäksi muuttuva historial-

listen asuinalueiden houkutustekijä. Kyttä, Pahkasalo ja Vaattovaara luonnehtivat

ajan puutetta jälkiteollisten yhteiskuntien uusimmaksi sosiaaliseksi ongelmaksi.189

Horelli ja Wallin nostavat suomalaiset jopa maailman kiireisimmäksi kansaksi.190

El Harounyn haastatteluissa ilmenee, miten puukaupunkien asukkaiden oma identi-

teetti on ajan mittaan kietoutunut yhteen heidän asuinalueensa kanssa:

Kerro, miten asut, niin tiedän, millainen olet – niin kyllä minä mielelläni kerron asu-
vani Vanhassa Raahessa. Tuntuu jotenkin, että se istuu niihin arvoihin, joita minulle
on elämässä syntynyt.191

Kotina suojeltu talo -teoksen artikkelit piirtävät kuvaa puutaloasukkaista, jotka koki-

vat asumismuotonsa eräänlaisena vapautena ja riippumattomuutena muista sekä

mahdollisuutena käyttää luovuutta ja mielikuvitusta talon ja puutarhan kunnostami-

sessa. Tämän vapauden vastakohtana heijastettiin usein kerrostaloasumista. Talo

miellettiin usein asujansa näköiseksi ja hänen persoonallisuutensa kuvaksi. Asukkaat

kokivat omassa vanhassa talossa asumisen parhaana mahdollisena elämäntapana.192

Teoksessa haastatelluille puutaloasukkaille vanha talo oli tyypillisesti pitkäaikaisen

unelman toteutuma. Talon hoito ja kunnostus toimi itsensä toteuttamisen muotona,

vastakohtana palkkatyölle. Siksi he pyrkivät tekemään, jopa kustannussyistä riippu-

matta, saneeraustöitä mahdollisimman paljon omin käsin. Tuomi-Nikulan mukaan

kyse on postmodernin ajan individualistisesta elämäntavasta, jossa mm. historia- ja

perinnetietoisuudella sekä ympäristöarvoilla on keskeinen asema.193

Tunnetuin kaiken korjaavan puutaloasumisen kaipuuhuuto tulee kuitenkin akateemi-

sen maailman ulkopuolelta. Kari Hotakaisen Finlandia-palkittu romaani Juoksuhau-

dantie (2002) täyttänee jo sukupolviromaanin kriteerit.  Menestynyt kirja myös fil-

matisoitiin ja sen näki elokuvateattereissa vuonna 2004 lähes 100 000 katsojaa.194

189 Juntto (toim.) 2010, s. 108
190 Horelli, Liisa & Wallin, Sirkku (toim.) Arjen ajan hallintaa: kokemuksia suomalaisesta aikasuunnitte-
lusta. Helsingin kaupungin tietokeskus, Helsinki 2006, s. 94
191 Vanhan Raahen asukkaan haastattelu, El Harouny 2008, s. 476
192 Kotina suojeltu talo, 2007, s. 323-324
193 Kotina suojeltu talo, 2007, s. 325
194 Suomen elokuvasäätiön vuositilastot, kts. lähdeluettelo



50

Juoksuhaudantien päähenkilö, Matti Virtanen, kärsii pakkomielteenomaisesta tar-

peesta hankkia itselleen omakotitalo, jonka hän kokee viimeisenä oljenkortenaan

korjata rakoileva avioliittonsa. Kirja on osuva havainnollistus illuusiosta, jonka mu-

kaan perhe-elämä on onnellisempaa vanhassa puutalossa kuin betonielementtikuu-

tion sisään kätkeytyvässä lähiöasunnossa.

Hotakainen konkretisoi kirjallaan Kortteisen lähiökuvauksen ajatusmallin ”sitku-

tyytyväisyydestä”195 sovellettuna puutaloympäristöön. Kortteinen havaitsi nuorten

keskiluokkaisten haastateltavien tavoittelevan kovalla työnteolla niitä asioita, jotka

he katsoivat tarvitsevansa ja sen jälkeen höllätä tahtia nauttien siitä, mitä on hankit-

tu. Visio helpommasta tulevaisuudesta toimi arjen polttoaineena.196 Hotakaisen aja-

tusmallissa ”ostamalla unelmatalon, palaa loukkaantunut vaimo ja tytär kotiin ja

kaikki on hyvin” onkin selkeitä yhtäläisyyksiä mantraan ”säästämällä ja tekemällä

pitkää päivää pääsemme joskus taloon, jossa meillä on aikaa perhe-elämälle”.

Juoksuhaudantien päähenkilö hautoo sisimmässään katkeruutta ymmärtämätöntä

modernia yhteiskuntaa kohtaan. Hän näkee puutalon pysähtyneisyyden sulostutta-

mana pakopaikkana, johon modernit ihanteet eivät ylety:

Isoa remonttia en missään tapauksessa tekisi. En muuttaisi rakenteita, en siirtäisi
seiniä, en repisi lattioita. Tässä maassa on jo muutettu kaikki rakenteet, siirretty sei-
nät ja revitty lattiat”.197

Hotakainen kiteyttää nasevasti tavan, jolla asuntopulan ratkaisemiseksi toteutettu

koruton puutaloasuminen on muuttunut pyhäksi. Virtanen punnitsee kirjan alkuvai-

heessa rintamamiestaloja modernimpia pientaloratkaisuja, mutta hylkää ne osittain

hinnan, osittain merkityksettömyyden ja tarinattomuuden takia. Vasta alkuperäisen

rakentajansa asuma tyyppitalo tuntuu oikealta – paikalta, johon paha ulkomaailma ei

yllä ja jossa perheen sisäiset ongelmat ratkeavat.

195 Kortteinen 1982, s. 212-227
196 Kortteinen 1982, s.  227
197 Hotakainen, Kari: Juoksuhaudantie. Wsoy, Helsinki 2002, s 230



51

4.4. POHDINTAA TUTKIMUSTILANTEESTA

Asuinalueiden ja niiden asukkaiden eriytymisen voidaan todeta jakaneen kaupunki-

kuvaa enenevässä määrin ainakin Helsingin seudulla. Ala- ja ammattikulttuurit ovat

hakeutuneet habitustaan ilmentäville, ”omille” asuinalueilleen. Nämä mekanismit

vaikuttavat toteutuvan gentrifikaatiotutkimusten pohjalta myös puutaloalueilla, joi-

hin hakeutuu tietyntyyppisen keskiluokkaisen alakulttuurin edustajia.

Elämä vanhassa puutalossa vaikuttaa esitellyn tutkimuskentän perusteella elvyttä-

vältä ja haluttavalta. Alcoverron ja Dijkstran sekä Kovasen havaintojen perusteella

vaikuttaa siltä, että ainakin Pispalasta ja Kumpulasta on enenevässä määrin tullut

Brooksin kuvaaman tyyppisiä ruuhkavuosiaan elävien ja työmaailmassa menestyvien

keskimäärin 30-40-vuotiaiden lapsiperheiden urbaaneja yhteisöjä. Onkin hyvä huo-

mata, että nämä vehreät perinneasumisidyllit täyttävät myös Floridan määrittelemät

luovan luokan toiveet. Muissa gentrifikaatiokartoituksissa ei valitettavasti kiinnitetty

huomiota asuinalueiden asukkaiden ikään.

Asuinalueiden hintojen nousuun tai keskiluokkaistumiseen ei kuitenkaan ole kiinni-

tetty huomiota laajassa puutaloalueita käsittelevässä kirjallisuudessa. Miksi näin?

Määrittävätkö fenomenologisväritteisen tutkimusalan normit rahasta puhumisen

mystisten tilakokemusten yhteydessä vulgääriksi? Pitävätkö vuosijuhlahistoriikkeja

teettävät alkuperäisasukkaiden toimikunnat yhteisönsä keskiluokkaistumista kiusalli-

sena? Onko yksinkertaista elämäntyyliä jäljittelevä perinneasuminen kiinteässä risti-

riidassa siitä maksettavan korkean hinnan kanssa? Onko vähitellen tapahtuva muu-

tos niin vaikea havaita asukasperspektiivistä, että sitä pidetään itsestäänselvyytenä?

Johtuuko hiljaisuus vain suomalaisesta kerskumattomuuden normista, jolloin välte-

tään asuntosijoituksen onnistumisen korostamista?

Vaikkei kallistumisesta ole suoria tutkimustuloksia, voi viitteitä poimia Puu-Käpylän,

Kumpulan, Toukolan ja vanhan Herttoniemen tyyppitalovoittoisen pientaloalueen

nousevista hinnoista Lönnqvistin ja Vaattovaaran asuntomarkkinatutkimuksesta.

Vaikka kyseisiä puutaloalueita ei sanallisesti nostetakaan raportissa esiin, voi huoma-

ta reaalihintojen muutoksia kuvaavista kartoista alueiden neliöhintakehityksen kuu-

luneen nopeimpaan kasvuryhmään 1993–2001 välisenä aikana. Lisäksi ne olivat
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nousseet vuoteen 2001 mennessä Helsingin seudun korkeimpaan pientaloalueiden

hintaryhmään, joihin ne eivät olleet kuuluneet vuonna 1989.198

Käyttämäni laadullinen aineisto ei valitettavasti sellaisenaan voi antaa kuin sirpaleisia

viitteitä hinnannoususta ja gentrifikaatioprosessin etenemisestä puutaloalueilla. Nii-

hin ei kannata siis keskittyä laajemmin. Sen sijaan aineistoni selittää näiden prosessi-

en syyt, miksi, milloin ja miten aikalaiskertomusten sävy puutaloelämän haluttavuu-

desta muuttui? Paljastuvien asennemuutosten pitäisi johtaa kysynnän sekä hintojen

nousuun ja lopulta myös keskiluokkaistumiseen. Näiden yhteyksien laajempi kartoit-

taminen jää kuitenkin tulevien tutkimusten vastuulle.

Puutalojen ja -alueiden haluttavuuden lisääntymisen syiksi on erottautumisarvon ja

kasvavan aluearvostuksen lisäksi nostettu niiden turvallisuus, terveellinen sisäilma ja

ennen kaikkea asujiaan voimaannuttava vaikutus. Perinnemiljöön on kerrottu autta-

van asukkaitaan määrittämään oman elämäntahtinsa muuta yhteiskuntaa verkkai-

semmaksi. Kyseessä on siis Brooksin ja Garberin kuvaama ajan osto tilalla. Lisäksi

asukkaat ovat kuvanneet asuntonsa ja asuinalueensa itsensä näköisiksi, oman per-

soonallisuutensa peileiksi. Oma elämä on kietoutunut naapuruston elämään.

Psykologisia syitä kartoittavat Kotina suojeltu talo -teos ja El Harounyn tutkimus ku-

vaavat puutalokokemusta nykyhetkestä käsin, asukashaastatteluiden keinoin. Men-

nyt aika näyttäytyy niissä siis asukaskertomuksien satunnaisina fragmentteina.

Tässäkin tutkielmassa etsitään viitteitä siitä, että eläminen historiallisessa miljöössä

toimii asukasta elvyttävänä kokemuksena, mutta kartoitus on tarkoitus tehdä histo-

riallisesta perspektiivistä aikalaislähteitä käyttäen. Tämä mahdollistaa eri aikakausien

vertailun sekä muutoksien paikallistamisen. Tällöin ne voidaan myös kytkeä aikakau-

siensa kontekstiin taannehtivaa muisteluaineistoa paremmin.

Ennen asukaskertomuksiin paneutumista kannattaa katsastaa niitä esitelleen lehden

suhtautuminen puutaloihin sekä pyrkiä antamaan tarinoiden kertojille kasvot.

198 Lindqvist & Vaattovaara 2004, s. 52-53, kartat 5.11, 5.12, 5.13 ja 5.14
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5. PUUTALOT AVOTAKASSA 1960-LUVULTA 2010-LUVULLE

Kuten 1960-luvun Suomessa, myös uuden Avotakan sivuilla oli havaittavissa vahva

usko tulevaisuuteen ja moderneihin asumisratkaisuihin. Tuolloin lehteen ei mah-

tunutkaan kuin muutama yksittäinen väläys puutaloasumisesta. Vanhojen puuasuin-

alueiden säilyttämiskeskustelun ollessa päivänpolttava aihe 1970-luvun alkupuolella,

otti lehti kuitenkin useampaan otteeseen kantaa näiden säilyttämisen puolesta.

Lehden sivuilla tämä näkyi ennen kaikkea arkkitehti Elmar Baldermannin artikkelien

kautta.199  Baldermannin linjaa jatkoi myöhemmin ”Avotakan ympäristöpartioksi”

nimetty juttusarja, joka otti kantaa mm. Turun keskustassa sijaitsevan Piispankadun

puutaloalueen säilyttämisen puolesta.200

Suoran vetoamisen ohella kaupunkien puutaloalueet esiteltiin myönteisessä valossa

asukaskertomusten kautta.201 Positiivista vaikutelmaa välitti myös artikkeli, jossa

professori Aarno Ruusuvuori valitsi Suomen kymmenen parasta asuma-aluetta.

Kymmenen joukkoon mahtuivat Puu-Käpylän ja Vanhan Porvoon puukaupungit.202

Vanhojen kaupunginosien puolesta kampanjoinnin lisäksi Avotakka kiinnitti huomio-

ta myös maaseudun vanhaan rakennuskantaan. Kaupungistumisen myötä vanhat

pientilat jäivät 1960-luvulla tyhjilleen eikä lapsenkengissään oleva rakennussuojelu-

toiminta ollut kiinnostunut haja-asutusalueiden rakennuksista. Lehden artikkeli vuo-

delta 1968 kehotti lukijoita vuokraamaan näitä autiotaloja loma-asunnoiksi.203

Päänavausta jatkettiin Avotakan Torppapörssin kautta. Se oli ilmoituspalsta, jossa vä-

litettiin maaseudun vanhoja puutaloja loma-asunnoiksi, joko myytäväksi tai vuokrat-

tavaksi. Kiinteistöpörssi torppineen pyörähti käyntiin numerossa 4/1969. Pörssistä

tuli nopeasti suosittu ja eriytetyssä Torppapörssissä olikin numerossa 4/1972 välitet-

199 Avotakka 7/1970, s. 32-37, ”Pelastetaanko Puu-Käpylä?” ja 11/1973, s. 14-16 ”Päästämmekö puu-
kaupungin häviämään?”
200 Avotakka 11/1977, s. 26-30
201 Avotakka 3/1974, s. 52-53. Kirjailija Eila Pennasen kertomuksia Pispalasta & 12/78, s. 86-89. Avota-
kan toimittaja kertoo asumisestaan Helsingin Tapanilassa.
202 Avotakka 10/1974, s. 108-112
203 Avotakka 2/1968, s.26-30. ”Autiotalo, tapa asua kesää.”
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tävänä jo 110 torppaa ympäri Suomea. Torppapörssistä tuli lehden pitkäaikaisimpia

palstoja. Se esiintyi viimeisen kerran numerossa 3/1985.

Päätoimittaja Tuomen ”arkilinja” sekä energiakriisin jälkeinen lama nostivat torppa-

romantiikan sekä kaupunkipuutalojen korjaustarinat yhä yleisemmiksi aiheiksi 1970-

luvun aikana. Avotakan sisältö heijasti ajan henkeä pyrkien esittelemään tavallisen

kansan saavutettavissa olevia asuntounelmia. Korkeimmillaan vanhojen puutalojen

osuus kotiesittelyistä kävikin juuri 1970-luvun lamavuosien aikana (45 %, 1975).204

Toimitus myös opasti vanhoista puutaloista kiinnostuneita erilaisilla neuvonta-

artikkeleilla. Ne ohjeistivat talojen kunnon selvittämiseen oston yhteydessä sekä ”oi-

keaan” peruskorjaustapaan.  Neuvottua tapaa voisi luonnehtia voimakkaaksi raken-

teiden ja sisätilojen modernisoinniksi. Energiakriisin vaikutus näkyi vuosien 1974 ja

1976 artikkeleissa, jotka opastivat lisäeristämään talot sekä uusimaan ikkunat ener-

giatalouden parantamiseksi.205

Tultaessa 1980-luvulle oli rakennussuojelun puolesta kampanjointi jo vakiintunut

osaksi Avotakan sisältöä. Vanhojen asuinalueiden suojelu asemakaavalla oli yleisty-

nyt ja niinpä lehti kohdistikin suojeluvetoomuksensa lähinnä yksittäisten rakennus-

ten säästämiseen muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta.206

Näkyvin kohde oli Meilahdessa sijainnut Villa Nybacka, joka lopulta purettiin Mänty-

niemen tieltä, mutta pystytettiin uudelleen lähistölle.207 Myös tapauksia, joissa van-

ha miljöö oli onnistuttu säilyttämään tai ottamaan uudenlaiseen käyttöön, esiteltiin

useampaan otteeseen.208 Otsikot suojelemista käsittelevissä artikkeleissa olivat ajoit-

tain varsin räväköitä ja itsetietoisia lehden vaikutusmahdollisuuksista:

204 Kts. liitteet kotiesittelyistä ja rakennuskannasta.
205 Avotakka 2/1971, s- 23-26. Tyyppitalojen saneeraus- ja laajentamistapa. 10/1974, s. 42-48. Osto- ja
tutkimusohje vanhalle talolle. 4/1976, s.26-31. Vanhojen pientalojen perusparantaminen.
206 Avotakka 9/1984, s. 20-25. Turun Ruissalon säilyttäminen & 9/1985, s.92-95. Avotakan iskuryhmän
vetoomus Marjaniemen uhatun siirtolapuutarhan pelastamiseksi
207 Avotakka 2/1982 Villa Nybackan suojelu pääkirjoituksessa s. 17 & 10/1988, s.56-61. Kotiesittely
uudelleen pystytetystä talosta.
208 Avotakka 10/1983, s. 82-85. Ruoholahden villojen perusparannus, 1/1984. s. 50-53. Oulun Pikisaa-
ren puukaupunginosan kunnostus käsityökeskukseksi & 10/1984, s. 100-104. Usean satavuotiaan poh-
jalaistalon siirto Stundarsin kerrostaloasuinalueelle.
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Miksi? – kysymyksiä niille jotka päättävät.209

Avotakka vauhdittaa suojelupäätöksiä – Näillä kymmenellä on kiire.210

Onko repimisen aika ohi?211

Avotakan toimitus jatkoi 1980-luvulla lukijoidensa ohjaamista vanhojen talojen kor-

jauksessa. Vuosikymmenen ensimmäisessä ohjattiin edelleen muuttamaan talon

huonejakoa ja käyttämään moderneja edullisia sisäremonttiratkaisuja.212 Muutaman

vuoden päästä kuitenkin erottui lähestymistavan muutos. Vaikka edelleen suositel-

tiin parantamaan vanhojen talojen lämmöneristystä, kehotettiin välttämään ikkunoi-

den uusimista ja ”muodikasta” puu-uunien purkamista. Kaupunkitalojen kohdalla

neuvottiin välttämään hirsiseinän paljastamista, koska se ei kuulunut talojen alkupe-

räisten interiöörien ilmeeseen.213

Tämä neuvonta-artikkeli edelsi 1980-luvun puolenvälin jälkeen tapahtunutta murros-

ta, jossa huomio kiinnittyi vanhojen rakennusten sisäosiin. Tuolloin aikaisempi sisä-

osien modernisointikäytäntö kyseenalaistettiin asiantuntijahaastatteluiden kautta.

Artikkelien sisältö oli varsin normittava kertoen pääasiallisesti mitä rakennuskulttuu-

riperintöä kunnioittava korjaaja ei saisi tehdä. Tämä käy hyvin ilmi artikkelien otsi-

koista.

Historia ei ole tämä päivä214

Malttia, talon korjaaja215

Vanhaa taloa sopii sisustajankin teititellä216

Samalla ronskilla kädellä muutettujen puutalojen esittelyt vähenivät. Autenttisuuden

arvostamisen esiin nosto henkilöitynee pitkälti uuteen antiikkitaustaiseen päätoimit-

tajaan, Leena Nokelaan. Antiikkimaailmaan kuuluu kiinteästi esineiden aitouden

pohdinta. Nyt puutalot laitettiin vastaavaan tarkasteluun. Nokelan vaikutuksesta kie-

209 Avotakka 4/1983, s. 34-37. Purku-uhan alla oleva Villa Elfvik Espoossa
210 Avotakka 4/1984, s. 118-120. 10 purku-uhan alla olevaa taloa ympäri Suomen.
211 Avotakka 9/1986, s. 70-77. Neljä onnistunutta entisöintiprojektia.
212 Avotakka 1/1980 s. 88-89 neuvoja 1905 rakennetun hirsitalon sisäremonttiin
213 Avotakka 8/1983, s.66-67. ”Vanhan talon korjaajan ABC.”
214 Avotakka 2/1987, s.62-63. Taideteollisuuden valtionpalkinnon saanut sisustusarkkitehti Antti Paa-
tero on huolestunut ”kuoliaaksi saneeraamisesta.”
215 Avotakka 2/1988, s. 78-79. Panu Kailan haastattelu ylikorjauksesta, talon hengittävänä säilyttämi-
sestä sekä alkuperäistä vanhemman ilmeen tavoittelun tarpeesta.
216 Avotakka 8/1992, s. 20-27. 1750-l talon peruskorjauksen suunnitelleen arkkitehti Liisa Barner-
Rasmussenin näkemyksiä, väliotsikkona mm. ”Hyvästi trendit!”
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6. TYYPILLISET TARINAT - KENEN KOTEJA ESITELTIIN?

Avotakan kotiesittelyjä voi luonnehtia varsin yhdenmukaisiksi ja samankaltaisia kaa-

voja toistaviksi artikkeleiksi. Hieman kärjistäen voidaan kiteyttää näistä kuusi koko

lehden historian ajan toistuvaa juttutyyppiä tai -teemaa:

”Lottovoittofantasia”, julkisuuden henkilön/rahasuvun edustajan miljoona-

luokan edustuskoti tai kartano. Lukijoille fantasioita ja eskapismia.

”Halvalla luksusta”, pienen asunnon erikoisratkaisuja, miten mukailet pienellä

budjetilla luksussisustusta jne. Neuvoja, jotka ovat aidosti käyttökelpoisia

vaatimattomammassakin taloustilanteessa olevalle lukijalle.

”Individualisti taiteilijakoti”, joka on sisustettu niin radikaalisti poikkeavalla

tavalla, että lukijoissa herää väkisinkin ihastuneita/vihastuneita reaktioita.

”Pirttihaave”, tunnelmallinen maalaistalo/-pirtti/-torppa, jossa aika vaikuttaa

pysähtyneen. Nämä artikkelit sijoittuvat tyypillisesti kesäkauteen ja joulun-

seutuun ja herättävät kaipuun omaa kesäpaikkaa kohtaan. Artikkelit luovat

nostalgiaunelmia, jotka olisivat saavutettavissa monille lukijoille tietyillä uh-

rauksilla.

”Sankariremontoijat”, toivottomalta vaikuttavan lähtötilanteen voittaminen

korjaajien raskailla ponnisteluilla ja itsensä kehittämisellä. Ne antavat perus-

taa ”jospa joskus minäkin” -tyyppisille unelmille.

”Irti oravanpyörästä”, henkilön kautta kerrottava artikkeli radikaalista ir-

tiotosta vääräksi koetusta kaupunki- tai työelämästä. Ratkaisuna on yleensä

pako maaseudulle perinnemiljööseen ja ammatinvaihto. Nämä tuottavat

edellisen  tyypin  tavoin  ”jospa  joskus  minäkin”  -unelmia.  Tulokulma  on  toki

varsin erilainen.

Näistä kuudesta teemasta kolme viimeisintä ovat ylivoimaisesti yleisimpiä vanhoista

puutaloista kertovissa kotiesittelyissä. Muutkin toki esiintyvät satunnaisesti.

Avotakassa esiteltiin vuosina 1967-2013 vanhoissa puutaloissa sijaitsevia koteja tai

loma-asuntoja yhteensä 319 kertaa. Kaikkiaan kotiesittelyjä oli 1689 kappaletta.

Kaupungeissa sijaitsevat puutalokodit käsittävät noin 8 % ja maaseudun puutalokodit

noin 11 % kaikista kotiesittelyistä. Tämä lähes viidesosan osuus on noin 5 % suurem-
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pi kuin vanhojen puutalokotien osuus suomalaisesta asuntokannasta. Esitellyistä

puutalokodeista karkeasti 2/3 oli vakituisessa käytössä ja 1/3 vapaa-ajanasuntoja.218

Osuus voisi olla vielä suurempi, sillä olen jättänyt kartoituksen ulkopuolelle ulkomail-

la sijaitsevat puutalokodit sekä kotimaiset kartanot. Työni tarkoitus on hahmotella

yleiskuvaa suomalaisesta puutaloasumisesta. Harvalukuisen eliitin elämäntapaa il-

mentävä kartanoelämä ja ulkomaanasunnot vääristäisivät tätä kuvaa.

Avotakassa ei puutaloja näkynyt juurikaan ennen Tuomen johtamaa kurssinmuutos-

ta. Sen jälkeen puutalot näyttäytyivät 70-luvun lama-ajan lukijoille lähinnä halpoina

itsensätoteuttamisprojekteina, maalaistaloina, askeettisina kesäasuntoina tai remon-

toitavina tyyppitaloina. Kuvaus puutalokodeista oli tästä johtuen suppeahko.

Tyyppitaloja vanhempia puisia kaupunkikoteja esiteltiin alle 10 kertaa ennen 1980-

lukua. 1980-luvun ja koristeellisuuden uuden arvostuksen myötä myös vanhemmat

kaupunkitalot, varsinkin Vanhan Porvoon ja Puu-Käpylän kodit tuotiin lehden sivuille.

Tyyppitaloja vanhemmat puutalot olivat 1990- ja 2000-luvuilla jo rintamamiestaloja

yleisempiä. Kuitenkin tutkimusjakson viimeisenä viitenä kuutena vuotena etenkin

persoonallisesti uudistettujen tyyppitalokotien esittelyt yleistyivät uudestaan.

Koska Avotakan kotiesittelyt muodostavat aineiston, joka ei ole valikoitunut sattu-

manvaraisesti, kannattaa huomio kiinnittää päähenkilöihin eli omistajiin. Avotakan

toimituksellisen valintaprosessin tulisi seuloa vain lukijakuntaa ihastuttavia koteja,

jotka poikkeavat edukseen esimerkiksi tilaratkaisujen, sisustusmaun, edustavuuden

tai ainutlaatuisuutensa perusteella. Tässä tapauksessa nämä poikkeukselliset kodit

ovat lisäksi sisustettu harvinaiseen asumisratkaisuun, vanhaan puutaloon.

Tämä johtaa arvioon, että pystyäkseen omistamaan nämä asunnot myös niiden

asukkaat ovat erikoislaatuisia. Omistajilta vaaditaan esimerkiksi poikkeavia rahallisia

voimavaroja tai kykyjä kierrätykseen ja muuhun säästämiseen korjauksessa, ajan

henkeä ilmentävää sisustusmakua tai ymmärrystä historiallisista tyylisuuntauksista.

Tärkeää on myös tarjota kiinnostava remonttitarina tai muuta vastaavaa. Monesti

haastateltavilla onkin useampia tämänlaisia resursseja käytettävissään.

218 Kts. liitteet kotiesittelyistä, rakennuskannasta ja asuntojen käyttötarkoituksesta.
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Päähenkilöistä voidaan esittää artikkelien perusteella muutama yleinen huomio. En-

sinnäkin valtaosa elää klassisessa ydinperheessä. Kuten olettaa saattaa, laajenee

perhesuhteiden kirjo ja yksinasuvat yleistyvät mitä lähemmäksi nykypäivää tullaan.

Suurimmalla osalla haastatelluista on joko kotona asuvia tai poismuuttaneita lapsia.

Haastatelluista yli 500 puutaloasukkaasta noin 99 % omisti talonsa tai asuntonsa.

Haastateltujen ikäjakauman arviointi on haastavaa, koska artikkeleissa ikä kerrotaan

vain poikkeustapauksissa. Jonkinlaisena yleisenä luonnehdintana voisi kuvien ja mui-

den tiedonmurusten perusteella päätellä omistajien olevan haastatteluhetkellä

useimmiten noin 45-60 -vuotiaita ja työuransa huipulla olevia ihmisiä. Tämä viittaisi

siihen, että monet ovat samalla ns. asumisuransa loppupäässä. Päälinjasta poikkea-

vat ovat useimmiten eläkeläispariskuntia tai nuorempia hartiapankkikorjaajia, jois-

sain tapauksissa myös nuorena työelämässä menestyneitä.

Tämä suuntaus kuitenkin muuttuu 2000-luvulla. Tuolloin noin nelikymppiset perheet

yleistyvät nousten lähes yhtä yleisiksi kuin keski-ikäiset haastateltavat. Tämä viittaisi

siihen, että puutaloasuminen on nostanut suosiotaan ennen kaikkea aiempaa nuo-

rempien keskuudessa. Omat arkihavaintoni viimeisen kymmenen vuoden ajalta Hel-

singin Puu-Vallilasta, Kumpulasta ja Puu-Käpylästä ovat olleet samansuuntaisia.

Yleisimmin haastateltavista kerrotaan piirteitä heidän ammattitaustastaan. Tämä ta-

pa lienee varsin luonteva suomalaisessa työorientoituneessa kulttuurissa.219 Ammat-

titausta paljastetaan lähes kolmessa tapauksessa neljästä. Haastateltavat, joiden

ammattia ei eritellä, ovat usein päähenkilöitä eliittisuvun kesähuvilan esittelyssä

etenkin Nokelan kaudella. Ammatti jää kertomatta myös monessa tapauksessa, jois-

sa artikkelin teksti antaa viitteitä työväenluokkaisesta ammatista. Työväenammatit

ovatkin ylivoimaisesti harvinaisimpia haastateltujen puutaloasukkaiden keskuudessa.

Näitä on vain kuusi tapausta noin 450 haastatellusta. Voitaneenkin todeta, että tar-

kastelun alla ovat työelämässä menestyneiden ihmisten kodit.

Ammattien tarkastelu on hedelmällistä myös siinä suhteessa, että se antaa työkaluja

tarkastella esille nousevaa kysymystä: Miksi joku haluaa esitellä yksityistä, suljettua

219 Esim. Kortteinen, Matti: Kunnian kenttä: Suomalainen palkkatyö kulttuurisena muotona. Hanki ja
Jää, Hämeenlinna 1992 tai Siltala 2004
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piiriään julkisesti? Toimituksen motiivihan on selvä. Heidän tehtävänsä on esittää

mahdollisimman mielenkiintoinen ja vetävä tarina poikkeuksellisesta kodista ja myy-

dä lehti kuluttajille sekä mainostajille.

Monessa tapauksessa vaikuttaa selvältä, että kotiaan esittelevä haluaa samalla julki-

suutta jollekin muulle. Yleisimpiä haastateltavia ovat arkkitehdit, sisustusarkkitehdit

tai -suunnittelijat, restaurointialoilla toimivat käsityöläiset sekä antiikki- ja sisustus-

kauppiaat. Näille omien kotien kuvitettu esittely toimii suorana työnäytteenä heidän

ammattitaidostaan.

Seuraavaksi yleisin ryhmä ovat erilaiset taitelijat, suunnittelijat ja muotoilijat, joilla

”sattuu” olemaan kotonaan omia teoksiaan tai tuotteitaan. Nämä päätyvät myös ju-

tun kuviin. Tämän suoraa hyötyä artikkeleista saavan ryhmän täydentävät kolme

muuta rakennusalan ammattilaista sekä kolme tapausta jotka esittelevät myös maja-

talona toimivaa taloaan.220

Voikin arvella näissä tapauksissa juttujen taustalla olevan jonkinlaisen kirjoittamat-

toman sopimuksen, jossa lehti saa kiinnostavan kotiesittelyn ja haastateltava ilmais-

ta mainosta tai tuotesijoittelua kuvituskuvissa. Havainnollistavin esimerkki tästä toi-

mintamallista on sisustustarvikeketju Pentikin omistaja Anu Pentikäinen, joka on esi-

tellyt lehden sivuilla Pentikin tuotteilla sisustettuja kaupunki- ja kakkoskotejaan viisi

kertaa ajanjaksolla 1973-2000.221

Suoraan hyötyvien lisäksi on erotettavissa toinen ryhmä, jota haastattelujen antama

julkisuus suosii. Tähän kuuluvat erilaiset yrittäjät, joiden firma mainitaan jutun yh-

teydessä, tv- ja teatterikasvot, kirjailijat, muusikot, poliitikot, julkkikset jne. Näiden

kohdalla näkyvyys lisää tunnettuutta, auttaen uralla menestymisessä. Artikkeleista

saadaan siis välillistä hyötyä. Näiden ammattiryhmien osuus haastatelluista on reilu

10 %. Osuus on suurimmillaan Tuomen julkkislinjan aikoihin 1970- ja 1990-luvuilla.

Valtaosa haastatelluista, jotka hyötyivät artikkeleista työskenteli erilaisilla luovilla

aloilla. Jos luovia aloja määritetään Floridan ”Creative Class” -termin perusteella,222

220 Kts. liite haastateltavien ammateista.
221 Pentikin kodit numeroissa 4/1973, 5/1978, 12/1988, 3/1994 ja 6/2000
222 Florida, Richard: Cities and the creative class. Routledge. New York 2005, s. 34-35
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voidaan todeta, että lähes 65 % haastatelluista puutaloasukkaista, joiden ammatti

kerrottiin, loivat rutiinityön sijaan ammateissaan uutta.223 Floridan näkeekin luovan

luokan edustajien hakeutuvan tyypillisesti esteettisiksi kokemiinsa ympäristöihin.224

Tämä näyttäisi siis pätevän myös käyttämäni aineiston kohdalla.

Täten aineistoni on ristiriidassa Rauhaa ja Karnevaaleja -teoksen johtopäätöksen

kanssa, joka esitti taidealoilla toimivien arvostavan pientaloasumista vähemmän kuin

suomalaiset keskimäärin vuosituhannen vaihteessa.225 Tulee toki muistaa tutkimus-

ten erilainen luonne ja että keskityn pientaloasumisen marginaali-ilmiöön. Kuitenkin

otokseni on mittava ja välittyvä viesti puutaloasumisen haluttavuudesta selkeä.

Luovan luokan suurta osuutta voidaan pohtia kahdesta näkökulmasta. Toisaalta mo-

net heistä hyötyvät artikkeleista, joka varmasti vaikuttaa hanakkuuteen tarjota kote-

ja jutunaiheiksi. Tämä vaikuttaa ryhmän yleisyyteen. Kuitenkin on vaikea uskoa tä-

män olevan pääasiallinen motiivi muuttaa puutaloon. Vanhan puutalon osto kunnos-

tamisineen tarkoittaa mittavaa rahallista ja ajallista uhrausta. Olisi siis epätodennä-

köistä, että tätä elämän suurinta hankintaa226 mietittäisiin etäällä siintävää, mahdol-

lista haastattelunäkyvyyttä vasten. Voidaankin olettaa näkyvyysoption toimivan tie-

tynlaisena bonuksena, joka seuraa luovan luokan habitukseen ja elämäntapaan sopi-

van asunnon hankkimisesta ja realisoituu asukkaan identiteettiä ilmentävän remont-

tityön lopputuloksen seurauksena. Puutalon ostopäätös on tehty muista syistä.

Vaikka haastatteluista saatava hyöty selittääkin osan motiiveista, ei yli puolessa tari-

noista löydy selkeää ulkoista kannustinta yksityiselämän esittelyyn julkisesti. Jotkut

voivat pyrkiä kätkemään motiivinsa esimerkiksi kodin myyntiaikeiden suhteen. Näin

houkuttelevuutta voidaan pönkittää kertomalla kodin olevan ”sisustuslehdistä tuttu”

ja vahvistamalla siten käsitystä sen ainutlaatuisuudesta. Kuitenkin esittelyjen haasta-

tellut vakuuttavat yleensä viihtyvänsä kodeissaan, kuten formaattiin kuuluukin. Arvi-

oisinkin myyntimotivaation rajoittuvan yksittäisiin poikkeustapauksiin.

223 Kts. liite haastateltavien ammateista.
224 Florida, Richard: Who's your city? How the creative economy is making where to live the most im-
portant decision of your life. Basic Books. New York 2008, s. 150-156
225 Ilmonen 2000, s. 229
226Lauronen, Erja: Unelma ja sen toteuttajat: Tutkimus suomalaisista omakotirakentajista. Asuntohalli-
tus, tutkimus- ja suunnitteluosasto, Helsinki 1991, s. 30
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Ammattikunnista, jotka eivät näennäisesti hyödy haastatteluista, ovat opetusalan

ammattilaiset yleisimmin edustettuja. Seuraavaksi tulevat johtajat ja erilaiset neu-

vokset, eli yritysmaailman kova eliitti. Tämän jälkeen tulevat erilaiset lääkärit, kau-

pallisen alan ammattilaiset sekä virkamiehet. Joukossa on myös jonkin verran maan-

viljelijöitä ja eläkeläisiä.227 Eläkeläiset olen tilastoinut aikaisempien ammattien mu-

kaan aina kun niistä on ollut tietoa saatavilla. Aikaisempi ammatti kertoo mielestäni

tekijästään eläkeläisstatusta enemmän. Eläköityneen vuorineuvoksen ja autopel-

tisepän laittaminen samaan kategoriaan vääristäisi yleiskuvaa.

Tästä ”muut” -tyyppisestä kategoriasta noin kolme neljäsosaa koostuukin ns. ”kovien

alojen” ammattilaisista, joilla palkka- ja työn vaatimustaso on korkeaa luokkaa. Vii-

meinen neljännes muodostuu taas ”pehmeiden alojen” eliitistä: psykologeista, tera-

peuteista, opettajista, rehtoreista ja professoreista. Mielikuvatasolla pienimuotoinen

ja vaatimaton puutaloelämä onkin ristiriidassa useimpien näiden ylempien toimihen-

kilöiden ammatti-identiteettien kanssa. Lentäjien, neuvosten ja insinöörien olettaisi

asuvan moderneissa kivitaloissa, jotka kuvastaisivat paremmin heidän eliittihabitus-

taan

Käsitykseni onkin, että lähes puolella haastelluista on taustalla jonkinlainen persoo-

nasta kumpuava motiivi. Haastateltava kenties haluaa nostaa statustaan antamalla

näyttöjä kulttuurisesta pääomastaan eli sisustustyönsä tuloksesta. Jotkut mahdolli-

sesti haluavat edistää vanhojen talojen säilymistä omalla esimerkillään. Voi olla, että

jotkut haluavat kertoa maailmalle kasvaneensa osaaviksi remontintekijöiksi. Kenties

halutaan nostaa persoonasta uusia pehmeämpiä piirteitä esiin yleisön edessä. Ehkä

halutaan kerrankin suurta huomiota, jota ei arkielämässä saada, nousua ”hetken

julkkikseksi”. Näissä vaihtoehdoissa motiivi olisi siis eräänlainen itsensä tyylittely.

Tätä pohdin tarkemmin osiossa, jossa tarkastellaan haastatteluissa ilmenneitä tapoja

käyttää puutaloa asukkaansa identiteetin peilinä. Ensin on kuitenkin selvitettävä mi-

ten puutalojen haluttavuus on vaihdellut tutkitun ajanjakson mittaan.

227 Kts. liite haastateltavien ammateista.
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7. PUUTALON OSTOPÄÄTÖS HALUTTAVUUDEN OSOITTAJANA

Suomalaiset puutalot olleet pitkälti pulaolojen määrittämiä asutustapoja. Nykyisestä

puutaloelämää romantisoivasta näkökulmasta katsottuna onkin helppo vetää johto-

päätös, että perinteisten puutalojen arvostus on kokenut radikaalin muutoksen

niin arkiajattelussa kuin Avotakan kotiesittelyissäkin.

Esittelyjen perusteella muutoksen kourissa eivät ole olleet vain talojen haluttavuus,

vaan myös niihin liittyvät lievemerkitykset. Ottaen huomioon kartoitetun ajanjakson

pituuden vaikuttaa tämä loogiselta. Avotakan elinkaaren käsittämät 46 vuotta katta-

vat Uuskallion havaintojen mukaan kodin ja asunnon arvostuskriteerien murroksen.

Modernien asuinmukavuuksien tavoittelusta on siirrytty itseilmaisuun soveltuvan

symbolin etsimiseen.  Laajemmassa perspektiivissä puhutaan yksilön ja yhteiskunnan

normipaineiden suhteesta ja sen muuttumisesta.

Asunnon ostopäätös on kiistaton osoitus sen haluttavuudesta ostoajankohtana. Suu-

rimmalle osalle suomalaisista asunnon osto on ollut ja on edelleen elämän suurin ra-

hallinen investointi. Kodin valinta onkin kompromissi käytettävissä olevien voimava-

rojen, rationaalisen harkinnan ja tunnemaailman kesken.

Avotakan kotiesittelyissä pääsääntöisesti sivutaan kodin hankintaan johtaneita ta-

pahtumia. Ostokertomusten tarkastelu onkin luontainen lähtökohta puutalojen ar-

vostuksen muutosten kartoittamisessa. Useassa tapauksessa talo kuitenkin siirtyy

suvussa eteenpäin, jolloin valintaprosessi ei ole samanlainen kuin avoimilta markki-

noilta hankittaessa. Ostaminen on kuitenkin koko ajanjakson kertomuksissa selvästi

perimistä yleisempää, joten tämän häiritsevän ilmiön vaikutus on rajallinen.

7.1. MIKSI VANHA PUUTALO OSTETTIIN?

Avotakan ensimmäisten vuosikymmenten, 1960- ja 1970-lukujen, harvoissa puuta-

loihin sijoittuneissa kotiesittelyissä omistajat kertoivat tyypillisesti ihastuneensa jo-

honkin muuhun kuin itse taloon. Usein ihastuksen herättivät vehreät, valmiiksi kas-

vaneet tontit. Myös talon sijainti rauhallisella tai visuaalisesti miellyttävällä alueella

kuvattiin voimakkaana vaikuttimena ostopäätökseen. Itse talo kuvattiin useimmiten

tontin kylkiäisenä, alisteisena pääasialliselle ihastuksenaiheelle.
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Betoninharmaa pieni mökki ei ensin mitenkään hurmannut talonostossa Somerolla
kierteleviä Pi Sarpanevaa ja Juhani Harria. -- Sisältäkin talo tuntui mielikuvituksetto-
malta. -- Pin mielessä oli jo remonttisuunnitelmia ja Juhania kiinnostivat pihapiirissä
olevat talli, navetta ja kanala sekä muutama hehtaari peltoa.228

R ja E Auvinen ostivat kauniin. lähes 2500 neliön omakotitontin Taavinkylästä. -- Au-
viset eivät ostohetkellä edes harkinneet tontilla olevan huonokuntoisen rakennuk-
sen kunnostamista, vaan tuumivat kuin muutkin ostajaehdokkaat: Ihastuttava tontti,
kunhan tuo vanha rakennus palaisi pois.229

Sollan perhettä ei ollenkaan kiinnostanut muutto keskustasta lähiöön vuonna 1974,
jolloin uuden asunnon etsiminen tuli eteen. Sattumalta he kuitenkin löysivät 50-
vuotiaan paritalon, jonka sijainti vanhan raviradan takaisella Käpylän alueella miel-
lytti. -- Talo oli ollut myynnissä kuukausikaupalla. Kuka nyt olisi ostanut huonokun-
toisen talon, jossa kaiken lisäksi asui 21 entisen omistajan vuokralaista.230

Unelmien tontilla sijainnut vanha puutalo kuvattiin monesti toivottomana ”mörskä-

nä”, joka joutaisi puskutraktorin alle.231 Asuinrakennusten rakennussuojelu oli vielä

lapsenkengissään 1960- ja 70-luvuilla, joten viranomaisrajoite ei olisi tullut esteeksi.

Tuleekin muistaa puutalon symboloineen tuolloin mennyttä työläyden ja niukkuuden

leimaamaa elintapaa, josta oltiin siirtymässä moderniin yhteiskuntaan.

Ensi töiksi heitettiin ylä- ja alakerran puuhellat pihalle.232

Kuitenkin esitellyt puutalot säilytettiin, vaikka sen järkevyyttä kertomuksissa speku-

loitiinkin. Jotkut jopa ihmettelevät jälkikäteen naiiviuttaan säilytettyään talon.

Tämähän oli ihan hullujen hommaa, sanoo Hardi Rousek tuijotellessaan pirttinsä hir-
siseiniä. – Jos olisin tiennyt mikä homma tästä on, tuskin enää aloittaisin.233

Onneksi me ei ihan konkreettisesti tiedetty mihin ryhdyttiin, toteaa Eeva.234

Sinisilmäisyyden sijaan muutamat tee-se-itse -henkiset talonostajat näkivät vanhan

puutalon alunperinkin remontoitavana kehikkona, aihiona modernille kodille. Tari-

228 Avotakka 1/1977, s. 56-61, Somerolainen 1930-luvun talo täysremontoidaan suunnittelijan ja tai-
teilijan kodiksi.
229 Avotakka 6/1978, s. 41-43, Tutkijaperheen tyyppitalon remontti Espoossa.
230 Avotakka 12/1978, s.4-8 Arkkitehdin peruskorjaama 1920-l talo Puu-Käpylässä.
231 Purkua järkevimpänä ratkaisuna sivutaan mm. numeroissa 11/1971, s. 24-29, 6/1977, s. 4-8,
7/1979, s. 22-25, 11/1980, s. 106-113 ja 12/1983, s. 48-53.
232 Avotakka 5/1975, s. 18-21. Näyttelijän ja suunnittelijan tyyppitalo Porvoossa.
233 Avotakka 7/1973, s. 8-11. Puolet kiteeläisestä käräjätuvasta siirrettiin rajan viereen Uukuniemelle
helsinkiläisen insinöörin ja tv-juontajan kesämökiksi
234 Avotakka 5/1975, s. 18-21. Näyttelijän ja suunnittelijan tyyppitalo Porvoossa.
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noissa on jopa havaittavissa ylpeyttä siitä, että nämä olivat onnistuneet keksimään

muilta havaitsematta jääneen mahdollisuuden.

Paikka oli ollut myynnissä jo pitkään, mutta kenenkään päähän ei ollut ilmeisesti
pälkähtänyt, että vanhaa rähjäistä torppaa voisi ruveta kunnostamaan tai peräti laa-
jentamaan oikein talviasuttavaksi taloksi.235

Näiden omatoimisten rakentajien kotiesittelyiden yhteydessä tuodaan selkeästi esil-

le, usein jopa laskelmin236, että vanhan talon pitkälti omatoiminen korjaaminen tuli

uudisrakentamista selkeästikin halvemmaksi. Tultaessa 1980-luvun jälkipuoliskolle

markkamääräiset laskelmat katosivat esittelyjen yhteydestä.

Vuokra-asuntoa oli vaikeaa saada Lahdesta ja omat maksoivat kovin paljon. Tuli mie-
leen ajatus: Jos kunnostettaisiin se vanha? -- Kun ei laskettu omalle työlle mitään ar-
voa, päädyttiin 30 000 markkaan. Tällä rahalla ei Lahdesta kaksi vuotta sitten (1971)
olisi saanut kuin yksiön. Nyt Isotuvan perheellä on 185 neliötä.237

Vanhan talon peruskorjaus kannattaa. Noin 30 000 markalla taiteilija Juhani Harri ra-
kensi vanhan maalaistalon entistä ehommaksi Pi Sarpanevan suunnitelmien mu-
kaan.238

Huomionarvoista on, etteivät tässä vaiheessa omatoimiset remontoijat säilyttäneet-

kään taloa ensisijaisesti sen nostalgisen merkityksen tai iän tuoman arvon vuoksi.

Säilyttäminen on ollut säästötoimenpide. Jälkeenpäin, remontin onnistuttua, ulkoa

vanhalle mutta sisältä nykyaikaistetulle talolle voitiin jo antaa oma arvonsakin.

Kannattamista ei ainakaan tässä tapauksessa voi mitata pelkästään penneillä ja mar-
koilla, vaikkakin vanhan korjaaminen tuli kiistämättä halvemmaksi kuin vastaavan-
kokoisen uuden rakentaminen.239

Kotiesittelyiden tarinoiden perusteella haastatellut käyttivät vanhojen talojen han-

kintapäätöksissä 1960- ja 1970-luvuilla pääasiallisesti lineaaris-kompensatorista me-

netelmää.240  Vanhan puisen asuinrakennuksen huonoiksi koettuja ominaisuuksia

kompensoitiin esimerkiksi tontin muilla ominaisuuksilla tai talon sijainnilla.

235 Avotakka 7/1979, s. 22-25. Espoonkartanon entinen 45 m2 torppa laajennettiin 115 neliön taloksi
toimittajan perheelle.
236 Esim. numeroissa 7/1973 s.56-59, 1/1977, s.  56-61 ja vielä 1984 alkaneessa ”Minun remonttini” -
sarjassa.
237 Avotakka 7/1973, s. 56-59. Arkkitehti ja graafinen suunnittelija korjaavat 1800-luvun lopun sukuti-
lan päärakennuksen Orimattilassa, 30 km Lahdesta.
238 Avotakka 1/1977, s. 56-61, Somerolaisen 1930-luvun talon täysremontti.
239 Avotakka 7/1979, s. 22-25. Espoonkartanon torpan laajennos.
240 Kts. tutkimustilanne, Juntto (toim). 2010, s. 72-87
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Talonhankinta esittäytyy 1960- ja 1970-luvuilla tarkkaan harkittuna investointina.

Tästä normista poikkeavan boheemin näyttelijäpariskunnan hullaantumista Puu-

Käpylän puutarhakaupunkimiljööseen ja spontaania ostopäätöstä seurasi ahdistus ja

eräänlainen moraalinen krapula.

Oliko se rakkautta ensisilmäyksellä? - Oli. Mutta kauppojen lukkoonlyömisen jälkeen
vietimme kyllä joitakuita hermostuneita hetkiä ihmetellen miten koko hommasta
selvitään.241

Ne muutamat poikkeustapaukset, kun ympäristön sijaan ihastuttiin itse puutaloon

juontavat juurensa lapsuuden kokemuksista.

Silloin (pienenä bussissa) minä ihailin niitä ja ajattelin, että kyllä olisi kiva asua noissa
söpöissä taloissa. -- (eteen tuli) Ilmoitus jossa kaupattiin omakotitaloa Lampuotilan-
tiellä, juuri niitä samoja taloja, joita Marjukka oli aikoinaan ihaillen katsellut.242

7.2. MURROS JA IHASTUS

Kotiesittelyt kertovat selkeästä murroksesta 1980-luvulla, itse talojen herättäessä

laajemmassa mittakaavassa haastateltujen ostohalut. Murroksen alkua voisi kuvata

aikaisempien tee-se-itse -ihmisten oivallusten yleistymisenä. Muutamat ostajat pys-

tyivät kertomansa mukaan hahmottamaan, minkälainen huonoon kuntoon päässyt

talo olisi korjattuna. Läheiset suhtautuvat hankkeisiin tosin edelleenkin epäilevästi.

Kaunis paikka, tuttavat myöntelivät ja mittailivat pihaa katseellaan. Mutta mihin se
talo tulee? -- Kaikki eivät ottaneet ensin todesta koko myllyjuttua. Mitä sellaisesta
jauhopesästä saisi? -- Kellokummut tiesivät alusta lähtien, mikä aarre heillä oli käsis-
sään. He pitivät itsestään selvänä sitä, ettei rakennuksen ulkonäköä muutettaisi ja
että kaikki, mikä suinkin oli säilyttämisen arvoista, säilytettäisiin.243

Se (talo) oli varsinainen röttelö, mutta sen mittasuhteet viehättivät Mary-rouvaa ja
hän osasi oitis kuvitella mitä siitä remontoimalla saa syntymään. -- Erittäin kurinalai-
nen hienotunteisuus pakotti minut olemaan sanomatta ei, kun emäntä innostui täs-
tä paikasta. Ystävätkin jo säälittelivät hanketta.244

Tultaessa 1990-luvulle oli tämä kehityskulku selkeästi vahvistunut. Siinä vaiheessa jo

varsin huonossa kunnossakin olleet talot löysivät ostajansa.

241 Avotakka 5/1974, s.10-13. Kuuluisa näyttelijäpariskunta ostaa talon Puu-Käpylästä
242 Avotakka 4/1975, s.18-21. Näyttelijäperhe korjaa ns. ruotsalaistalon Pirkkolassa
243 Avotakka 1/1981, s. 16-21. Kemijärveläinen 1920-luvun mylly muuttui suunnittelijan kodiksi ja työ-
tilaksi.
244 Avotakka 8/1984, s.32-37, 80. 1790-l. talo Tammisaaren keskustassa entisöitiin vapaa-ajan kodiksi
helsinkiläiselle eläköityneelle vuorineuvokselle ja liikenaiselle.
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Kun olimme myynti-ilmoituksen takia rytyyttäneet kuoppaisen tiepahasen päähän
pöheikköön, näimme tumman läikikkään hirsirakennuksen, jonka katto oli hiukan
romahtanut ja polttopuut lahonneet kellariin. Erja vakuutti, että hyvä siitä tulee.245

Samaan aikaan spontaanit ostopäätökset ilmestyvät kertomuksiin, kuten myös ihas-

tumisen ja jopa rakastumisen kuvailu. Garber onkin luonnehtinut talon toimivan niin

rakastajana, kumppanina kuin intohimojen toteuttajanakin.246

Sinä sunnuntaina oltiin taas kiertelemässä lupaavalta vaikuttavia taloja läntisellä Uu-
dellamaalla. – neljäs (katsottu talo): se oli äkkirakkautta! -- (ominaisuuksien luettelo)
-- Ne tekivät rakennuksesta juuri sellaisen romanttisen unelmatalon, jollaisia olin ai-
na haikeana ihaillut, mutta jollaista en edes uneksinut saavani. -- Kun kävelin huo-
neissa, tuntui heti, että kuulun tänne.247

Tunteiden mukaantuloa havainnollistaa myös fatalistisen suhtautumisen yleistymi-

nen. Ensimmäistä kertaa puutalon osto koettiin ennalta määrättynä kohtalona vuosi-

tuhannen vaihteen tienoilla.

Heli Siekkisen talokauppoihin liittyy maagisia piirteitä. Paikka on hänelle povattu.
”Kävin 1980-luvun puolivälissä ystävättären kanssa ennustajalla. Hän oli oikea tietä-
jä. -- Hän kyseli vanhasta talosta, kuvaili hiekkatien, lintallaan olevat rakennukset ja
sinivihreän päätalon. Minä vakuutin pysyväni ikuisesti tavallisena kaupunkilaislikka-
na -- Ja kuinka ollakaan…Toinen tuttava kaiveli esiin taskuunsa kuukausiksi unohtu-
neen lehti-ilmoituksen ja pyysi kaveriksi katsomaan taiteilijapariskunnan ateljeeta-
loa. Se oli tämä paikka - ja juuri ennustuksen mukainen.”248

En olisi halunnut muuttaa tänne, mutta jotenkin tunsin että niin oli tarkoitettu. Se oli
lähes hengellinen tunne.249

Muotoilija -- päätti jo pienenä, että siitä tulee hänen kotinsa. – Olen aina pitänyt täs-
tä talosta -- Minulle tuli vahva tunne, että talo odottaa minua ja että minun on tar-
koitus ostaa se.250

Tämä (taiteilija huomasi ikkunasta kuusen alla vanhan rättisitikan) oli kohtalokas nä-
kymä rättärin omistajalle: Sirpa tiesi tulleensa kotiin. Kauppa syntyi nopeasti.251

245 Avotakka 5/1994, s.6-11. Konsulttiperhe remontoi 1930-luvun hirsihuvilan Hvitträskissä Kirk-
konummella.
246 Garber 2000, s. 25
247 Avotakka 7/1995, s.24-29. Vanha maalaistalo kakkoskotina Länsi-Uudellamaalla
248 Avotakka 6/1998, s.46-53. Jyväskylän lähellä oleva maalaisidylli matkatoimiston vetäjän kotina ja
satunnaisesti kestikievarina.
249 Avotakka 4/2010, s. 36-45. Keski-ikäinen terapeuttipariskunta työskentelee ja viettää villasukka-
päiviä vuoden 1922 talossa Sipoossa.
250 Avotakka 3/2011, s. 40-47. Pietarsaarelainen 1850-luvun talo muotoilijan kotina
251 Avotakka 8/2011, s. 58-65. Tekstiilitaiteilija ostaa konneveteläisen kyläkoulun.
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Lähestyttäessä nykypäivää sai kertomuksissa kuvattu alkuihastus yhä ehdottomam-

pia, jopa pakkomielteisiä muotoja.

Pirjo tiesi kuitenkin ensisilmäyksellä, että vanha hirsitalo oli hänelle tarkoitettu. Kau-
histuneet ystävät kielsivät ostamasta ja yrittivät kääntää hänen päänsä. Talo sijaitsi
metsän reunalla, syvällä maaseudulla, sisävessaa ei ollut kylpyhuoneesta puhumat-
takaan ja korjattavaa näytti riittävän loputtomasti.252

Se oli rakkautta ensi silmäyksellä. Näin jo mielessäni lapset kiipeilemässä pihan
omenapuissa ja minut ja Juhan istumassa olohuoneen sohvalla katselemassa pönt-
töuunissa palavaa valkeaa. En voinut enää ajatellakaan muita taloja.253

Etenkin jälkimmäinen kommentti on linjassa Garberin analyysin kanssa siitä, että ky-

symys ”haluatko asua tällä loppuelämäsi?” määrittää 2000-luvulla kuluttajayksilön

omakuvaa yhtä vahvasti kuin jatkokysymys ”kenen kanssa?”.254

Tässä vaiheessa harkitsevasta lineaaris-kompensatorisesta menetelmästä ei ole enää

tietoakaan.  Muutamat harkitsevammat haastatellut käyttivät vielä minimikriteereitä

uutta kotia etsiessään.

Kriteerit olivat tiukat. Ympärillä piti olla luontoa, puita ja vettä, itse talossa kuisti ja
korkeat huoneet. Lisäksi talon piti olla rakennettu ennen 1940-lukua. – Kävimme läpi
varmaan sata kohdetta. Sitten he löysivät Villa Sagan. Keltainen talo vuodelta 1825
täytti toiveet ja lumosi perheen.255

Spontaanimmin päätöksensä tehneet omistajat kertoivat nostaneensa vanhan talon

erityislaadun ostovalintansa pääsyyksi eli käyttivät ominaisuuksia vastakohtaistavaa

päätöksentekomenetelmää256. Tontti ja sijainti eivät enää korvanneet talon puuttei-

ta, vaan itse talo oli pääasia. Talon huono kunto ja mahdolliset puutteet tuntuivat

toisarvoisilta.

Olemme niin onnellisia, että tupsahdimme juuri tähän. 150-neliöinen talo hurmasi
meidät välittömästi. Suorastaan kiljuin haluavani sen, vaikka kylpyhuoneessa oli sil-
minnähtävä homevaurio.257

252 Avotakka 5/2003, s. 100-103. Pankkityöntekijä ryhtyy antiikkikauppiaaksi ja muuttaa Vihtiin v. 1947
evakkoperheen rakentamaan hirsitaloon
253 Avotakka 7/2010, s. 58-67. Entisen sairaanhoitajan ensivaikutelma 1900-l vaihteessa rakennetusta
puutalosta Karkkilan ruukkialueella
254 Garber 2000, s. 26
255 Avotakka 8/2010, s.50-57. Porvoo, joogaretriitti 1825 rakennetussa talossa.
256 Kts. tutkimustilanne, Juntto 2010, s. 72-87
257 Avotakka 9/2005, s 36-42. Opettajapari muutti Loviisaan 1856 rakennettuun taloon pääkaupunki-
seudulta.
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Puutaloja ostettiinkin usein puhtaasti ensivaikutelman lumouksen perusteella.

Olen varma, että tarkoituksenani oli löytää juuri tämä mökki. Kun ensi kertaa astuin
torpan pihamaalle, tuntui kun olisin tullut pitkältä matkalta kotiin.258

Omenapuiden ja lehtiverhon takaa pilkottaa viehättävä mansardikattoinen omakoti-
talo romanttisine piharakennuksineen. Tuo talo sai vannoutuneet kaupunkilaiset
muuttamaan maalle. – Kun unelmiemme koti osui kohdalle, tiesimme sen heti.259

Karttuset halusivat ehdottomasti puutalon läheltä Lahden keskustaa. – Talo taisi va-
lita meidät. Tiesin heti pihaan ajaessa, että tämä se on, Kati sanoo.260

Antonidesin ja van Raaijn päätöksentekomalleja käyttävän Hasun mukaan ensivaiku-

telmaan vetoaminen on yksinkertaisin valintatapa.261 Kertomuksissa ostajat ihastu-

vat tai kokevat outoa tuttuuden tai yhteenkuulumisen tunnetta ensi näkemältä.

Vanha puutalo perinnemiljöössä tuntuu välittömästi oikealta, omalta kodilta.

Haastattelujen perusteella harkitsevasta kaupasta on siirrytty 1990-luvulta lähtien

spontaaniimpaan suuntaan. Vuosituhannen vaihteen jälkeen haastatellut ovat tun-

teen tai mystisen kohtalon vietävissä. Pakottava tarve ostaa tietty puutalo ensi nä-

kemältä havainnollistaa pelkoa ainutkertaisen mahdollisuuden menettämisestä.

Keltaista taloa olivat jo muutkin jo käyneet katsomassa. Äidille tuli hätä. Ettei vain
kukaan muu ostaisi Hänen Taloaan.262

Ajelulla he pysähtyivät vaikuttavan talon portille, ja serkun mies kertoi huvilan ole-
van myynnissä. -- Timo tuli aivan hulluksi ja sanoi: ”Tätä olemme aina hakeneet, tä-
män on oltava meidän!”. Kirjoitimme tarjouksen odottaessamme välittäjää avaimi-
neen.263

Huolellisesti harkitun asuntokaupan normi on siis murtunut. Vaikka ennen 1990-

lukua haastatellut perheet olisivatkin tehneet kaupat pikaistuksissaan, eivät he pää-

sääntöisesti ole kehdanneet kertoa hullaantumisestaan toimittajalle. Samaa lei-

maantumisen pelkoa ei vuosituhannen vaihteen jälkeen ole havaittavissa.

258 Avotakka 05/06, s.54-61. Puutarhasuunnittelijan punainen torppa.
259 Avotakka 10/2008, s.100-105. Vuonna 1910 rakennettu hirsihuvila Turun Piikkiössä sotilastarkkaili-
jan ja lastentarhaopettajan perheen kotina.
260 Avotakka 12/2012 s. 40-45. Vanha puutalo Lahdessa nelikymppisen pariskunnan kotina.
261 Juntto 2010, s. 72-87
262 Avotakka 7/1995, s.24-29. Vanha maalaistalo kakkoskotina Länsi-Uudellamaalla
263 Avotakka 12/2000, s. 22-29.  1800-luvun huvila Turun Ruissalossa
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Hetken huumassa tehdyistä kaupoista kerrotaan lähinnä hauskana anekdoottina,

ehkä jopa osoituksena haastateltavien heittäytymiskyvystä.  Heittäytymiskyvyn ko-

rostaminen toimisi tällöin tapana tyylitellä itseään muiden silmissä.

7.3. TYYPPITALO: MIKÄ ON VANHAA?

Äskeisessä läpikäynnissä vanhat puutalot näyttäytyivät pääasiallisesti toista maail-

mansotaa edeltäneinä hirsirakennuksina. Seuraavassa keskitetään huomio jälleenra-

kennuskauden tyyppitaloihin. Rintamamiestalot edustivat perinteisen puurakenta-

misen viimeistä airutta, mutta olivat myös selkeä irtiotto aikaisemmasta sekä pelkis-

tetyn ulkoasun että omatoimisen rakentamistavan myötä.

Tyyppitalojen kohdalla kannattaa huomioida niiden yleisyys sekä aikaperspektiivi.

Nuorimmat tyyppitalot olivat ensimmäisen Avotakan ilmestyessä 1967 alle kymmen-

vuotiaita. Niitä siis pidettiin vanhanaikaisina, muttei vanhoina tai erityistapauksina.

Merimatin talo on tavallista sodanjälkeistä tyyppiä, sellainen joita Suomessa on tu-
hansia. Pieni, melkein parakkimainen rakennus ulkoapäin. Sisältäkin se vähän aikaa
sitten oli aivan tavallinen. Oli ahdasta eikä tarkoituksenmukaista.264

Niinpä tyyppitaloja esiteltiin ja hankittiin puhtaasti remonttiaihioiksi, kehikoksi

unelmien kodille. Alkuperäiskunnossa niitä ei pidetty suuressakaan arvossa.

Pankasalot kävivät katsomassa ja tekivät kaupat. Jotkut tuttavat suosittelivat pusku-
traktorin hankkimista ja rakennuksen purkamista uuden ehomman talon tai vaikka
rivitalonpätkän tieltä. Pankasalot päättivät kuitenkin toisin vaikka talon kunnossa ei
ollut kehumista.265

Kotiesittelyissä 1970-luvulla yleisimpiä vanhoja puurakennuksia ovat juuri tyyppita-

lot. Tätä selittää sekä lama että Avotakan linjanuudistus. Rintamamiestalot kuvailtiin

lehdessä tuolloin halvimpana pientalotyyppinä, joten ne sopivat realistisia asun-

tounelmia herättävien remonttikertomuksien tapahtumapaikoiksi. Tämä asetelma

on havaittavissa pitkään omakotiasumisesta haaveilleen perheen haastattelussa.

Kierros osoitti, ettei perheellä olisi varaa uuden talon hankkimiseen tai rakennutta-
miseen. Rivitalovaihtoehtokaan ei sopinut. Oli siis löydettävä edullisen hintainen
vanha omakotitalo. - Osuttiin ihan ensimmäisenä katsomaan tätä taloa ja ihastuttiin
niihin mahdollisuuksiin, joita tämä antoi. Ihmiset varoitteli, että älkää nyt tuommois-

264 Avotakka 2/1971, s. 4-11. Tyyppitalon täysremontti, jutun ingressi.
265 Avotakka 12/1983, s. 48-53. Lentäjän perhe remontoi v. 1947 tyyppitalon Espoon Laajalahdessa.
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ta vanhaa rötisköä ostako. – Lattioiden ja seinien vinous huomattiin, samoin pohja-
ratkaisun epätarkoituksenmukaisuus. Toisin sanoen tässä oli meidän tyyppisille ih-
misille asioita, jotka houkuttivat työhön, luomaan uutta.266

Avotakka pyrkikin kurssinvaihtonsa myötä muuttamaan suhtautumistaan ja kuvaus-

tapaansa tyyppitalojen suhteen. Uusi suunta käy ilmi verrattaessa toimittajan kuva-

usta Merimatin talosta kaksi vuotta myöhempään kuvaukseen.

Samaisessa kilpajuoksussa katsomme tämän tapaisia taloja hieman pitkään ja tuu-
mimme, ettei niitä parhaalla tahdollakaan voi sanoa viehättäviksi. Vai voisiko? --
Teemmekö oikein asennoituessamme väheksyvästi näihin taloihin, joita Suomessa
on kymmeniätuhansia ja joissa asuu vielä useampia kymmeniätuhansia? Teemmekö
oikein pitäessämme näitä taloja uuden tieltä joutavina, muita vähempiarvoisina? –
Työtä tekemällä näistä taloista saadaan viihtyisiä asuntoja ja vanhoista omakotitalo-
alueista kodikkaita ja ilmeikkäitä asumapaikkoja.267

Kurssi jatkui seuraavan kahden vuosikymmen aikana. Rintamamiestalot esiteltiin re-

monttimahdollisuuksina, joissa oli kylkiäisenä iso tontti hyötypuutarhoineen. En-

simmäiset itse tyyppitaloon ihastumiset ilmenevät vuosituhannen vaihteessa. Silti

ihastuksen kohteisiin suunniteltiin kokonaisvaltaisia muutoksia.

Ihastuimme rakennukseen ensi näkemältä. Muutossuunnitelmat lähtivät mielessä
heti lentoon ja arkkitehti Jorma Toivonen kunnioitti toivomuksiamme. -- Hannalle
lapsuudenkodista rakas, nostalginen tunnelma säilyi, uudet osat istuvat kokonaisuu-
teen.268

Kävimme tutustumassa tulevaan taloomme kylmänä helmikuun iltana. Vaikka se oli
kylmillään ja sähköt puuttuivat, ihastuimme heti. -- Villinä  rönsyävä puutarha lumosi
molemmat. -- Tajusin, että talo muistutti lapsuudenkotiani Lemmenjoella. Siellä isäni
toimi metsänvartijana.269

Näissä on selvästi havaittavissa lapsuudenkodin vaikutus, eli Horelli-Kukkosen ha-

vaitsema tarve hakeutua aikuisiällä lapsuuden tilamallia toistaviin koteihin.270

Kuten vanhemmat puutalot, läpikävivät tyyppitalotkin selkeän houkuttelevuuden

murroksen. David Lowenthal onkin luonnehtinut, että ennen vanhojen asioiden ar-

vostamisen nousua, tulee niiden käydä läpi ”huonon maun” aikakausi.271

266 Avotakka 2/1973, S. 32-38. Vm. 1947 rmt totaaliremontoidaan Lahdessa valokuvaajan ja graafisen
suunnittelijan kodiksi.
267 Ibid.
268 Avotakka 8/1999, s.6-13. Espoolainen tyyppitalo vm. 1947 remontoidaan tv-toimittajan kodiksi
269 Avotakka 7/2001, s.70-74. Tyyppitalo Viialassa tekstiilisuunnittelijan kotina.
270 Horelli-Kukkonen 1993, s. 146-148
271 Lowenthal, David: The past is a foreign country. Cambridge University Press, Cambridge 1985, s. 51
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Vuoden 2007 teemanumero antaa selkeää osviittaa murroksesta. Siinä tyyppitaloja

ruoditaan pääkirjoituksen, historia-artikkelin sekä kahden kotiesittelyn kautta.

Uskoakseni tällaiset yksittäiset (lapsuuden) muistikuvat vilisevät nyt monen suurten
ikäluokkien edustajien ja heidän jälkeläistensä mielissä. Nostalgiahuuma tuntuu ta-
voittaneen myös nuoret aikuiset, jotka remontoivat reiluun puoleen vuosisataan eh-
tineitä rakennuksia vastaamaan nykypäivän vaatimuksia. Talojen rakenteet ovat ter-
veitä ja tilat joustavia, kerrokset antavat yksityisyyttä, eikä talojen kodikkuutta kai
kukaan kiistä.272

Rintamamiestalojen luonnetta ruotiva yleisartikkeli ottaa esiin Juoksuhaudantie -

romaanin ja sitä seuranneen elokuvan vaikutuksen haluttavuuden muutokseen.

Se keltainen (helsinkiläinen) vaatimaton talo, joka tuli kuuluisaksi Kari Hotakaisen
romaaniin perustuvasta Juoksuhaudantie-elokuvasta, vaihtoi omistajaa pian ensi-
illan jälkeen. Lähiseudulla kerrotaan, että sen osti miljonääri, jolla on vaatimatto-
massa puisessa autotallissaan Rolls Royce.273

Tämän päänavauksen jälkeen on myöhemmissäkin numeroissa havaittavissa viitteitä

tyyppitaloalueiden arvostuksen vakiintumisesta.

(Oulun) Karjasillan (tyyppitalo)alue on tullut viimeisen kymmenen vuoden aikana
suosituksi ja arvostetuksi ja monessa talossa on vaihtunut sukupolvi.274

Koska muutos on kuitenkin tyyppitalojen kohdalla varsin tuore, näkyy edelleen 2010-

luvulla vastakkaisia mielipiteitä, jotka lähentelevät 1960- ja 1970-lukujen suhtautu-

mista.

-Totta puhuen talo oli läävä ja piha hoitamaton. Mutta meitä kiinnosti rakennuksen
avaruus ja sekä lohkomaton iso tontti. Mitä ikinä pariskunta silloin ajattelikaan, nyt
Terhi näkisi ainoaksi vaihtoehdoksi moiselle talolle kumoon lanaamisen.275

Tyyppitalojen haluttavuuden hitaampaa läpilyömistä selittää aikaperspektiivin lisäksi

myös suhteellinen niukkuus, sillä jälleenrakennusajan talot ovat verrattain yleisiä.

Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla vuosina 1940-1959 rakennettuja pientaloja on yli

kolme kertaa yhtä paljon kuin niitä edeltäneitä.276  Kiinteistövälittäjien viljelemä slo-

gan ”harvoin tarjolla” saa siis aivan erilaista pontta vuotta 1940 vanhempien puuta-

272 Avotakka 1/2007, Soili Ukkolan pääkirjoitus s.5
273 Avotakka 1/2007 Artikkeli rintamamiestaloista s.24-27
274 Avotakka 8/2009, s.42-50. Kuvaus oululaisen tyyppitaloalueen suosiosta.
275 Avotakka 2/2012 s. 52-59, Brasiliasta ja Hongkongista Espooseen 50-luvun tyyppitaloon palaavan
insinööriperheen rouvan kotiesittely
276 Kts. liite rakennuskannasta
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lojen kohdalla. Tämä tuskin voi olla vaikuttamatta oston yhteydessä aikaisemmin

osoitettuun tunteeseen ainutkertaisesta tilaisuudesta, jota ei saa päästää valumaan

käsistä.

7.4. JOHTOPÄÄTÖKSIÄ JA ARVIOINTIA

Uuskallio näkee vanhalle asuinalueelle pääsemisen edellyttämän ostohinnan pääsy-

maksuna ulkoista arvostusta antavalle kentälle. Uuskallion mukaan tuolloin fyysisen

asunnon lisäksi ostettiin palanen haluttavaksi koettua identiteettiä.277

Kotiesittelyjen perusteella keskiluokkaiset haastatellut olivat sitä hanakkaampia suo-

rittamaan pääsymaksun puutaloelämästä ja sen mahdollistamasta erottautumisar-

vosta mitä lähemmäksi nykypäivää tultiin. Tuleva puutaloelämä koettiin kohtalon

täyttymiseksi, vaihtoehtoja ei nähty olevan. Taloudellisia remonttiaihoita ostettiin

1960- ja 1970-luvuilla ja 1980-luvusta eteenpäin kulttuuritietoisen alakulttuurin

asumisunelmien tapahtumapaikkoja.

Haastatteluissa näkyvä, loppuvaiheissa yleistyvä pelko tilaisuuden ohilipumisesta

kertoo, ettei näitä koeta olevan usein tarjolla. Tämän olettaisi korreloivan puutalojen

hintoihin suhteessa muihin asumismuotoihin, hyödyke on muuttunut niukemmaksi.

Tässä tekemäni linjaukset havainnollistavine lainauksineen edustavat tulkintaani

vuosikymmenten suuntauksista. Yksittäisiä poikkeuksia toki löytyy. Vastaavasti

myöskään jokainen 2000-luvulla hirsitalon ostanut ei kävellyt näyttöön ja tullut ulos

ostettuaan rakennuksen. Yksittäisiä remonttikustannuksia ja -rasituksia pitkään poh-

tivia ostajia löytyi edelleen. He olivat vain ajan mittaan jääneet vähemmistöksi. Tässä

kohdin kannattaa huomioida myös haastattelujen formaatti: on vaikea kuvitella ke-

nenkään kertovan valtakunnallisessa lehdessä epäonnistuneista hankinnoistaan. Va-

roittavia tarinoita vanhan puutalon hankinnasta on koko Avotakan ilmestymisaikana

kerrottu vain kahdessa numerossa, joissa kuitenkin molemmissa lopputulema on

asukkaiden kannalta myönteinen.278

277 Uuskallio 2001, s. 205-236.
278 Avotakka 4/1980, s.114-117. ”Vanhan pienen talon houkutus ja petos” Ongelmat Laajasaloon 1929
rakennetun rakennuksen korjauksessa & 5/2013, s.40-45. ”Painajaisesta päiväuneksi”, Pispalan 20-
luvun paritalon remontti levähti käsiin viistokaton purkamisen jälkeen.
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8. PUUTALO LOHDUTTAJANA JA EHEYTTÄJÄNÄ

Mitkä asiat tekivät vanhat puutalot haluttaviksi asuinpaikoiksi? Jos tarkastellaan

suomalaisia perinteisiä puurakennuksia yleisellä tasolla, ovat niiden silmäänpistä-

vimpiä ominaispiirteitä iän tuoman patinan lisäksi pienimittakaavaisuus, persoonalli-

nen käsityön jälki ja rakennusmateriaalien elävyys. Lisäksi puutalot vaativat asukkail-

taan jatkuvaa kunnostamista ja ylläpitoa.

Nämä ovat vastakkaisia piirteitä verrattuna moderniin kaupunkien elementtitalo-

asumiseen. Puutalon ominaisuudet onkin mielikuvatasolla helppo yhdistää mennee-

seen elämänmuotoon ja sen sisältöjä, aitoja tai kuviteltuja, kohti tunnettuun nostal-

gian tunteeseen.279 Kun modernissa yhteiskunnassa eletty elämä kriisiytyy, pyrki-

mykset muuttaa elinympäristöä vastakkaiseen suuntaan vaikuttavat luontevalta.

Vanhan rakennuksen haltuunottaminen omaksi kodiksi voidaan nähdä äärimuotona

omakotitaloasumisen mahdollistavasta itsemääräysoikeuden palauttamisesta.

Avotakan kertomusten perusteella puutalon ja pihapiirin muodostamasta perin-

neidyllistä onkin haettu lohtua ja perusturvallisuutta jo 1970-luvulta lähtien. Kodin

ulkopuolisen elämän koetellessa on tunne minuuden hallinnasta usein löytynyt nel-

jän hirsiseinän sisältä. Tämä näyttäytyi 1970- ja 1980-lukujen haastatteluissa ennen

kaikkea kesämökeille ja maalaistaloihin vetäytymisenä, 1990-luvun jälkeen taas ko-

koaikaisena pakona maalle tai puisiin kaupunginosiin.

Elvyttäväksi koettua puutaloelämää kuvaavissa haastatteluissa on tyypillisesti läsnä

selkeä asuinympäristön muutos. Puutalokotiin on muutettu, kun edellinen ympäristö

on koettu tukahduttavaksi. Kakkoskotien kohdalla taas loma-asuminen katkaisee

kaupunkielämän arkirutiinin ja mahdollistaa levähtämisen.

Väkevimmät elpymiskuvaukset esiintyvät haastatteluissa, jossa kerrotaan päähenki-

löiden kriisiytymisestä ja selviytymisestä puutalomiljöön avulla. Ammatillista kriisiä

potenut ohjaaja Mikko Niskanen haki 1970-luvun alussa kotiseudultaan pakopaikkaa

odotukset pettäneestä kaupunkielämästä. Niskanen kertoo, että modernit talomallit

279 Nostalgiasta tarkemmin esim. Lowenthal 1985, s. 49
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eivät tuntuneet kotoisilta paikoilta, joissa voisi rentoutua. Niinpä hän päätyi raken-

tamaan talonpoikaisen perinnehirsitalon itse kaatamistaan puista.

Rakentaminen alkoi Mikon elämän synkimmän masennuskauden aikaan, kun hän oli
sielu kipeänä paennut sairastamaan kotipitäjäänsä lukuisia epäonnistumisiaan.--
puski Mikko maata, sahasi hirttä aamuvarhaisesta kaatuakseen vasta iltamyöhään
sänkyynsä uneen, jota hän oli Helsingissä kuukausitolkulla turhaan odotellut -- Täällä
on kuin äidin selän takana. -- rannan päähän, katon rajaan, minä vielä rakennan it-
selleni makuutilan, sanoo Mikko. -Kun ahdistaa, on hyvä mennä sinne, nukkua ja he-
rätä laineiden liplatukseen.280

Niskasen eheytymisen tuloksena syntyi myös yksi hänen pääteoksistaan, pienviljeli-

jän ahdistusta käsitellyt ”Kahdeksan surmanluotia” vuodelta 1972. Vastaavanlaisen

maanisen, rakentamisen leimaaman eheytyskokemuksen, kävi läpi Kalle Päätalo mie-

lisairaalaan vieneiden traumaattisten sotakokemustensa jälkeen.281

Tuore pariskunta haki 1980-luvun alussa purkukuntoisen torpan remontoinnista loh-

tua ja uutta yhteistä alkua naisen kipeän avioeron jälkeen. Tässäkin tapauksessa krii-

siä työstettiin korjaamisen eli käsillä tekemisen kautta.

Pirkko oli käynyt läpi hankalan avioeron ja uusi elämä Markun kanssa oli alkamassa.
He olivat päättäneet sijoittaa johonkin omaan, maaseutupaikkaan, jossa voisi ren-
toutua ja levätä. -- Rappiotorppa merkitsi haastetta, siellä puuhailu terapiaa arki-
elämän paineiden vastapainoksi.-- Ja edelleen torppa tarjoaa Sylbergeille rauhaa ja
rentoutumista, terapiaa.282

Kriisien potemisen ohella käytiin puutalomiljöössä myös lepäämässä ja lataamassa

akkuja. Vanhaan puurakennukseen sijoittuvat kesäasunnot kuvattiinkin tyypillisesti

Avotakassa elpymispaikkoina etenkin 1960- ja 1970-luvuilla. Tämä sopii Kortteisen

lähiötutkimuksen sekä Laurosen omakotirakentajatutkimuksen havaintoihin juuret-

tomuutta tunteneista maaseudulta muuttaneista uuskaupunkilaisista. Muutto maa-

seudulta kerrostalolähiöihin oli liian raju kokemus, jotta sopeutuminen sujuisi ilman

kiinnittymistä toisenlaiseen, taakse jätettyyn elämänmuotoon.283 Niinpä maaseudun

280 Avotakka 6/1972, s. 16-20. Niskasen itse rakentama piilopirtti, vanhojen hirsipirttien malliin. Koti-
talon tallin hirsistä tehtiin savusauna.
281 Kirves, Jenni (toim.) Ruma sota: talvi- ja jatkosodan vaiettu historia. Johnny Kniga, Helsinki 2008, s.
408-409
282 Avotakka 4/1983, s. 130-133. Rappiokuntoinen torppa Elimäellä korjataan tuoreen pariskunnan
kesäpaikaksi. Naisella taustalla avioero.
283 Kortteinen 1982, s. 133, 143, 164 & Lauronen 1991, s. 23, 26
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askeettinen ja yksinkertainen elämäntapa puhde- ja kunnostamistöineen koettiin hy-

veeksi. Eräässä kuvauksessa pirttipöytä nousi urbaanin elämän antiteesiksi.

Meille on maallaolo tärkeää sekä henkisesti että fyysisesti -- Pirtti on todella rauhan
tyyssija. -- Se on pyhä paikka, Ville Repo sanoo. Siellä keskustellaan iltahetkinä. --
Elämä muuttuu maalla niin mutkattomaksi ja selkeäksi. -- Kaikki kaupunkilaiselämän
tuoma jonninjoutavuus on poissa. -- tuommoisesta kunnon (pirtin)pöydästä uhoaa
aivan merkillisellä tavalla kodikkuuden ja yhteisyyden tuntua.284

Käsillä tekemisen ja askeesin tematiikka välittyi vahvasti 1980-luvun mökkeilykoke-

muksia kuvanneesta haastattelusta, joka julkaistiin vasta laman keskellä 1994.

Anja ja Risto ovat puuhaihmisiä ja kun Rantelinmäestä on kyse, mikään ei ole ylivoi-
maista. -- Työ on hänelle terapiaa ja omalla innostuksellaan hän tartuttaa muihinkin
saman puhkun. -- Kuin yhteisestä sopimuksesta päätettiin, että Rantelinmäkeen ei
televisiota tule. Se vain sitoisi ruudun ääreen, karkottaisi ”projekteista” ja rikkoisi
maaseudun rauhaa. Mutta kun olympialaiset lähestyivät ja kisakuume raivosi, Risto
kävi Anjalta salaa ostamassa television. Tapauksesta sukeutui ensimmäinen avioriita.
--Tunne ei ole yhtään haalistunut vuosien myötä. Joka kerralla tämä on yhtä ihana ja
inspiroiva paikka, kahvikin tuoksuu täällä paremmalta, Anja paljastaa.285

Tarinoista välittyy vahvasti Kortteisen havaitsema selviytymisstrategia, jossa kesä-

paikka kunnostamisineen mahdollistaa mielekkääksi koetun puuhailun niin miehelle

kuin vaimolle. Vieraantunut palkkatyöläinen kotirouvineen pääsevät tekemään käy-

tännön töitä, jotka koetaan omiksi. Tätä kautta he palauttavat subjektiutensa ja ta-

sapainon kaupunkielämän työnjakonormien horjuttamaan parisuhteeseensa.286

Erityisen elvyttäväksi koettiin oleskelu lapsuuden muistoja ja tilamalleja toistavissa

ympäristöissä. Tämä käy yksiin Horelli-Kukkosen havaintojen kanssa.287

Minusta mummola on kuin satutalo. -- Täällä minä viihdyn. -- Isä olisi halunnut vetää
sähköt sisään, mutta äiti ja me muut olimme vastaan. Vanhasta tunnelmasta häviää
aina jotain, jos mökkiin laitetaan sähkövalot. Televisiot, jääkaapit ja sen sellaiset tu-
levat niin helposti perässä. On parempi elää luonnon ja auringon mukaan.288

Anu ja Topi Pentikäisen vaalima Ukontalo huokuu lämpöä ja samaa turvan tuntua,
jota äidittä pienenä jäänyt Anu sai kesäisin maalaistalossa sukulaisten hoivissa. Kau-

284 Avotakka 8/1972, s. 64-69. Vanhan riihen ja myllytuvan hirsistä rakennettu kesämökki psykologille
ja kustannusalan johtajalle Joutsassa.
285 Avotakka 6/1994, s. 6-11. Satakuntalainen v. 1925 torppa kunnostettiin kesäkodiksi 1980-luvun al-
kupuoliskolla monivuotisen ja omatoimisen remontin kautta.
286 Kortteinen 1982, s. 163-164
287 Horelli-Kukkonen 1993, s. 146-148
288 Avotakka 7/1977, s.14-16. Armi Aavikon mummola, punainen 1900-luvun alun torppa maaseudulla
ja muistelua lapsuuden kesistä.
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pungissa työläisperheessä kasvanut Topi muistelee myös haikeudella sukulointia so-
dan jälkeen maalla. Molempien onnelliset lapsuusmuistot ovat nyt nivoutuneet sa-
tavuotiaaseen pohjalaistaloon -- Talo on meille latauspaikka, voimanlähde.289

Lapsuudenkoti oli melkein kuin museo, eikä kaikissa tuoleissa ollut lupa istua. Silti
vaikutteet jäivät myönteisinä alitajuntaan. Tuli kipinä kerätä vanhaa. Mikähän siinä
viehättää? Kukapa vastaisi salaisuuteen, isäntä aprikoi.290

8.1. KOMPENSAATIO TYÖELÄMÄN VASTOINKÄYMISISTÄ?

Suomalaisen työelämän vaatimustaso muuttui 1990-luvulla tuntuvasti. Uhka aikai-

semmin pysyväksi oikeudeksi koetun työpaikan menettämisestä yleistyi sekä kohon-

neet tehokkuusvaatimukset toivat ahdistuksen osaksi työelämää.291

Yksi kovimmalla tavalla tehokkuusvaatimuksille altistunut ryhmä ovat aineistossani

kattavasti edustetut keski-ikäiset ja keskiluokkaiset ylemmät toimihenkilöt. 292  Näi-

den työelämän hyväosaisten rajanveto työn ja muun elämän välillä muuttui 1990-

luvusta eteenpäin yhä vaikeammaksi, etenkin tietotyössä jossa kaikki ajat ja tilat oli-

vat potentiaalista työaikaa. Työn rajaaminen sälytettiin työntekijän itsemääräämisen

ja omantunnon vastuulle. Tuloksena ylemmistä toimihenkilöistä lähes 95 % painiskeli

2008 työasioiden kanssa myös kotioloissa ja 29 % tunsi laiminlyövänsä kotiasioita.

Paradoksaalisesti tämä pisintä päivää tekevä palkkatyöläisryhmä ei kuitenkaan ollut

se ryhmä, joka koki työn erittäin tärkeäksi osaksi elämäänsä. Lähes 60 % ylemmistä

toimihenkilöistä koki vakavan työuupumuksen vaarana työssään. Riitta Jallinoja to-

teaa, että keski-iässä tyypillisesti kaduttiin tuhlattua perheaikaa.293

Avotakan kotiesittelyissä onkin lamasta eteenpäin huomattavissa haastateltujen ha-

kevan puutalomiljööstä yhä useammin turvaa koventunutta ulkomaailmaa vastaan.

Henkisesti raskaaksi koettua ammattia harjoittavat kertoivat luonnonläheisen puuta-

loelämän ja sen mahdollistaman puuhailun toimivan kompensaationa, joka auttoi

jaksamaan.

289 Avotakka 3/1994, s.6-13. Pentikin omistajat siirtävät satavuotiaan pohjalaistalon kakkoskodikseen
Posiolle.
290 Avotakka 11/1996, s. 42-49. 1780-luvun rapattu hirsitalo Uudellamaalla.
291 Siltala 2004, s. 124, 133, 136-151
292 Kts. liite haastateltujen ammateista.
293 Julkunen, Raija, Nätti, Jouko & Anttila, Timo: Aikanyrjähdys. Keskiluokka työn puristuksessa. Vasta-
paino, Tampere 2004, s. 12-13, 35, 73, 90-91, 134-136, 171, 237;  Lehto, Anna-Maija & Sutela, Hanna:
Työolojen kolme vuosikymmentä. Työolotutkimusten tuloksia 1977–2008. Tilastokeskus, 2008, s. 19,
127, 149, 218-219
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Kaikki on niin kuin olla pitää. On keltaiseksi maalattu puutalo, punainen lato, pellot,
hevoshaka ja pieni järvi, jonka takana levittäytyy tummanvihreä havumetsä. -- Sisus-
taminen on yksi mielipuuhistani. Se antaa sopivaa vastapainoa kiireiselle kolmivuo-
rotyölleni kehitysvammaisten hoitokodissa. Vuoron jälkeen on ihanaa tulla kotiin,
kun tietää että ympärillä on kaunista ja harmonista.294

Työviikon ajan olen liiankin rationaalinen, työnarkomaaniksi tunnustautuva lääkäri
sanoo. -- Timo haluaa pitää työ- ja vapaa-ajan erillään, eivätkä työasiat seuraa mu-
kana Hankoon. Viikolla päivät venyvät pitkiksi, joten irtiotto viikonloppuisin on pai-
kallaan.295

Tämä on ihan oma maailmansa. Työpäivät ovat kiivastahtisia ja matkustan paljon,
mutta täällä pystyn rauhoittumaan, Kouvola kiittelee kotipaikkaansa.296

Kilkon lumo on vastustamaton. Se tarjoaa rauhaa ja mieluisaa vastapainoa kiireiselle
isäntäväelle, jonka työssä Helsingissä ei hiljaista hetkeä ole. Monesti työvelvollisuu-
det ulottuvat virka-ajan ulkopuolelle. – Vapaa-aika erilaisissa ja itselle sopivien kii-
reitten mukaisissa askareissa on arvokasta. Työntäyteisinäkin aikoina siinä on ren-
touttavan ja virkistävän elämäntavan ote, talon emäntä miettii.297

Työn puolesta paljon matkustavat pyrkivät elpymään kotiympäristöissään. He puhui-

vat kodistaan tavalla, joka viittasi uskollisesti odottavan talon pitämiseen jonkinas-

teisena elämänkumppanina, ääritapauksissa siitä jopa puhuttiin persoonana.

Matkalaukkuelämä kaipaa kiintopisteitä, projektityö suo vapauksia. Katariina on
huomannut viihtyvänsä yhä paremmin Paimion-talossa. – Se rupesi pitämään huolta
minusta – tai oikeastaan huolehdimme toinen toisistamme. Talo tarjoaa pakopaikan
stressistä ja työahdistuksesta. Vaikka paikkaa on koko ajan kohennettu, puuha ei
tympäise eikä pinna pala, ainakaan usein.298

Vanha talo on pysynyt elämän kiinnekohtana, vaikka työt ovat vieneet maailmalle. --
Pariskunta on jälleen vallannut kotinsa, joka on ollut monien elämänmuutosten kes-
kellä tärkeä tukikohta, kotisatama. -- Meille on ollut tärkeää että voimme asua ai-
dosti vanhassa talossa Vanhassa Porvoossa.299

294 Avotakka 4/2009, s.62-68. Sukutilan 1900-luvun alun päärakennus Kälviällä sairaanhoitajan per-
heen kotina.
295 Avotakka 7/2009, s 58-66. Keski-ikäisen sinkkulääkärin kesäpaikka Hangossa, 1800-luvun talon pää-
tyasunnossa.
296 Avotakka 9/2008, s.20-27. Kolmikymppinen sisustussuunnittelija alkaa isännöimään sukutilaa Me-
rimaskussa.
297 Avotakka 9/1999, s. 38-45. Lammilainen Kilkon sukutila kakkoskotina
298 Avotakka 7/1999, s. 7-13. Ohjaaja ja näyttelijä kunnostavat v. 1903 rakennetun lapsuudenkodin
kakkosasunnoksi Paimiossa.
299 Avotakka 10/2011, s. 72-77. Helsinkiläisen teatteriperheen kakkoskoti paritalossa Porvoossa. Ot-
sikkona ”Kuin hyvä ystävä”.
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Garber näkeekin ajatuksen kodista elämänkumppanina eräänlaisena idealisoidun äi-

din vastinparina, rakastavana kumppanina, joka täyttää asukkaansa tarpeet ennen

kuin tämä edes ehtii havaita niiden olemassaoloa. Koti toteuttaa äitifunktiota.300

Yksi tyypillisimmistä ryhmistä, joille puutaloelämä tarjosi harmonisuutta, olivat ora-

vanpyörästä jo irtipäässeet eläkeläiset. Eläkkeelle vetäytyneiden menestyjien kerto-

muksissa oli havaittavissa itsensä palkitsemista pitkän työuran koettelemusten jäl-

keen. Puutalo oli onnistuneiden eläkepäivien ja hyvän loppuelämän näyttämö.

Hankkiessaan Östergårdin he tekivät vakaan päätöksen: tänne ei tuodakaan muita
kuin kauniita esineitä. -- Gallerian seinällä on vanha, silkkilangoin kirjottu koruom-
meltaulu -- Taulussa on koukeroisin kirjaimin ommeltu teksti: sällhetens boning, au-
tuuden, onnen asuinsija. Se kuvaa hyvin tätä taloa, missä Lindbergit nauttivat paitsi
levosta ja rauhasta, myös niin luonnon kuin menneitten sukupolvien valmistamien
esineidenkin kauneudesta. 301

Hän on jäänyt eläkkeelle pankkimaailmasta, puoliso kansainvälisistä myyntitehtävis-
tä. Nyt on jo aikaa hengähtää. Koti Helsingissä tarjoaa pariskunnalle hyvät elämisen
puitteet, vapaa-ajan asunto vaihtoehdon ja piristeen, lähes ulkomaanmatkan korvik-
keen.302

Lauteilla Henrik miettii, kuinka hyvää monille tekisi viettää aikaa Solvallan tapaisessa
paikassa, ehkä pelkkä luonto kaverinaan. -- Vaikka olen eläkkeellä, huolestun ja
hermostun kaikenlaisista asioista. Täällä niin ei pääse käymään.303

8.2. PAKO MAALLE

Kokoaikainen muutto maalle näyttäytyi radikaaleimpana muotona puutaloelämään

hyppäämisestä. Tällöin raskaaksi koettuun elämään ei haettu enää osa-aikaista hel-

potusta puutalosta kaupungin liepeillä tai kesämökkeilystä, vaan murtauduttiin ulos

koko urbaanista elämäntavasta. Tällä on luonnollisesti hintansa. Maallemuutto tar-

koittaa usein ystävien ja sukulaisten taakse jättämistä sekä ammatinvaihtoa.

Kuitenkin maaseudun perinnemiljöö veti puoleensa tavalla, joka sai mainosrahoittei-

sen lehden toistuvasti maalailemaan haavekuvia yksinkertaisesta, askeettisesta ja

säästäväisestä elämäntavasta. Artikkeli, jossa haastateltava tunnustaa heikkoutensa

300 Garber 2010, s. 48-50, 66
301 Avotakka 4/1981, s.14-21. 1700-luvun maalaistalo kesäpaikkana eläköityneelle kauppaneuvokselle
ja antiikkikauppiaalle Skogbyn ruukissa Hangon vieressä
302 Avotakka 8/1997, s. 72-77. Eläkeläispariskunnan loma-osake Hangossa 1800-luvun lopun talossa.
Otsikkona ”Täällä säilyy sininen hetki”.
303 Avotakka 5/2008, s. 160-167. 1930-luvun saaristomökki Närpiössä kesäkotina. Eläköitynyt isäntä
pyrkinyt konservoimaan ja palauttamaan alkuperäisen ilmeen.
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ja voittaa ne rohkealla elämänmuutoksella, onkin tunteita herättävä ja ihmislähei-

nen. Maallemuuttotarinat ovat ennen kaikkea kertomuksia päähenkilöiden henkises-

tä kehityksestä. Haastatellun terapeuttipariskunnan mukaan maaseutu onkin paras

tapahtumapaikka tämänkaltaiselle prosessille.

Ihmisen on kaikkein paras olla rauhallisella maaseudulla tarpeeksi lähellä kaupunkia.
Siksi tämä miljöö sopii hyvin myös terapiatyöhön.304

Maallemuuttokertomukset jakautuvat Avotakassa selkeästi kahteen ajankohtaan.

Ensimmäinen kausi sijoittuu 1970-luvun alkupuoliskolle ja toinen 1990-luvun jälki-

puoliskosta nykypäivään. Jaksojen välissä on melkein kahden vuosikymmenen kausi,

jolloin maallemuuttotarinoita esiintyy vain yksittäisissä haastatteluissa.305

Vaikka pakenemisen perusolemus pysyy samana, on kausien väillä myös eroavuuk-

sia. Syyksi muutolle kerrotaan 1970-luvulla tuskastuminen pinnalliseen, turvatto-

maan ja hektiseen kaupunkielämään. Urbaani elämänmuoto tuntuu merkityksettö-

mältä ja ontolta.

…nelisen vuotta sitten alkoi yhtäkkiä tuntua siltä, ettei Uudenmaankatu kuitenkaan
ollut oikea paikka. – Ei keskikaupunki ole lapsille tarkoitettu, sanoo Helena. –Me ol-
laan maalta, meidän juuret on siellä, sinne me tahdottiin.306

Kaupungissa ihmissuhteet hoidetaan useimmiten kiireisillä kaljoilla työpäivän päälle.
Silloin jokainen yrittää saada mahdollisimman nopeasti saada itsensä ilmaistuksi, ys-
tävyys jää usein varsin pinnalliseksi, sanoo Svanhild.307

Kyllähä ihmiset sano, että hulluja ootte. Tuon ikäisinä lähette sinne jumalan selän
taa. Mutta miust tuntuu, että täällä sitä vasta hänen kasvojensa edessä ollaanki. Tääl
on niin puhasta ja rauhallista. Tää on vielä säästynt silt kulttuurin turmelukselt.308

Täällä ihmisellä on juuret. -- Miksi niin moni suomalainen repii ne irti, vaikka voi elää
lähellä luontoa. Ennen elämässä oli paljon myönteistä, inhimillistä. Vaikkei elämä ol-
lut helppoa, siihen sisältyi arvoja, jotka me nykyihmiset olemme heittäneet yli lai-

304 Avotakka 4/2010,s. 36-45. ”Hyvä Henki”, Keski-ikäinen terapeuttipariskunta työskentelee ja viettää
villasukkapäiviä v. 1922 rakennetussa talossa Sipoossa
305 Esim. numerot 8/1978, 1/1982 ja 1/1990
306 Avotakka 11/1971, s.24-29.”Pakoon kaupungista” Kapellimestarin ja näyttelijättären koti Espoon
Kilossa v. 1917 rakennetussa huvilassa.
307 Avotakka 7/1974, s. 24-25 ”Pako maalle”. Mainostoimistossa työskennellyt pariskunta osti kansa-
koulun Nauvosta ja perustivat Kapteenska -liikkeen.
308 Avotakka 7/1974, s. 28-29 ”Pako maalle”. Tarjoilija ja autopeltiseppä perustivat kodin ja täyshoito-
lan Juvalle 1900-luvun alun taloon.
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dan. Mielestäni pääasia ei ole se, että meistä tulee teollisuusmaa listan kärkeen,
vaan että meistä tulisi onnellisia ihmisiä.309

Nämä alkuvaiheen maallemuuttokokemukset on helppo nähdä Kortteisen kuvaaman

juurtumattomuudesta kumpuavan kesämökkikaipuun ääri-ilmiönä. Lisäksi yksittäiset

kaupunkilaistaustaiset ihmiset kokevat muuttuvan kaupunkielämän merkityksettö-

mäksi ja ontoksi, kaivaten ”luonnollisempaan” maaseutuympäristöön. Sen sijaan

tuskastumista työelämään ei esiinny tässä vaiheessa ja ne, joiden ammatti sallii etä-

työt, kuten muusikot, taiteilijat ja kirjailijat jatkavatkin samoissa töissä kuin ennen

maisemanvaihtoa.

8.3. IRTIOTTO TYÖELÄMÄN ORAVANPYÖRÄSTÄ

Tämä onkin suurin ero 1990-luvun puolivälin jälkeisiin pakokertomuksiin. Niissä suu-

rimmaksi kaupunkielämän möröksi nousevat palkkatyön koettelemukset, joista pa-

kenemalla vapaudutaan, elämän hallinnantunne palauttaen. Näissä tarinoissa on irti-

sanouduttu Kortteisen luonnehtimasta tulevaisuuteen keskittyvästä sitku-

elämästä310 ja siirrytty elämään nykyhetkessä taloudellisten riskienkin uhalla.

Viime vuosikymmenen lopussa Marina Lindström oli työskennellyt parikymmentä
vuotta liike-elämässä. Alituinen kiire alkoi uuvuttaa. Mainoselokuvia ja lavastuksia
tekevä kumppani Enzio Juutilainen kaipasi myös täydellistä elämänmuutosta. Kiiree-
seen kyllästynyt perhe alkoi etsiä vanhaa taloa maalta. – Tuli tunne, että en jaksa
tuottaa enempää tavaraa, jota maailmassa on jo liikaa. En jaksanut enää kehitellä
uusia konsepteja ja korjata vanhoja. Elämä oli kuluttavaa ja kiireistä. -- En edes ta-
junnut, kuinka uupunut olin. Minulla ei ollut aikaa pysähtyä ja kuunnella itseäni.--
Kun muutimme Kemiöön, meni melkein kolme vuotta ennen kuin toivuin. --
Liiketoimintaa tämäkin on mutta erilaisilla ehdoilla.311

Paljasjalkainen rouva häärii puutarhassa -- On vaikea uskoa, että hänellä oli ennen
uudenaikainen, mustavalkoinen koti. Vielä vaikeampi on uskoa että hän aikaisemmin
työskenteli kaupan keskusliikkeelle. Ekoyrittäjäksi ryhtynyt nainen ei pelkää ottaa
isoja askeleita elämässä. – Tämä on se elämä, jota haluan elää, Piri sanoo. Aikai-
semmin hänestä tuntui, että se onnistui vain lomilla. -- Ongelmilta ei ole vältytty,

309 Avotakka 8/1978, s.8-12. Irlannista palaava taiteilija muuttaa Pohjaan sotilastorppaan luonnon
keskelle.
310 Kortteinen 1982, s. 213-214
311 Avotakka 6/2006, s. 86-90. Kansakoulu Kemiössä muutetaan taidekeskukseksi, kahvilaksi ja myy-
mäläksi liike- ja mainosalalla toimineiden pariskunnan toimesta.
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sisältöjä etsittiin perhe-elämän, kotoilun ja puutarhanhoidon myötä. Tyypillisesti

leppoistajat ovat jo ehtineet menestyä työelämässä ja ottavat nyt aikaa itselleen.

Aikoinaan Fitness -lehden päätoimittajanakin työskennellyt Isa kertoo tarkoituksella
hidastaneensa työntekoa. Nyt on aika keskittyä perhe-elämään. -- Nummisissa koko
perhe voi nauttia luonnosta ja hiljaisuudesta ihan eri tavalla kuin kaupungissa, jossa
media ja äänet tunkevat silmiin ja korviin joka suunnasta.-- Maalla lapset voivat
nauttia töistä, leikeistä ja harrastuksista, joista kaupunkilaislapset voivat vain haa-
veilla.315

Hektinen työ mainostoimistossa vaihtui sisustussuunnittelijan monipuolisiin tehtä-
viin loma-, kokous- ja golfkeskuksen rakennusprojekteissa. -- Kiire ei ole tässäkään
työssä kadonnut, mutta korkokengät vaihtuvat silloin tällöin kumisaappaisiin. -- Ko-
din askareet ja homing, kotoilu, ovat Sadulle mieluisia, mikä on pehmentänyt muut-
toa pääkaupunkiseudun vilkkaudesta.316

Meitä harmitti, ettei töiden ja pitkän välimatkan takia ehditä koskaan olla kunnolla
Kristiinassa. Ja sitten päätettiin, ettei enää saa harmittaa, vaan nyt on aika kokeilla,
millaista täällä olisi olla koko ajan. -- Työt järjestettiin osa-aikaiseksi ja etätöiksi. --
Toiseen kotikaupunkiin avattiin kahvila ja myymälä kesällä 2006 koko perheen voi-
min. -- Milla ja Petri hoitivat kahvilayritystä ensin puoli vuotta yhdessä ja sen jälkeen
Petri teki osan viikkoa töitä pääkaupungissa. Lopulta isäkin pääsi viikoittaisesta Hel-
sinkiin ajelusta.317

Riippumatta maallemuuton syistä tai aikaisemman tilanteen näköalattomuudesta,

on kertomusten perusteella maaseudun puutalomiljöö onnistunut tekemään haasta-

telluista onnellisia – tai ainakin aikaisempaa tyytyväisempiä. Puutalo kuvataan El Ha-

ronuyn haastattelujen tavoin terveelliseksi ja turvalliseksi elinympäristöksi, paikaksi,

jossa on hyvä olla ja elää.

Puutaloa voi todella suositella esimerkiksi allergikoille, sillä puutalo hengittää ja se
on luonnollinen ympäristö ihmiselle. Kuivasta aamuyskästä ei tarvitse kärsiä. Voin
täällä monin verroin paremmin kuin Helsingissä, Niklas sanoo. Ja lapsille on oma pi-
ha ja turvallinen ympäristö.318

315 Avotakka 6/2006, s.8-15. Suunnittelija hankkii satavuotiaan kesäpaikan Mäntsälästä ja hidastaa
työntekoa, keskittyen perhe-elämään.
316 Avotakka 10/2011, s.42-49. ”Kultarannan Martha Stewart”. Mainosalan menestyjä vaihtaa työtä ja
Kauklahden asuntomessutalon kotoiluun Naantalissa.
317 Avotakka 5/2008, s.24-35. 1830-luvun puutalo Kristiinankaupungissa, josta helsinkiläisperheelle
kesäpaikka ja lopulta pysyvä koti.
318 Avotakka 5/2001, s. 108-113. Antiikinharrastajat muuttavat Helsingistä Kristiinankaupunkiin vm.
1835 puutaloon
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Ei täällä tarvita juhannustaikoja elämänonnen löytämiseksi. Helille riittää usein se,
että pihatalon pariovet ovat selällään ja emäntä istuu kynnyksellä, vanhanaikaisen
ajoluiskan päässä, ja katsoo laskevan auringon väriloistoa.319

En tiedä, onko tämä kotimme loppuelämämme ajan, mutta sen ainakin tiedän, että
en enää pystyisi muuttamaan uuteen (nykyaikaiseen) taloon. -- En vaihtaisi tätä mi-
hinkään. 320

8.4. JOHTOPÄÄTÖKSIÄ JA ARVIOINTIA

Koko Avotakan ilmestymishistorian käsittämän 46 vuoden aikana puutaloasumisen

elvyttävä kokemus kuvattiin hämmentävänkin samankaltaisena. Kiireettömyys, yhte-

ys luonnon kanssa ja mahdollisuus kunnossapitää taloa omin käsin koettiin minuutta

ja elämänhallintaa vahvistavina voimavaroina. Puutalossa asumisen kerrottiin sisäl-

tävän kerrostaloelämää enemmän rauhaa ja turvallisuutta.

Tätä luonnonläheisen puutaloidyllin asukkailleen välittämää rauhantunnetta selitet-

tiin harvemmin konkreettisella tavalla. Kertomuksissa se sai enemmänkin ajattomia

ja mystisiä piirteitä. Tämä vastaa El Harounyn puukaupunkien asukashaastatteluissa

havaitsemaa salaperäistä hyvänolon tunnetta, joka ilmenee parhaimmillaan autuu-

den kokemuksena.

Lämpimiä tunteita herätti myös tupa, johon tultiin suoraan pihalta keittiönportaan
kautta. Siellä vallitsi maalaistalon selkeä, ajaton rauha. – Samaa rauhan ja kodikkuu-
den tuntua henki koko talo. Kun kävelin huoneissa, tuntui heti, että kuulun tänne. --
Talossa leijui ja leijuu edelleen eräänlainen hyvä henki. Sen ovat aistineet myös kaik-
ki sukulaisemme ja ystävämme. Monet sanovatkin, että täällä on hyvä olla. 321

Sisällä vastaan tulee oma tunnelmansa: on eletty monta elämää, ja kaikista on jälkiä.
Voit aistia huoneissa viipyvän rauhan ja levollisuuden, sanoo nykyinen isäntä, antii-
kin ystävä. -- Voit rakentaa talon vanhaan tyyliin, mutta aitoa vanhaa tunnelmaa et
saa. Se on se ero, se viehätys. Nämä seinät osaisivat kertoa vaikka mitä.322

Me nautimme maanpäällisestä paratiisistamme. Moni vieraskin on havainnut täällä
vallitsevan rauhan. Se ei ole hiljaisuutta, vaan rauhaa, jonka tuntee. Täällä poikam-

319 Avotakka 6/1998, s.46-53. Jyväskylän lähellä oleva perinteinen maalaisidylli, matkatoimiston vetä-
jän koti, nykyisin myös satunnaisesti kestikievari
320 Avotakka 7/2010, s.58-67. Karkkilan ruukkialue ja entinen sairaanhoitaja.
321 Avotakka 7/1995, s.24-29. Keski-ikäisen pariskunnan kakkoskoti vanhassa maalaistalossa läntisellä
Uudellamaalla.
322 Avotakka 11/1996 s. 42-49 1780-luvun rapattu hirsitalo Uudellamaalla.
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me Markon ainokainen, Kalle, oppii antamaan arvoa kaiken kasvamiselle ja kehitty-
miselle.323

Autuuden kokemuksia antoivat myös Horelli-Kukkosen tutkimuksessaan havaitsemat

henkireiät eli kodin persoonaa ja hallinnan tunnetta vahvistavat paikat. Nämä liitty-

vät puutalohaastatteluissa tyypillisesti tulisijoihin tai keittiöön. Toisaalta tämänkal-

taisia henkireikiä nostetaan esiin varsin harvoin haastatteluissa. Vaikuttaisi siltä, että

koko puutalomiljöö toimii henkireikänä.

Kirjasto on meille rakas paikka. Lämmitämme uunia ja kuuntelemme musiikkia.324

Pariskunta viettää vapaa-aikaansa yleensä siellä, missä takkaan on sytytetty tuli.325

Saatamme istua (tuvan) pöydän ääressä tuntikausia puimassa asioita, joista kaupun-
gissa ei ehdi puhua. Samalla kuuntelemme kosken pauhua. Sen on hyvin voimakas ja
rauhoittava ääni.326

Vastakkaiset kertomukset eli kokemukset siitä, ettei puutalo täytäkään kaikkia asuk-

kaidensa asumistoiveita, ovat yksittäisiä harvinaisuuksia 1990-luvun jälkeen.

En ollut ikinä haaveillut hirsitalossa asumisesta, sillä en edes pidä puupinnoista. Kas-
voin itse kivitalossa. Pidän kivestä, koska se on niin sileä materiaali. Tästä syystä
maalasin seinät valkoisiksi.327

Toisaalta…voisimme myydä koko talon, haluaisin vaihteeksi jotain ihan muuta, Pia
pamauttaa.328

Toisessa näistä on selkeästi nähtävissä Horelli-Kukkosen havaitsema lapsuuden mal-

lin toteuttamatta jääminen, joka psykologin mukaan johtaa minän kriisiytymiseen.

Lukijan perspektiivistä nämä kaksi lausuntoa yhdessä aikaisemmin nostamani kieltei-

sen kommentin329 kanssa yllättävät. Goffmania mukaillen tarjottu esitys ei olekaan

sisällöltään odotettu.330 Puutaloesittelyjen normi, jota näissä tapauksissa rikotaan,

on että omistajan kuuluu vuolaasti kehua kotiaan ja puutaloasumista jonkinasteisena

323 Avotakka 12/2000, s. 22-29.  1800-luvun huvila Turun Ruissalossa
324 Avotakka 5/2001, s. 64-71. 1940-luvun rautatieläisasunnot Oulun Raksilassa
325 Avotakka 4/2010 ,s. 36-45. ”Hyvä Henki”, Keski-ikäinen terapeuttipariskunta työskentelee ja viet-
tää villasukkapäiviä v. 1922 rakennetussa talossa Sipoossa
326 Avotakka 9/2010, s. 90-96. Rapujuhlia, melontaa jne. Vihdin mökillä 1870-luvulta.
327 Avotakka 6/2010, s. 54-61. Maansiirtourakoitsijaperhe ja vm. 1811 hirsitalon täydellinen uusimi-
nen ja laajennus  Jyväskylässä.
328 Avotakka 3/2002, s.20-28. Hattula, vm.1919 talo perheelle, joka sisustusalalla
329 Brasiliasta palaava tyyppitaloa remontoinut insinöörin rouva, nro 2/12
330 Goffman, Erving, Puranen, Erkki (suom.): Arkielämän roolit. WSOY, Porvoo 1971, s. 149
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täyttymyksenä. Toki on huomattavaa, että nämä kolme tapausta muodostavat alle

prosentin osuuden yli 300 esittelyn joukossa. Voidaan siis puhua poikkeuksista, jotka

vahvistavat säännön.

Maallemuutto esiintyy Avotakassa selkeästi ajankohta- ja suuntaussidonnaisena il-

miönä. Ensin maalle paetaan maaltamuuton aiheuttamaa juurettomuuden kokemus-

ta ja myöhemmin tukahduttavaa palkkatyötä. Kahdeksankymmenluvun nousukau-

della, työelämän ehtojen ollessa Siltalan mielestä vielä siedettävät331, ei Avotakan

antamassa kuvassa ilmene tarvetta paeta. Irtiottotarpeen esittely näyttää vakiintu-

neen lehden artikkeleissa seuraavan vuosikymmenen laman jälkeen.

Tämän vahvan suuntauksen rikkoo yksi haastateltava, joka on kertomansa mukaan

miettinyt jo maalta paluutakin kymmenen vuoden maalla asumisen jälkeen.

Nyt lasten aikuistuessa talon emäntä harkitsee maaltapaluuta. Hän jo haaveilee ko-
dista keskellä Helsinkiä, jossa olisi valkoiset korkeat huoneet ja hyvin, hyvin vähän
tavaraa. Ja paljon nurmikkoa ympärillä, vaan ei niitä lampaita.332

Toisaalta kyseisen haastateltavan kohdalla maalle ei alkujaankaan muutettu kriisiy-

tymisen, vaan vetoavan haasteen ja harrastuksen seuraavalle tasolle viemisen takia.

Reilut kymmenen vuotta sitten helsinkiläisperhe teki melkoisen elämänmuutoksen
loikkaamalla Helsingin Huvilakadulta satakuntalaiseen maalaismiljööseen. Vanha
maalaistalo pihapiireineen, aittoineen, talleineen, pajoineen ja huiman kauniine jo-
kimaisemineen vietteli muutokseen. Se oli myös kiehtova haaste aina kirpputoreista,
huutokaupoista, vanhojen tavaroiden kunnostamisesta ja käsitöistä innostuneelle
toimittaja-emännälle.333

331 Siltala 2004, s. 62-63
332 Avotakka 9/1995, s.100-104. Helsinkiläisperhe muuttaa maalle entistämäänsä Satakuntalaiseen ju-
gendkartanoon.
333 Ibid.
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9. PUUTALO MINUUDEN PEILINÄ

Tässä luvussa kartoitan tapoja, joilla Avotakan puutaloelämäkuvaukset, kuten talon

osto, siinä asuminen sekä kunnostaminen, toimivat haastateltavien minäkuvan esit-

telyalustana. Tarkoitus on samalla hahmotella, mitä valtavirrasta poikkeavan asu-

mismuodon valinnalla on 1960-luvusta lähtien haluttu ilmentää muille ihmisille. Ky-

seessä on siis sovellus minuuden viestimisestä kuluttamisen kautta, jossa kulutusta-

varana toimii elämän suurin hankinta eli oma asunto.334

Olen jo sivunnut Uuskallion tulkintaa identiteetinosan ostamisesta asunnon kautta.

Myös muut tutkijat ovat päätyneet samankaltaisiin tuloksiin. Erja Lauronen on oma-

kotirakentajatutkimuksessaan soveltanut Grant McCrackenin mallia. Siinä kulutusta-

varat toimivat siltana toiveisiin ja ihanteisiin, niihin liitetään siirrettyjä merkityksiä.

Niistä tulee idealisoituja versioita elämästä sellaisena kuin se pitäisi elää.335

Omistajan identiteettiä kuvaava asetelma on vahvasti läsnä aineistossani, sillä sisus-

tuslehtien kotihaastatteluissa päähenkilöä tarkastellaan nimenomaan hänen asun-

tonsa peilaamana. Lukijoiden arvioitavana ovat haastateltavien sisustusvalinnat, nii-

den sopivuus raameihinsa sekä tarina koettelemuksista, joiden kautta on kuljettu ar-

tikkelissa esillä olevaan nykytilaan. Päähenkilön identiteetti näyttäytyy hänen kotinsa

kertomana. Kotinsa avulla johtaja voi esitellä pehmeämpää puoltaan perinneraken-

tamisharrastuksen kautta, tietotyöläinen voi antaa näyttöjä kädentaidoistaan ja mu-

seoihminen esitellä spontaaniuttaan rikkomalla asuinalueensa rakentamisaikakau-

teen sidottuja sisustusnormeja.

Kortteisen mukaan koti julkisivuna on keskiluokalle tärkeä ja harkittu osa elämää, ta-

pa esittää itseä arkielämässä.336 Avotakan kotiesittelyissä tyypillisesti ilmenevä keski-

luokkaisen asukkaan tyytyväisyys tai ylpeys saavutetusta tilasta viestii habituksen

olevan sopusoinnussa toiveiden kanssa. Useissa tapauksissa asukas ilmentää onnis-

tumistaan esittelemällä nykyisen asuntonsa pitkän tähtäimen kotina, asumisuran

334 Lauronen 1991, s. 30
335 Lauronen 1991, s. 34; McCracken, Grant: Culture and consumption: New approaches to the sym-
bolic character of consumer goods and activities. Indiana University Press, Indiana 1988, s. 104, 110-
111
336 Kortteinen 1982, s. 203





89

Mäellä on erityinen tunnelma – niin erityinen, että Ilona ja Janne Pietiläinen päätti-
vät muuttaa itse rakentamastaan omakotitalosta veden ääreltä tänne huomattavasti
pienempään, rivitaloa muistuttavaan asunto-osakeyhtiöön. Näin heidän pitkäaikai-
nen unelmansa toteutui. – Olen aina halunnut asua täällä, Ilona sanoo.342

Kuluneet viisi vuotta ovat tehneet siitä (kyläkoulusta) Anulle tulevaisuuden talon. -
Tässä voisimme asua Riston kanssa vaikka loppuelämämme.343

9.1. KOTI PUUTALOSSA KERTOO MAAILMALLE MINÄIHANTEESTA

(Esimerkkejä identiteetin uudelleenrakentamisesta minänäyttelyineen käytiin läpi jo

edellisen luvun pako maalle -osassa. Seuraavassa kartoitetaan puutaloelämän vaiku-

tusta kaupunkiperspektiivistä.)

Aikaisemmista Avotakasta poimituista lainauksista on käynyt ilmi, että haastateltavat

tyypillisesti asuivat aikaisemmin kaupunkien kerrostaloalueilla. Muuton puutaloalu-

eelle kerrottiinkin tarkoittavan selkeää positiivista muutosta elämäntapaan.

Monen kerros- ja rivitaloasumisvuoden jälkeen tuntuu kuin olisi kotiin tullut.344

Se, että saattoi kipaista yöpaidassa omille rappusilleen kahvia juomaan oli huikea
elämys meille, jotka olimme ikämme asuneet kerrostalossa. -- Höpötän itselleni
usein sitä, että on etuoikeus asua näin. Tähän ei saisi tottua niin, että unohtaa sen,
sanoo Anneli.345

Kontrasti kerrostalolähiöön ei olisi voinut olla suurempi. Niin rauhallista ja kaunista!
346

Horelli-Kukkosen mukaan tämänlainen selkeästi aikaisemmasta asuinmuodosta

eroavaan asuntoon muuttaminen merkitsee myös sosiaalisen aseman muutosta.

Tämä johtaa samalla minäkuvan uudelleen rakentamiseen.347 Myönteiset kuvaukset

kielivät tämän prosessin onnistuneen, asukkaiden kokiessa uuden ympäristön omak-

seen.

342 Avotakka 9/2011, s.60-67. Sisustusliikkeen yrittäjä muuttaa Äänekoski Oy:n työntekijöiden asun-
toon.
343 Avotakka 7/2011, s. 46-51. Joutsalainen kyläkoulu tekstiiliyrittäjän työtilana ja kakkoskotina.
344 Avotakka 6/1978, s. 41-43. Tutkijaperhe ja tyyppitalon remontti Espoossa.
345 Avotakka 5/1982, s. 132-136. ”Vuoden tekstiilitaiteilijan iloinen koti”, Pakilassa v. 1939 rakennettu
puutalo, jossa työtilat.
346 Avotakka 7/2010, s.58-67. 1900-l vaihteessa rakennettu puutalo Karkkilan ruukkialueella synny-
tysmasennuksesta parantuneen entisen sairaanhoitajan kotina.
347 Horelli-Kukkonen 1991, s. 146
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Kaupunkien puutaloalueisiin, etenkin ns. puutarhakaupunkeihin, liitetään usein mie-

likuvatasolla asukkaiden välillä vallitseva yhteisöllisyys.  Yhteisöllisyys ja talkoohenki

nostettiinkin esiin puutaloasumisen parhaina puolina 1970-luvulta nykypäivään asti.

Heikki Horila (lehtori) määrittelee muuttoa ”filosofisemotionaaliseksi” ratkaisuksi,
jossa siis elämänasenne ja tunne ajoivat järjen edelle. -- Yhteistyönä on saatu talon
julkisivu edustuskuntoon, kunkin osakkeen peruskorjaus suoritetuksi. -- Naapureiden
kanssa ollaan enemmän kuin hyvänpäiväntuttuja. Suodaan oma rauha, mutta kui-
tenkin ollaan kuin samaa suurta perhettä. -- Pihaparlamentti hoitaa epävirallisesti
kolmen osakkeen taloyhtiön viralliset asiat. -- Lapset huomauttavat, etteivät heistä
alle kahdenkymmenen hengen pihakekkerit ole vielä kekkerit eivätkä mitkään! 348

Tämä pieni asukasyhteisö on kuin viihtyisä kylä. Kaikki tuntevat toisensa, mutta jo-
kaisella on kuitenkin oma elämänpiirinsä eikä täällä sotkeuduta toisten asioihin.349

Vehreässä ja turvallisessa pihapiirissä on vilkas ja iloinen tunnelma, kaikki tuntevat
toisensa. -- Ei ihme, että taloissa asuu paljon lapsiperheitä ja luovia ihmisiä, joiden
kätten jäljet näkyvät ympäristössä. Naapureita autetaan, käydään kylässä, pidetään
yhteisiä juhlia ja talkoita.-- Etsimme noin kolme vuotta vanhaa asuntoa Oulun seu-
dulta. -- Olo on kuin gallialaisessa kylässä, iloja, suruja ja suurta meininkiä.350

Talossa asuu jopa neljä lapsiperhettä ja siellä eletään kuin pienessä kylässä: --
rappukäytävien maalaamisen kaltaiset hommat hoituvat talkoovoimin. Iltaisin aja-
tuksia vaihdetaan takapihalla omenapuun alla. – Pihapiirin ihmisistä on muodostu-
nut meille tärkeitä ystäviä, Kaisa iloitsee.351

Tämäntyylisen laajennetun perhe-elämän kerrottiin tuntuvan oikeanlaiselta elämän-

tavalta. Siinä on kuitenkin tilaa omalle yksityisyydelle vastoin asukkaiden nostalgises-

ti peilaamaa perinteistä kylä- tai työläisyhteisömallia.352 Samalla haastateltavat ko-

rostavat myös omaa sosiaalista luonnettaan. Hehän ovat tarkoituksella ja pitkäjän-

teisesti hakeneet tämäntyyppistä asumismuotoa.

Muina puutaloalueiden parhaina puolina nähtiin rauhallisuus, turvallisuus ja luon-

nonläheisyys etenkin lapsiperheiden haastatteluissa.

348 Avotakka 11/1978, s.26-29. Ryhmärakentamishanke Wanhassa Raumassa, jossa korjataan asunnot
taiteilijoille, rakennusmestarille ja opettajille.
349 Avotakka 4/1985, s. 36-41. Marjaniemeläinen 1900-luvun alun huvila peruskorjataan hammaslää-
kärin perheelle.
350 Avotakka 6/2001, s.70-77. Oulussa Koiton 1923 puutalokortteli ja viiden eri perheen kotien esitte-
ly, lainauksessa arkkitehdin ja hortonomin kommentit.
351 Avotakka 9/2013, s. 80-87. ”Meidän keidas”, IT-alalla työskentelevän ja  meribiologimiehen perhe
Koskelan puutaloalueella v. 1940 puukerrostalossa .
352 Esim. Prost 1991, teoksessa A History of Private Life - 5. Riddles of Identity in Modern Times. Har-
vard University Press. London, 1991. s. 103-106
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Tuntuu lämpimältä, kodikkaalta ja rauhalliselta. -- Piha on suuri, omenapuita ja pen-
saita tiukkanaan. Pieni punainen sauna on pihan perällä ja aita lapsen turvana. Asu-
taan omaperäisessä omakotitalossa, hiljaisuuden sylissä - keskellä kaupunkia.353

Vanhasta työläiskaupunginosasta on tullut viime vuosina yksi Tampereen halutuim-
mista asuinalueista. -- Mikä olisikaan parempi paikka pienille lapsille, kuin turvallinen
pihapiiri perheen koirien Mustin ja Rekun pitäessä vahtia.354

Kertomukset näyttävätkin nämä perheelliset haastateltavat omistautuneina van-

hempina, jotka ovat ponnisteluillaan onnistuneet hankkimaan omalle jälkikasvulleen

palan turvallista ja onnellista lapsuutta tai ainakin siihen sopivat raamit.

Uuskallion luonnehtima identiteetin ostaminen asuintavalla näyttäytyy haastatte-

luissa selkeästi. Ääriesimerkkinä kaksi kotiesittelyiden harvoista asuntoaan omista-

mattomista kokivat puutaloasukkaan statuksen erityisen mieluisana, molempien

leimautuessa asumistapaan ilman varmuutta sen jatkumisesta.

En ole kiintynyt itse asuntoon, mutta alueeseen kyllä -- Kirsi pahoittelee sitäkin, että
asunnoissa joskus olleet kakluunit on purettu. - Toisaalta sellainen veisi paljon lattia-
tilaa. Sitä paitsi asunto on ihan lämmin ilmankin ja pidän aina tossuja jalassa. Olen
siinä mielessä tyypillinen puutalo-osakas.355

Täysin moderni koti olisi minulle kauhistus. Sisustus on tarina eletystä elämästä. --
Vanhan puutalon emännöinti on ihanaa. Rakastin sen huvi-kumpumaista tunnelmaa.
Siellä oli mahtavaa pitää kesäkemuja. -- Jonakin päivänä minulla on ikioma puuta-
loidylli - mieluiten siskon naapurissa.356

Goffmanin analyysin mukaan esityksen viestimä minä, puutaloasukas, on esityksen

tulos eikä sen syy.357 Siskonsa puutaloasunnossa asunut sisustusyrittäjä ei kokemuk-

sensa päätyttyä vain haaveile sen uusimisesta vaan myös esittää äärimmäisen vas-

tenmielisenä päinvastaisen vaihtoehdon eli nykyaikaisen kerrostaloasumisen. Uusi

minäihanne on syntyvaiheensa, puutalossa asumisen leimaama.

Puutaloelämään leimautuminen välittyy myös kertomuksessa, jossa tulipalo tuhoaa

sisustussuunnittelijan vuokratun ja myöhemmin omaksi lunastetun kesäkodin.

353 Avotakka 3/1984, s.60-63. 1850-luvun leipurin puoti Porvoossa kunnostetaan helsinkiläisperheen
kodiksi.
354 Avotakka 7/2006, s.136-142. Taiteilijaelämää -sarja. Kuvataiteilijan koti vm. 1928 hirsitalossa Tam-
pereen Pispalassa.
355 Avotakka 4/2012, s.44-51 Lähihoitajan vuokra-asunto Puu-Vallilassa. Vintagekeräilyharrastus,
356 Avotakka 7/2008, s.50-56. Kolmikymppinen sisustusyrittäjä siskonsa puutaloasunnossa Kuopiossa.
357 Goffman 1959/1971, s. 271
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Neljä vuotta sitten lokakuussa idylli mustui. Hormin raosta alkanut tulipalo tuhosi
kunnostetut asuintilat. -- Palo oli kuin kuolema. Vakuutus korvasi pienen osan vauri-
oista, mutta valokuvat, taulut, rakkaat muistoesineet…lopullisesti menetettyjä.358

Kuitenkin tuho vain vahvistaa asukkaansa identiteettiä. Hän korjaa talonsa uudes-

taan entisen mallin mukaiseksi ja muuttaa sekä kotitoimistonsa että kotinsa pysyväs-

ti sinne. Jälkeenpäin suunnittelija summaa oppineensa paljon tapahtuneesta.

…melkein joka kohta on tehty kahteen, kolmeen kertaan ja työ on edennyt kuin Iisa-
kin kirkko. Olen ainakin saanut oivallisen korjausrakentamisen oppitunnin.359

Kuten ammattikartoituksessa ilmeni, oli valtaosa haastateltavista luovan luokan

edustajia. Puutaloelämä vaikuttikin sopivan erityisen hyvin luovien alojen ammatti-

habitukseen, mistä kertoo taipumus järjestää erilaisia työtiloja, kuten työpajoja, toi-

mistoja ja esittelytiloja kodin yhteyteen. Asiakkaita kehtasi kutsua puutalokotiin

ammatillisen uskottavuuden kärsimättä. Työtiloja oli 34 kodissa360, eli yli 10 %:ssa

kaikista puutaloesittelyistä.

9.2. REMONTTI KERTOO TEKIJÄNSÄ MAUSTA

Kotiesittelyissä siirrytään useimmiten ostohuuman jälkeen haastateltavien remontti-

kokemuksiin. Koettelemukset ja vaikeat hetket esitellään tunteentäyteisesti, samalla

peilaten niitä haastatteluhetkeen. Ponnistelujen vakuutetaan olleen vaivan arvoisia.

Avotakassa tapaukset, joissa vanhaa taloa ei peruskorjata, ovat poikkeus. Siten myös

niiden sisäpinnat uusitaan eli ns. pintaremontoidaan valtaosassa tapauksista. Asuk-

kailla on edessään valintojen dilemma. Heidän oli ratkaistava, mitkä sisustusratkaisut

sopisivat uuteen kotiin. Osa haastateltavista paljastaa olevansa harrastesisustajia,

joiden kotona pinnat uusitaan, ”freesataan”, tasaisin väliajoin.

Garber huomauttaa, että perinteisesti on pyritty erottamaan toisistaan säästäväinen

ja harkitseva kodin laittaminen ja hedonistiseksi kerskakulutukseksi nähty, jatkuva

358 Avotakka 10/1995, s.88-93. Sisustussuunnittelijan muutto Mustioon puutaloon.
359 Ibid.
360 Työtiloja puutalokodeissa seur. nroissa: 3 kpl 7/1974, 10/1975, 7/1977, 1/1981, 1/1982, 5/1982, 6-
7/1982, 9/1986, 1/1987, 11/1993, 3/1994, 7/1996, 8/1998, 12/1998, 3/2001, 7/2001, 9/2001,
2/2006, 4/2006, 05/2006, 06/2006, 2 kpl 9/2006, 10/2006, 4/2010, 8/2010, 7/2011, 8/2011, 2/2012,
3/2012, 12/2012 ja 8/2013
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Lienee selvää, että jokainen talonostaja halusi tehdä mahdollisimman hyviä ratkaisu-

ja voimavarojensa puitteissa. Tähän pyrittiin eri vuosikymmeninä hyvinkin erilaisin

metodein ja varsinkin loppuvaiheessa oli tyypillistä, että uudet omistajat joutuivat

korjaamaan aikaisempien ”väärin tehtyjen” remonttien jälkiä.

Tässä on selkeä vaara anakronistiselle ajattelulle, jos tulkitaan ”väärää tapaa” nyky-

päivän korjauskäytännöstä käsin. ”Väärin tehdyn remontin” konkreettinen sisältö on

muuttunut aikakauden mukana. Hirsiseiniä lisäeristettiin 1950-luvulla tyypillisesti in-

suliitillä eli puukuitulevyllä levyttämällä, jonka jälkeen siirryttiin 1970-luvulla seinät

suoristavaan lastulevyyn. Sen jälkeen siirryttiin 1980-luvulla palamattomaan kipsile-

vyyn. Vuosituhannen vaihteessa palattiin taas takaisin ”hengittäväksi” havaittuun

puukuitulevyyn. Kaikki näistä tavoista olivat omana aikanaan ”oikeita” ja niitä edel-

tävät tavat ”vääriä”. Todennäköisesti myös esimerkiksi nykyiset selluvillaeristeet lei-

mataan vääriksi korjaustavoiksi ajan mittaan ”parempien” innovaatioiden myötä.

Vastaavasti 1970-luvun käytäntö rakentaa moderni koti vanhaan puutalokehikkoon

tulee myös ymmärtää tuon ajan kontekstista käsin. Kymmenen vuotta aikaisemmin

kyseiset talot olisi purettu surutta, nyt uudet omistajat säästivät rakennukset. Muu-

tos aikaisempaan käytäntöön oli siis merkittävä. Jonathan Glover onkin luonnehtinut

päätösten tyypillisesti vertautuvan niitä edeltäviin päätöksiin.364

Myös 1970-1980-lukujen lisäeristysvimma on hyvä muistaa osaksi energiakriisin

käynnistämää jatkumoa, johon valtion perusparannusjärjestelmän kriteeristö pohja-

si. Vaikka energiakriisin tuoma poikkeustila väistyikin, oli käytäntö lisäeristää institu-

tionalisoitunut ja yksittäisen remontoijan oli vaikea kyseenalaistaa sitä. Glover esit-

tää erityisolosuhteiden toimintatapojen jatkavan helposti omaa elämäänsä olosuh-

teiden palautumisesta huolimatta, jos ne ehtivät institutionaalistua.365

Tästä syystä seuraavassa talojen korjaamista kartoittavassa osassa keskityn korjaus-

metodien sijaan siihen miten remontoijat kuvasivat talojensa korjaamista. Eri aika-

kauden remonttitapoja ruotivaa kirjallisuutta on jo olemassa ja lisäksi kyseinen nä-

kökulma jättää itse tekijän aivoituksineen sivurooliin.

364 Glover, Jonathan (suom Stenman): Ihmisyys: 1900-luvun moraalihistoria. Like, Helsinki 2007., s.152
365 Glover 2007, s. 154
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9.2.1. TALOSTA OMISTAJAN NÄKÖINEN

Ensimmäinen puutalon totaaliremontti esiintyy numerossa 2/1971. Se on kertomus

kokonaisvaltaisesta muutoksesta, jossa omistajat jopa myivät kaiken irtaimistonsa

vuoteita lukuun ottamatta. Tämän jälkeen kaadettiin kaikki talon kantamattomat vä-

liseinät ja lähdettiin muokkaamaan uutta kotia ”tyhjältä pöydältä”.

Koko perhe oli mukana suunnittelussa kertomassa toiveistaan. Haluttiin ”meidän
perheen koti” eikä neuvotteluissa edes puhuttu vieraista eikä edustustilasta.366

Tämänkaltainen kodin uusiminen toimii oivana esimerkkinä Eleb-Vidalin kuvaamasta

oman tarinan uudelleenkirjoittamisesta.367

Ennakkoluulottomia ratkaisuja toteutettiin muutenkin 1970-luvulla. ”Maippi”, erikoi-

siksi koetuilla metodeilla torppaansa korjaava nelikymppinen näyttelijä, esitettiin

eräänlaisena aikansa sankarina; modernina, kekseliäänä ja itsenäisenä naisena.

Ei Sammatissa ole koskaan tehty tämmöistä, sanoivat sekä puuseppä, muurari että
maalari kukin vuorollaan Mai-Brit Heljolle, kun torpan korjaus oli meneillään. Mutta
sillähän ei ollut mitään vaikutusta. -- Ja kun sähkö on vielä kovin kallista, keksi Maip-
pi tuvan talviseksi lämmönlähteeksi pienen jatkuvalämmitteisen puukiukaan.368

Puutalokertomukset antoivat esikuvia itsenäisyydestä ja rohkeudesta haaveileville

lukijoille. Tyypillisimpiä tapoja osoittaa tätä ihailtavana esitettyä omapäisyyttä ja en-

nakkoluulottomuutta oli lähteminen muiden mielestä toivottomilta vaikuttaviin kor-

jausprojekteihin. Näitä tapauksia oli useampia, kuten jo ostopäätösluvussa ilmeni.

Tämä ilmiö oli tyypillinen koko kartoitetulle ajanjaksolle ja voikin luonnehtia puuta-

loasukkaan imagoon kuuluvan tietynlaisen riskinottokyvyn tai ”hulluuden”.

Tällaisenko te tosiaan olette ostaneet, ihmettelivät ystävät, kun Waltteri ja Martina
tekivät kaupat rintamamiestalosta, joka oli isojen muutosten tarpeessa. -- Kaverit ja
sukulaiset kyllä ihmettelivät tätä työmaata, kun laajensimme vanhaa osaa, siirsimme
katonharjan paikkaa ja sovitimme kolmen eri aikakauden osia yhteen.369

366 Avotakka 2/1971, s. 4-11. ”Talo Merimatti” Tyyppitalo totaaliremontoidaan, mm. kaikki väliseinät
kaadetaan.
367 Horelli-Kukkonen 1991, s. 14; ref.  Eleb-Vidal 1980, s. 185
368 Avotakka 6/1977, s.4-8. ”Maipissa on rakentajan vikaa”. V. 1926 torppa Sammatissa modernisoi-
daan näyttelijän perheen kesämökiksi. Saunakiuas lämmönlähteenä.
369 Avotakka 1/2007, s.36-42. Tyyppitalon täysremontti ja laajennus Suomeen palaavalle perheelle
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Tämänlaisissa kertomuksissa vedetään siis raja kertojan ja muiden välille: ”Emme ol-

leet samaa mieltä kuin muut, vaan uskalsimme tarttua haasteeseen. Tiesimme muita

paremmin, että tästä tulee vielä hyvä.”

Talon ulkonäön muuttaminen näyttäytyy myös selkeänä viestinä ympäristölle. Esi-

merkkinä tästä nikkarointitaitoinen insinööri päätti muuttaa tyypillisen 1970-luvun

hirsimökkinsä 1900-luvun vaihteen pitsihuvilaa muistuttavaksi rakennukseksi.

Näimme 70-luvun alussa rakennetun talon seitsemän, kahdeksan vuotta sitten. -- Ta-
lon ulkonäkö koheni pienin konstein. Maalasimme seinät vaaleiksi, nurkat ja pielet
vihreiksi ja laitoimme ikkunoihin puuristikot. Aiomme vielä korottaa kattoa ja ehkä
myös suojata terassia lasirakenteilla -- Isäntä ja timpurikaveri saivat viimeisteltyä
myös punaseinäisen sivurakennuksen, jonka yksityiskohtiin on haettu mallia Fagervi-
kin ruukkimiljöön (1700-1800 –lukujen) taloista. -- Sisuksiltaan talo oli meille omiaan
-- Ulkokuorethan saa aina uusittua, sanoo Ulf Broman, käsistään kätevä insinööri.370

Viime vuosisadan alun kyläkoulua korjaava akvarellitaiteilija oli 1980-luvun lopussa

vastaavien pohdintojen edessä uutta ulkoväritystä miettiessään. Taiteilijan ”omaksi

mieltämä” ja akvarelleissaan laajalti käyttämä vaaleansinisen sävy oli vaihtoehtona.

Talon ulkomaalaus on vielä keskustelun alla: maalatako hennon vaaleanpunaiseksi
vai -siniseksi? -- Ruskea väri ei miellytä. Talo voisi olla vaikka hennon vaaleanpunai-
nen, sillä pintaa riittää. Suurena pintana vaaleanpunainenkin on kaunista. -- Kunhan
nyt ihan ensiksi saisi sen paksupylväisen kuistin Iisveden kodin takapihalle.371

Garber onkin luonnehtinut talojen värityskysymystä klassiseksi arvokysymykseksi.

Tässä taistelussa yksilön ilmaisuvapauden ja autenttisuuden normin välillä kiistellään

Garberin mukaan siitä, onko omistajan vai talon historia tärkeämpi.372

Muiden käsitykset ”oikeasta” tavasta sisustaa puutaloja aiheuttivat ärsyyntymistä.

Tämä näkyi selkeimmin Fiskarsin ruukkialueelle muuttaneen muotoilijapariskunnan

kommenteissa. Fiskarsin ainutlaatuinen ruukkimiljöö vetänee puoleensa rakennus-

perintöä arvostavia asukkaita, joten voi kuvitella autenttisuutta suojelevien ihan-

nenormien olevan alueella vahvoja.

Kelle oikeastaan kuuluu, miten asioista ajattelen tai mitä teen? Kuka voi ohjailla tois-
ten sisustustyylejä? Koti on privaattiasia, valinnat omia. --Ruokasalissa on Bomanin

370 Avotakka 8/1995, s. 12-17. Yritys muuttaa 1970-luvun mökkimiljöö muistuttamaan 1900-luvun
alun pitsihuvilakokonaisuutta.
371 Avotakka 6/1988, s.48-53. ”Sininen hetki”, Sveitsiläistyneen sisustusarkkitehdin kesäkotina kansa-
koulu Iisvedellä. Lähes kaikki sisäpinnat maalattu vaaleansiniseksi.
372 Garber 2000, s. 168
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tammituoleja, jotka aikoinaan kunnostimme, verhoilimme ja maalasimme valkoisik-
si. Viis veisasimme oikeaoppisuudesta kun halusimme vaaleaa.373

Tässä on nähtävissä Goffmanin kuvailema asetelma valmiista julkisivusta (Fiskars ja

rakennusperinnön vaaliminen), johon tulokas (sisustaja) joutuu sopeutumaan.374

Naapurit odottavat tulokkaan ylläpitävän tätä julkisivua, mutta tämän haluttomuu-

den seurauksena tuloksena on konflikti ja aggressiivinen reaktio.

Kuten lainauksista välittyy, nähtiin onnistunut kodin muokkaus ylpeydenaiheena.

Hän on syystä ylpeä suunnittelemastaan keittiöstä. Perhe oli jo elänyt lasten kanssa
yhden keittiön verran, joten hän tiesi mitä halusi ja mikä toimisi. Talon alkuperäinen
keittiö ei ollut ratkaisuiltaan järkevä, muun muassa tasot olivat liian matalia.375

Ylpeys onnistuneiksi koetuista muutoksista ja voimakkaat reaktiot muiden arvoste-

luun kertovat, että näillä asioilla on väliä. Syitä voi hakea Horelli-Kukkosen tulkinnas-

ta, jonka mukaan asunnon remontoiminen muodostuu terapeuttiseksi kokemuksek-

si, mikäli uudistuvan asunnon herättämät mielikuvat ovat linjassa remontoijan itse-

käsityksen kanssa. Sen sijaan vieraat sosiokulttuuriset mallit, kuten Fiskarsin tapauk-

sessa säilyttämisen ihannenormit, toimivat epäterapeuttisesti johtaen aggressiivi-

seen kieltäytymiseen.376

Ilmaisun ”pakko” käyttäminen remontointitarinoissa kiinnittää huomion. Omistajien

mukaan esimerkiksi ikkunat oli tyypillisesti ”pakko vaihtaa”, väliseinät ja tulisijat

”pakko purkaa toimivan keittiön tieltä” ja sauna ”pakko sijoittaa ullakolle, kun muu-

alle ei mahdu”. Tällöin vastuu omista muutospäätöksistä ulkoistetaan kertomalla,

ettei muita vaihtoehtoja oikeastaan ollut. Tämän voi nähdä tietyntyyppisenä minän

suojelustrategiana. Epäonnistuneista ratkaisuista ei voi syyttää vain niiden toteutta-

jaa, sillä he olivat valintansa suhteen pakkoraossa.

Toinen lähestymistapa oli pyrkiä säästämään mahdollisimman paljon rakennusten

alkuperäisestä asusta. On hyvä huomata, että rakennusosan korvaamatta jättäminen

voi olla yhtä tietoinen valinta kuin uusiminen.

373 Avotakka 7/1998, s. 76-83. N. 50.v muotoilijapari Fiskarsissa modernisoidussa 1830-luvun talossa.
374 Goffman 1959/1971, s. 37
375 Avotakka 11/2003, s.10-17. Valokuvaajan ja tekstiilitaiteilijan tyyppitalo Helsingin Länsi-Pakilassa.
376 Horelli-Kukkonen 1991, s. 146-148
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Talluddenissa on lähdetty rakennuksen omista ehdoista. Varovasti ja vanhaa säästä-
en suoritettu kunnostustyö korostaa arvokkaan rakennuksen kauneutta.377

Sisustusta ei kannata kiirehtiä. Harvoin tietää heti, mitä uudistaa ja mitä säilyttää,
kun tavoitteena on pitää paikat mahdollisimman alkuperäisinä.378

Näissä tapauksissa haviteltiin siis tavalla tai toisella autenttisuutta, joka viestii ympä-

ristölle omistajansa tietyntyyppisen kulttuurisen pääoman hallinnasta. Vanhan käyt-

täminen nähtiin autenttisuuden arvon säilyttämisen lisäksi myös selkeänä linjanve-

tona oman persoonan suhteen. Uusi ei sopinut kaikkien pirtaan.

Missonen on käyttänyt kaikki vanhat hirret rakentamiseen. Hänellä on periaate: - En
tee mitään painekyllästetystä puusta enkä peitä vanhan puun harmaantunutta tai
ajan patinoimaa pintaa maalilla. En myöskään käytä muovisia käyttöesineitä.379

Me ollaan sellaisia kierrätysihmisiä, käydään huutokaupoissa ja korjataan muiden
hylkäämiä tavaroita. Uutta ja tuliterää ei juuri harrasteta.380

Eleb-Vidal painottaa, että uusi asunto vaatii ottamaan kantaa minän ja asunnon väli-

seen suhteeseen.381 Haastateltavat osoittivat, että myös muuttamatta jättäminen voi

olla minuutta kuvastava valinta. Alkuperäisen säilytys toimi tapana ottaa tila haltuun.

Joukossa oli toki myös pragmaattisemmin säilyttämiseen suhtautuvia. He käyttivät

alkuperäisiä osia osin ekologisista syistä, osin säästötoimenpiteenä. Usein uudel-

leenkäyttö edellytti jonkinlaista oivaltamista tekijältään.

Tarkoituksemme oli alun perin tehdä kaikki korjaustyö niin paljon vanhaa säilyttäen
kuin suinkin. – Kun jouduimme uusimaan joitakin hirsikertoja, käytimme hirttä van-
hasta ulkorakennuksesta.382

Pienellä rahalla on pyritty tekemään niin paljon itse, kuin on pystytty. -- Ensin ajatel-
tiin uusia keittiön kaapistot kokonaan, mutta sitten huomasinkin, että vaihtamalla
ovien vetimet saisi jo muutoksen aikaan. Tein keramiikkakurssilla kivitavarasta uudet
ja poltin ne kurssilla.383

377 Avotakka 7/1983, s. 34-39. Pääkonsulin ja rouvan vm. 1851 kesähuvila Suomenlahden saaristossa.
378 Avotakka 11/1996 s. 42-49. 1780-luvun rapattu hirsitalo Uudellamaalla.
379 Avotakka 8/2001, s. 96-101. Talonpoikaispuristien mökki, rakennettu ilman maalia ja muovia pe-
rinnemallin mukaan 1972. Pihapiiriin siirretty savusauna ja luhtiaitta.
380 Avotakka 7/1997, s.26-30 1980-luvun alussa siirretty riihi, josta tehtiin kesämökki.
381 Horelli-Kukkonen 1991,  s. 14 ; ref. Eleb-Vidal 1980, s. 185
382 Avotakka 2/1967, 37-41. 1800-luvun (arvio) maatilan päärakennus helsinkiläisjohtajan kakkoskoti-
na ja tulevana vakituisena kotina.
383 Avotakka 6/2001, S. 96-100 Pietarsaarelainen vm 1936 talo vientisihteerin ja opettajan perheen
kotina. Opettajan lapsuudenkoti.
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vapaa-ajan asunnoksi. Askeettinen, 1920-luvulla Kirstin isän itse käsin veistämä hirsi-

talo ei arkkitehdin mukaan kertonut mitään nykyisestä Kirstistä.

Saarijärven syntymäkodilla on Kirstille tunnearvoa ja hän päätti korjauttaa sen va-
paa-ajan asunnokseen. Arkkitehti yllättyi, että Kirsi tarjosi hänelle näin perinteistä
puutaloa. -Talo ei muistuttanut Kirstistä vähääkään. Hän on hienostunut ja tyylikäs. -
- Taloa piti kuitenkin laajentaa, koska Salo halusi suunnitella Kirstille luonteenomai-
sen makuuhuoneen. -- Sisäseinät kaadettiin -- sisäkatto poistettiin. 386

Arkkitehdin tulkinta maalaisjuurien katoamisesta haastetaan kuitenkin artikkelin lo-

pussa, jossa kerrotaan Paakkasen lomailusta modernisoidussa talossa.

Kirsti Paakkanen on maallakin uskollinen valitsemalleen tyylille. Hän antautuu kui-
tenkin täysin nauttimaan maalaiselämän yksinkertaisista iloista.-- Hän rentoutuu
lämmittäessään savusaunaa tai pulahtaessaan uimaan hyiseen veteen.387

Kuten ostopäätösosiossa jo ilmeni, oli osalle haastatelluista lapsuudenmuistojen ta-

pahtumapaikan muuttuminen selkeä uhkakuva. He halusivat pitää menneestä kiinni

ja jopa palauttaa tilat alkuperäiseen ilmeeseensä vaurioituneilta osin.

Kun Marjatta sai mahdollisuuden lunastaa tilan äidiltään vuonna 1987, hän ei epä-
röinyt hetkeäkään. Hänen sielunsa ei antanut periksi ajatukselle, että talo rapistuisi
lopullisesti. -- Alimmat hirsikerrat on uusittu, leveät lattialankut nostettu ylös, puh-
distettu ja pantu takaisin paikoilleen, sisähirsiseinät savettu ja maalattu, katot tuet-
tu, ikkunoiden ja ovien puitteet uusittu vanhojen mallien mukaan ja niin edelleen,
kymmeniätuhansia työtunteja.388

En halua modernisoida Honkalaa, Maire Gullichsen sanoo lämpimästi. --Vuonna
1918 keittiöön ja kahteen makuuhuoneeseen tehtiin vesijohdot. Mukavuuksia on
sen jälkeen lisätty varovasti, jottei alkuperäinen tunnelma pilaantuisi.389

Vaikka useimmiten todettiin, ettei haluttu asua ”museossa”, niin muutamat haasta-

teltavat näyttivät pyrkivän museoimaan lapsuutensa. Ääripään esimerkkinä toimii

müncheniläistynyt eläkepariskunta, joka vietti jokaisen kesänsä rouvan lapsuuden-

miljöössä. Rouva oli jopa säilyttänyt lapsuusaikaisen leikkipaikkansa vanhassa mallis-

saan leikkikaluineen. Jutun kuvista välittyvä illuusio pysähtyneestä ajasta on vahva.

Tummuneiden hirsien alla ovat Beaten lapsuudenaikaiset minikokoiset leikkihuone-
kalut, vuosisadan vaihteen tyyliä. -- Joka kesä Beate viipyy niiden parissa haikeansu-

386 Avotakka 6/1989 s. 16-23. Arkkitehti vetää Paakkasen syntymäkodin saneerausta Saarijärvellä.
387 Ibid.
388 Avotakka 8/1993, s 6-13. 1700-luvun sukutalo Sysmässä remontointiin taiteilijan kodiksi
389 Avotakka 6/1987, s. 16-23. Honkala, Maire Gullichsenin syntymäkoti ja kesäpaikka vuodelta 1882.
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loisen hetken. -- Vanha talo jää rauhassa odottamaan uutta kesää. Se tietää, että sen
asukkaat tulevat takaisin.390

Horelli-Kukkosen luonnehdinnat säilyttämistarpeesta saavat tukea Lowenthalilta.

Lowenthalin mukaan kosketusta menneisyyteen pyritään säilyttämään syntymäko-

tien kautta. Hän näkee ihmisten tarvitsevan kotipaikkansa säilyttämiä jälkiä mennei-

syydestään oman kehityksensä ja identiteettinsä ylläpitoon.391

Valitettavasti kummassakaan artikkelissa, joissa lapsuudenkotia on muutettu voi-

makkaasti, ei kommentteja saada alkuperäisiltä asukkailta. Haastateltavana ovat

”sarjamuuttaja”-vaimo ja arkkitehti. Täten ei kyetä arvioimaan toteutuuko näissä Ho-

relli-Kukkosen hypoteesi minän kriisiytymisestä tutun tilamallin kadotessa.

9.2.3. YKSILÖ TÖRMÄÄ NORMEIHIN – KOHTAAMISIA VIRANOMAISTEN KANSSA

Selkeimmin yksilön näkemys törmäsi normeihin suojelutapauksissa.  Ristikkäin jou-

tuivat tällöin kaksi vahvaa näkökantaa; sanonnan ”oma tupa, oma lupa” kuvaama

suomalainen omistajan itsemääräämisoikeuden perinne sekä suojelumääräysten nä-

kemys siitä, että kulttuuriperinne kuuluu omistajan lisäksi kaikille muillekin.

Kuten aikaisemmin totesin, yleistyi asuinrakennusten suojelu vasta 1970- ja 1980-

luvuilla. Museoviranomaisten mukaantulo näyttäytyykin kotiesittelyiden alkuvai-

heessa odottamattomana muutoksena haastatelluille. Ensimmäisen kerran tästä ker-

rotaan lehdessä Nurmeksen puukaupunkiin muuttaneen stressitohtorin tapauksessa.

Talon ulkoväritys on Pakaristen oma. Museovirasto, joka valvoo aluetta, olisi halun-
nut talon pastellinsävyiseksi, mutta Pakarisia viehätti värikkäämpi sävy, pehmeä pu-
nainen (jolla talo lopulta maalattiin).392

Ikkunaa, josta näkyisi suoraan ulos ei (ullakko)saunaan voitu rakentaa, sillä Pakaris-
ten talo on Museoviraston puutalosuojelualuetta eikä talojen ulkosivuja saa muut-
taa.393

390Avotakka 7/1991, s. 36-43.”Paluu lapsuuden kesään.” Müncheniläinen eläkeläispariskunta viettää
joka kesän saaristossa olevassa 1868 rakennetussa sukuhuvilassa.
391 Lowenthal 1985, s. 42; vrt. Horelli-Kukkonen 1993, s. 146-148
392 Avotakka 12/1975, s.14-17. Stressitohtori Pakarisen koti Nurmeksessa v. 1891 siirretyssä pappilas-
sa, suojellussa puukaupunginosassa
393 Avotakka 9/1976, s. 114-117. Pakaristen saunahankkeen esittely
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Vastaavalla tavalla Vanhaan Porvooseen muuttaneen helsinkiläispäätoimittajan

muutoshaaveet törmäsivät suojelurajoituksiin. Loppujen lopuksi päätoimittaja sai

kuitenkin tehdä haluamansa mittavat purkutyöt ja ikkunoiden puhkaisut.

Hän osti talorykelmän -- 1972, ja siitä alkoi purkaminen. Ensin meni liiteri, sitten väli-
seinät, korjauskelvottomat uunit, ylimääräiset sammaltäytteet, lattiat, vintti. Ennen
purkutöitä oli kuitenkin jo ehditty elää hermoja kysyviä kuukausia. Muutoksiin odo-
teltiin kauan lupaa sekä sisäasiainministeriön rakennusasiainosastolta että museovi-
rastolta, tavallisesta rakennusluvasta nyt puhumattakaan. Vanha Porvoo osoittautui
todelliseksi kulttuurimiljööksi, jossa rakennusten säilyttäminen voi joidenkin mieles-
tä merkitä samaa kuin korjauskielto. -- Porrastilan alimmat ikkunat puhkaistiin vasta
viime remontissa, mutta hyvin ne sopivat 1700-luvun talon ulkonäköön kun kaikki
muutkin ikkunat uusittiin pokineen ja laseineen.394

Tuolloinen viranomaisten vaikutusvalta näyttäytyy varsin ohuena nykytilanteeseen

verrattuna. Ainoastaan haaveillun ullakkosaunan uuden ikkunan puhkaisu estetään.

Kuitenkin etenkin päätoimittajan kommenteissa on havaittavissa samanlaista katke-

raa ärsyyntymistä kuin Fiskarsin normeihin törmänneellä muotoilijapariskunnalla.

Saavuttaessa 1980-luvulle alkoi myös toisenlaista suhtautumista esiintyä. Museovi-

raston kerrottiin helpottaneen korjausurakkaan kiinteästi liittyvää paperisotaa.

Me kuulumme niihin ihmisiin, jotka puhumme aika lämpimästi Museovirastosta. Se
oli hankettamme kohtaan myötämielinen ja avusti paperisodassa, joka eteni suh-
teellisen mutkattomasti, sanoo Stig Hästö.395

Museoviraston kautta saatava, vaikeasti löydettävä tietotaito vanhojen talojen kor-

jaamisesta, koettiin positiivisena voimavarana 1990-luvusta eteenpäin. Viranomais-

ten esittämästä perinteisestä korjaustavasta puhuttiin tästä eteenpäin houkuttele-

vana vaihtoehtona, ei enää epämiellyttävänä ja ulkoaohjautuvana pakkona.

Marja-Leena ja Markku halusivat pelastaa talon yhä varmemmalta vaikuttavalta pur-
kamiselta. Kun Museovirasto oli vakuuttanut, että talo on korjauskelpoinen, tehtiin
ostopäätös.396

Ohjaaja selittelee museoviraston neuvoja, hirsipulttauksia, kalkkimaitomaaleja ja
käännettyinä käyttökelpoisia vanhoja lautoja, jotka saivat remonttimiesten hiukset

394 Avotakka 3/1979, s.36-41. Helsinkiläispäätoimittaja muuttaa äitinsä kanssa Porvoon vanhaan kau-
punkiin ja remontoi 1780-luvun porvaristalon
395 Avotakka 8/1984, s.32-37, 80. 1790-l. talo Tammisaaren keskustassa entisöitiin vapaa-ajan kodiksi
helsinkiläiselle eläköityneelle vuorineuvokselle ja liikenaiselle.
396 Avotakka 7/2008, s. 88-95. Lasitaiteilija korjaa 1860-luvun taloa Nuutajärvellä kehittyen taitavaksi
korjaajaksi mm. perinnerakentamiskurssien myötä.
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pystyyn: jaa, tällainen urakka! -- Tiedonmurusia, kunnostuskonsteja ja perinnemaali-
reseptejä onkin sitten joutunut etsimään kirjastoista ja museovirastosta.397

Museovirasto koettiin myönteisenä kumppanina myös korjausapurahojen johdosta.

Viime vuonna talon kunnostamiskustannuksiin saatiin Museovirastolta apurahaa. Vi-
rastossa oltiin mielissään, kun kivijalan betonoinnin poistamiseen kysyttiin lupaa. Ki-
vijalan esille tuominen on suuritöistä, mutta olennaista kun tavoitellaan talon alku-
peräistä henkeä.398

Samoin suojelustatus näyttäytyi positiivisessa valossa, eräänlaisena julkisena tunnus-

tuksena kodin, mutta samalla epäsuorasti myös omistajan ainutlaatuisuudesta.

Harvalla on mahdollisuus asua historiaa henkivässä ympäristössä. -- Omistajat pyrki-
vät kunnostamaan niitä (taloja) mahdollisimman hienovaraisesti, sillä iäkkäiden talo-
jen ulkoasu on usein Museoviraston suojeluksessa.399

Eräs perhe katui 2000-luvulle sijoittuneen korjausurakkansa jälkeen tarvettaan pitää

kiinni omasta näkemyksestään.

Museovirasto oli mukana remontin suunnittelussa. Walliukset halusivat säilyttää
mahdollisimman paljon alkuperäistä. Museovirasto oli vielä meitä tiukempi, esimer-
kiksi lasikuistin alkuperäiset ikkunat olisi pitänyt säilyttää.-- Viraston mielestä sauna
olisi pitänyt rakentaa pihalle, Pirjo halusi sen sisälle. Virasto suositteli saumapeltikat-
toa, Pirjo kallistui tiilikuvion kannalle.-- Pirjo sai pitää päänsä, mutta näin jälkeenpäin
hän myöntää, että Museovirasto taisi sittenkin tietää paremmin. Jos ratkaisut pitäisi
tehdä nyt, Walleniukset valitsisivat toisin.400

Omien pyrkimysten mukainen lopputulos koettiin lopulta viranomaislinjausta huo-

nommaksi, josta seurasi häpeän tunteita. Alati näkyvillä olevat ratkaisut eivät enää

tuntuneetkaan kuvastavan asukkaan ajan mittaan muuttunutta kuvaa itsestään.

Voidaankin todeta kerrotun suhtautumisen suojelumääräyksiin ja -viranomaisiin lä-

pikäyneen radikaalin muutoksen. Yksilön itseilmaisua rajoittavasta vihollisesta tuli

ajan mittaan asiantunteva kumppani, jonka avulla päästiin paremmaksi koettuun

lopputulokseen. Loppuvaiheen asetelmassa on nähtävissä yhtäläisyyksiä pukeutu-

misneuvojiin (stylisteihin), jotka opastavat asiakkaitaan ”näyttämään tyylikkäämmin

397 Avotakka 7/1999, s. 7-13. Ohjaajan ja näyttelijän lapsuudenkodin kunnostus kakkosasunnoksi Pai-
miossa, rv. 1903.
398 Avotakka  8/2007,  s.78-84.  Toimittaja  remontoi  1700-l.  talon  Loviisassa  ja  nimeää sen  ”Willa  Han-
naksi”. Rakennuksen myöhempi kivijalan betoniverhoilu puretaan.
399 Avotakka 6/2003, s. 10-17. Sisustusarkkitehdin kakkoskoti Taalintehtaan työväentalossa vm. 1896
400 Avotakka 12/2007, s. 58-64. Joulutunnelmaa vm. 1837 talossa Muurlassa.
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itseltään”.  Ehdotettua ”autenttista mallia” ei enää koettu vieraaksi vaan pikemmin-

kin itselle sopivaksi. Se kertoi ympäristölle oikealta tuntuvaa viestiä asukkaistaan.

9.3. REMONTTITYÖ MUOKKAA PERSOONAA

Puutaloja korjanneet haastateltavat jakautuivat kahteen ryhmään remontin toteut-

tamisessa. Toinen ryhmä teetti remontin täysin ammattilaisilla ja toinen taas laittoi

taloudellisen ja henkisen riskin lisäksi peliin myös vapaa-aikansa ja terveytensä, kor-

vaten mahdollisuuksiensa mukaan ammattityötä ns. hartiapankilla. Omatoimisen

korjauksen osuus näyttäytyy etenkin 1970-luvulla tyyppitalokorjaus -artikkeleiden

takia varsin suurena. Myös 1990-luvun laman jälkeen on tyypillistä, että omaan puu-

talokotiin pyritään jättämään omien käsien jälki ja osoitetaan sitä kautta sitoutumis-

ta taloon. Kuitenkin koko tarkastelujakson mittaan löytyy lehdistä haastateltuja, joil-

le puhdas ammattilaisjälki on ollut järkevin ja toimivin vaihtoehto.

Hartiapankkilaisten kohdalla puutaloprojekti edellytti myös remonttimiehen tai -

naisen identiteettiin kasvamista. Lauronen on luonnehtinut rakentamista suoriutu-

misen ja taidon näytteeksi itselle ja muille. Hänen mukaansa omatoimisissa raken-

nusprojekteissa avun pyytäminen saattaa olla melko vaikeaa, merkitseehän se omien

kykyjen rajallisuuden tunnustamista.401 Tässä on havaittavissa selkeitä yhtäläisyyksiä

Kortteisen osoittamaan suomalaisen miehen työelämän eetokseen, jossa itsensä uh-

raamisen kautta saavutetaan ja ylläpidetään kunniaa vertaisten silmissä.402

Vanhat puutalot ovat rakenteiltaan yksinkertaisia. Erityisesti tyyppitalot suunniteltiin

alunperinkin omatoimisesti rakennettaviksi. Niinpä myös niiden rakenteiden korjaa-

minen on kohtalaisen mutkatonta, kuten perheenisä haastattelussaan kiteyttää:

Periaatteessa on hyvin yksinkertaista korjata tällaista vanhaa puutaloa. Jos jossain
on huonoksi mennyt kohta, se sahataan irti ja tilalle pannaan tervettä puuta, sitten
se kestää taas sukupolven tai pari, Petri tuumii.403

Tämä mahdollistaa hartiapankkikorjaamisen heppoisemmallakin taidolla. Tyypillistä

kotiesittelyiden remonttitarinoissa olikin, että korjaajat eivät olleet ammattilaisia.

401 Lauronen 1991, s. 97
402 Kortteinen 1992, s. 52-63
403 Avotakka 5/2008, s.24-35. 1830-luvun puutalosta Kristiinankaupungissa tulee helsinkiläisperheelle
kesäpaikka ja lopulta pysyvä koti.
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Tekemällä saavutetut kyvyt muodostuivat ylpeydenaiheiksi ja remontointi koettiin

virkistäväksi vaihteluksi omalle leipätyölle. Etenkin käsillä tekemisen konkreettisuus

miellytti. Matthew Crawford on luonnehtinut käytännön töiden viehätystä merkityk-

sellisen työn ja omaehtoisuuden kaipuuksi, kamppailuksi toimintakyvyn puolesta.404

Teatterityö on niin abstraktista, ei siitä jää mitään, näytös on ja sitten se on ohi. Tääl-
lä voi tehdä kaikkea käsillään ja jää pysyvää jälkeä.405

Floorit parantelevat ehtimiseen kättensä tuloksia Metsämajassa. Kimillä on lapsuu-
denkodistaan perintönä remontintekotaito, ja leikinpäin hän sanoo että olisi vallan
mukavaa olla päätoimisesti timpuri ja vain harrastukseksi laulaa ja näytellä. - Olen
kaikkein tyytyväisin silloin, kun olen saanut jonkun nikkarihomman päätökseen.406

Osa remontoijista hyödynsi leipätyönsä vaatimia taitoja soveltaen ja laajentaen niitä

oman kotinsa korjausprosessissa.

Hän (omistaja) korostaa, että kaikki on tehty äärimmäisen säästeliäästi ja pienellä
rahalla. Ja arkeologiaa on pitänyt harjoittaa niin ulkona kuin sisällä. -- Salapoliisintyö-
tä (rakennuksen alkuperäisen ulkoasun selvittämistä) oli paljon, mutta museoihmi-
senä Niklas tiesi, että tutkiminen kannattaa.407

Lasse Kolehmainen jätti (arkkitehdin) työnsä vuodeksi ja keskittyi käytännön harjoi-
tuksiin kirvesmiehenä talkoolaisten apuna.408

(Arkkitehti) Pentti Solla on tällä saneerauksella pyrkinyt tekemään perheelleen
asunnon, jossa on sama perustunnelma kun talossa on alun perin ollut. Hän pitää
melko vaarallisen nykyistä perinteen romantisointia. Vanhan talon hankkiminen on
usein vain pakoa nykyajasta. - Silloin saneeraustyössä ei ole halujakaan tutkia van-
han talon suomia mahdollisuuksia, silloin ei kunnioiteta entistä, alkuperäistä, ei säi-
lytetä. Päädytään helposti uusivanhoihin imitaatioihin, tehdään hirsitupia ja ruutuik-
kunoita sinnekin, minne ne eivät alkuaan kuulu. Tällainen menneeseen pako on
ymmärrettävä heijastumaksi 1960-70-lukujen ihmisen unohtavasta rakentamisesta.
Se on kaipuuta inhimilliseen asuinympäristöön. Mutta se ei saisi johtaa takaisin his-
toriaan, vaan inhimillisyyteen on pyrittävä rehellisin tämän ajan keinoin.409

Näissäkin tapauksessa ylpeys kertojan erityistaidoista tuli näkyväksi. Jopa siinä mää-

rin, että kohteen kautta syntyneellä asiantuntijuudella saattoi epäsuorasti jopa oh-

jeistaa muidenkin korjaajien tekemistä.

404 Crawford, Matthew B. (suom. Pii, Johan L. & Tomperi, Tuukka): Elämän korjaajat: kädentaitojen ja
käytännöllisen ammattityön ylistys.  Niin & näin. Tampere 2012, s. 13
405 Avotakka 4/1975, s.18-21. Näyttelijäperhe remontoi ruotsalaistalon Pirkkolassa
406 Avotakka 5/1975, s. 18-21. Näyttelijä-laulaja ja suunnittelija muuttavat Porvooseen tyyppitaloon
407 Avotakka 5/2001, s. 108-113. V. 1835 puutalo allergisen museoihmisen kotina.
408 Avotakka 5/1997, s.76-81. Työläisten 1920-l. asuintalo Jyväskylän Vihtavuoressa johon Sveitsistä
palaava arkkitehtipariskunta remontoi kodin kahdessa vuodessa.
409 Avotakka 12/1978, s.4-8. Arkkitehdin peruskorjaama 1920-l talo Puu-Käpylässä.
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Haastateltavat hartiapankkilaiset saavuttivat remontointitaidoissa varsin erilaisia ta-

soja hirrenveistäjistä siirtolapuutarhamökin korjaajiin. Olennaista ja yhdistävää oli

kuitenkin halukkuus laittaa itsensä, taitonsa ja kunniansa, fyysisesti likoon.

Suureen saliin muurattiin varaava takka. Siihen Pirjolla oli valmiina vanhat kauniit
uuninluukut. – Itse puhdistetut, hän kertoo hieman ylpeänä ja näyttää siltä, ettei työ
ollut aivan pieni juttu.410

Korjauksesta tuli laaja ja monivuotinen, sillä tein sitä itse. Arkkitehdin opintoihin ei
juuri kuulu käytännön kädentaitoja, mutta merimajaa kunnostaessani niitä on kerty-
nyt.411

Marja on tehnyt remontissa valtavan työn. Esimerkiksi jykevät, mutta avokaiteiden
ansiosta ilmavat portaat ovat Marjan käsialaa. Kun vanhat piti uusia, käsitöihin ja tai-
teeseen hurahtanut ekonomi piirsi portaat ja myös nikkaroi ne omin käsin. --
Pariskunta arvioi, että tällaiseen hartiapankkiurakkaan on varattava aikaa kolme ker-
taa enemmän kuin uudisrakentamiseen. – Täytyy todella pitää vanhoista taloista,
jotta tällaiseen kannattaa ryhtyä.412

Salot alkoivat hoitaa Lasarettia ”sovelletulla pieteetillä”. Kunnostuksessa auttoivat
perityt taidot, perinnerakentamisen kurssit, kokeneet puusepät ja kirvesmiehet.
Työn edetessä tulivat tutuiksi niin hirsisalvokset, piiluaminen eli hirsien suoraksi
veistäminen kuin följarit, hirsiseinän suoristamiseen ja suorana pitämiseen tarkoite-
tut tukirakenteet.413

Vaikka uuninluukkujen puhdistaminen voi tuntua äkkiseltään pieneltä työltä muihin

kolmeen askareeseen verrattuna, vaati sekin heittäytymiskykyä siistiin konttorityö-

hön tottuneen naisen mukavuusalueen ulkopuolelle. Tämä oli valmis fyysisiin töihin

haaveensa saavuttamiseksi ja riskeeraamaan mahdollisuuden kasvojen menetyk-

seen. Yrittämällä hän tuli talon arvoiseksi ja pystyi tuntemaan ylpeyttä panoksestaan.

Hänen kyvykkyytensä ja osaavuutensa tulos oli kaikille näkyvä ja siten todistettu.414

Tätä vastoin joillakin haastatelluista ilmeni jopa häpeänsekaisia tunteita, kun itseltä

ei löytynytkään voimavaroja tai halua korjata tulevaa kotia omin käsin.

Olen viime aikoina hyväksynyt itsessäni sen, etten osaa, enkä edes halua remontoida
yhtään mitään. Tulee varmaan halvemmaksi ostaa palvelu ammattilaiselta: työ tulee

410 Avotakka 5/2003, s. 100-103. ”Puutalon pelastaja” - pankkityöntekijä muuttaa Vihtiin v. 1947 karja-
laisen evakkoperheen rakentamaan hirsitaloon
411 Avotakka 6/2004, s.36-43. Nelikymppisen Arkkitehti-lehden päätoimittajan n. 10 neliön suuruisen
merimajan korjaus Helsingin Kivinokassa.
412 Avotakka 8/2009, s.42-50. Kolmikymppinen naisekonomi remontoi tyyppitaloa Oulussa.
413 Avotakka 7/2008, s. 88-95. Lasitaiteilijan perhe korjaa 1860-luvun taloa Nuutajärvellä ja kehittyy
samalla perinnerakentamisen osaajiksi.
414 Vrt. Crawford 2012, s. 19
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9.3.1. PUUTALON KUNNOSTUS ELÄMÄNTEHTÄVÄNÄ

Edellä olevissa kertomuksissa puutaloelämän pääsymaksuna oltiin valmiita niin ra-

halliseen kuin ruumiilliseen investointiin unelman saavuttamiseksi. Tämän ilmiön ää-

rimuotona muutamassa artikkelissa esitellään tarinoita, joissa projekti ei ole muuta-

man ruuhkavuoden tiivistahtinen ponnistus, vaan kasvanut kiinteäksi osaksi elämää.

Puutalosta ja autenttisuuden vaalimisesta on muodostunut elämäntehtävä.

Olen kaksissa naimisissa - vaimon ja tämän vanhan huvilan kanssa, sanoo taidemaa-
lari Jorma Helenius. Hänen vaimonsa Marja Helenius on taidekonservaattori ja yhtä
innostunut vanhan huvilan kunnostamisesta ja koristelusta kuin miehensäkin. -- Nyt
se on veljesten ja heidän perheittensä koti, ja samalla myös vapaa-ajan harrastus ja
elämäntapa.419

Yhteistä näille tarinoille olivat ohuehkoksi kuvatut taloudelliset voimavarat, palo ra-

kennusperinnön säilyttämiseen ja loppumaton oma työpanos korjausprojektin polt-

toaineena. Työtapojen perinteisyys koettiin tärkeäksi. Päähenkilöiden ammatinvalin-

nat mahdollistivat pitkät remontointijaksot.

(He) ovat ottaneet päämääräkseen huvilan palauttamisen tyylinmukaiseen loistoon-
sa. Budjetti on ollut pieni, mutta rakkaus taloa kohtaan suuri, Heleniukset sanovat.
Lähes kaikki vaativat työt he suunnittelevat ja tekevät itse. -- Monet yksityiskohdista,
mm. useimmat ovet on poimittu Helsingin keskustan purkutalojen jätelavoilta.420

Tänne muutettuamme aloimme haaveilla uudesta päärakennuksesta. -- Oulussa oli
myytävänä vanhan suolamakasiinin hirsirunko.-- Kun päärakennus oli suunnittelun
asteella, me ikään kuin harjoituksen vuoksi siirsimme tänne kaksi hirsirakennusta:
ensin savusaunan ja sitten verstaan. Saimme kokemusta -- Rakennamme siinä tah-
dissa kun voimat ja rahat riittävät.421

Aloitimme päärakennuksen remontin vuonna 1989. Työskentelimme kolme kuu-
kautta hurmoksen vallassa, minä jalka poikki tikkailla keikkuen ja vanhaa näpertely-
ja nikkarointituntumaani elvyttäen. Pakosti taito lisääntyy -- (arkkitehti) arvioi että
työlistan toteutus vie 25-30 vuotta (haastattelun aikaan kulunut 10 v.), vaan nytpä
ollaan loppusuoralla, maistellaan mielessä savusaunan tekoa ja ympäristön viimeis-
telyä. Pihapiirissä on seitsemän rakennusta. -- Lopputulokselle on ollut onni, että ra-
haa on ollut vähän eikä remonttia ole toteutettu suurin kertarysäyksin. Ei ole tehty
isoja virheitäkään!422

419 Avotakka 7/1994, s. 52-56. Taiteilijasuvun elämää 1890-l. puuhuvilassa Helsingin Linnunlaulussa.
420 Ibid.
421 Avotakka 12/1998, s.32-39. Oululainen suolamakasiini siirretään Angelniemelle (nyk. Salo) paris-
kunnan kodiksi. Vaimo entisöintialalla.
422 Avotakka 7/1999, s. 7-13. Ohjaaja ja näyttelijä kunnostavat v. 1903 rakennetun lapsuudenkodin
kakkosasunnoksi Paimiossa. rv. 1903
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Urakkaan lähtemisen kimmoke oli kolmessa tapauksessa tyrmistyminen talon hu

nningolle joutumisen uhasta. Näin oma elämä ”uhrattiin” talon säilymisen tähden.

70-luvulla äitini oli täysin väsynyt asumaan puutalossa ja haaveili pääsevänsä huvi-
lasta eroon, Jorma Helenius kertoo. -Äiti oli sitä mieltä, että elämä kuluu hukkaan ta-
lon kanssa taistellessa. Aloin kuitenkin veljieni kanssa surra ajatusta huvilan menet-
tämisestä. -- Halusimme pitää talon suvussa äidin varoituksista huolimatta.423

Arkkitehti Birger Federleyn piirtämästä ja 1900 valmistuneesta huvilasta tuli Heikki
Björkbomin kohtalo. Hän osti tien alle jäävän rakennuksen ja siirrätti sen Näsijärven
kauniisiin maisemiin. Nyt kahdenkymmenen vuoden uurastukset näkyvät.424

Vanhan talon kunnostaminen ja ylläpito vaativat asukkailta paljon, ennen muuta ai-
kaa. Lasaretin hoitaminen on vienyt voimia jopa Markun omalta luovalta työltä. Hän
ei kuitenkaan ole katunut hetkeäkään että otti Lasaretin omakseen.425

Perinnerakentamisesta ammatin itselleen luonut pariskunta kertoi, että valinta pa-

kotti mm. luopumaan ulkomaanmatkoista remonttielämäntyylin takia.

Emme me sitä kaipaakaan, koska viihdymme parhaiten kotona. Jos joskus onnis-
tumme saamaan pojat hoitoon, ei tulisi mielenkään lähteä elokuviin. Silloin keski-
tymme remonttiin.426

Huomionarvoinen uhrautumisen piirre näissä tarinoissa on päähenkilöiden poikke-

uksellinen kyky sietää jopa vuosikymmeniä jatkuvaa keskeneräisyyttä.

Useimmat meistä haluavat muuttaa valmiiseen kotiin. Mutta sitten on heitä, joita ei-
vät lankkukasat tai tilapäisratkaisut häiritse. -- Perheen pojat -- eivät ole koskaan
asuneet valmiissa kodissa, mutta se ei tunnu heitä haittaavan. -- yksi heidän lempi-
leikeistään on ajoittain ollut remontti.427

Huvila pystytettiin kauniille metsätontille Näsijärven rantaan 1977. Vuodenpäivät se
oli ilman paneelausta. Telineet seisoivat talon ympärillä niin kauan, että ystävät vih-
jailivat niiden kaipaavan uusimista.428

Näissä tapauksissa välittyy selkeästi kuva siitä, että haastateltujen minäkuva muo-

dostuu hyvin voimakkaasti puutaloelämän ja perinnerakentamisen pohjalta. Koke-

mukset ovat kasvattaneet uuden tavan kertoa itsestään.

423 Avotakka 7/1994, s. 52-56. Linnunlaulu, kts. edellä.
424 Avotakka 6/2000, s.92-99. ”Huvila, josta tuli elämäntehtävä”. Tien alle jäävä Rosenlewien huvila
siirretään Pispalasta Näsijärven vierelle ja entisöidään antiikkialan ammattilaisen toimesta.
425 Avotakka 7/2008, s. 88-95. ”Nuutajärven lasaretti.” Lasitaiteilija korjaa 1860-luvun taloa Nuutajär-
vellä kodikseen ja kehittyy samalla perinnerakentajaksi.
426 Avotakka 2/2012, s. 44-51 .”Kaikki paitsi kunnostus on turhaa”,  Varaosapankin pitäjät perheineen
1860-luvun talossa Pohjanmaalla, entisöinti elämäntyylinä
427 Avotakka 2/2012, s. 44-51 Varaosapankin pitäjät, kts. edellä.
428 Avotakka 6/2000, s.92-99. Huvilan siirto Näsijärven viereen. kts. edellä.
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9.4. JOHTOPÄÄTÖKSIÄ JA ARVIOINTIA

Mitä haastateltavat kertoivat itsestään esittelemällä kotielämäänsä?

Selkeimpänä teemana esiin työntyy puutaloelämän ja -asukkaiden poikkeavuus ta-

vallisesta kerrostaloelämästä. Elämä puutalossa kuvattiin ihmisläheisenä, yhteisölli-

senä ja luontoon sidoksissa olevana. Haastateltavat näyttävät jakavan nämä humaa-

nit arvot, koska ovat useimmiten ponnistelleet päästäkseen taloihinsa.

Käyttäen Goffmanin termejä artikkeleissa näyttäytyvä kiireettömän, yhteisöllisen ja

onnellisen elämän ihannetyyppi tarvitsee tarinansa tueksi yhdensuuntaisen lavastuk-

sen, pienen mittakaavan luonnonläheistä elämää symboloivan puutalon. Kyseinen

näytelmä ei olisi uskottava toisentyyppisissä lavasteissa.433 Ylemmän toimihenkilön

koti futuristisen modernissa pientalossa ei onnistuisi luomaan samanlaista kuvaa

verkkaisesta elämäntahdista, jossa on aikaa omille ajatuksille.

Vanhassa puutalossa asuminen tekee mahdolliseksi havainnollistaa hienostunutta

kulttuurimakua säilyttämällä tai palauttamalla historiallisia kerroksia ja toteuttamalla

sisustuksessa tyylihistoriallisesti ”oikeaa” linjaa. Erityisen tärkeäksi tämä koettiin lap-

suudenkodeissa, joiden historian koettiin olleen kiinteästi sidoksissa asukkaansa mi-

näkuvaan. Sitä ei siis saanut missään nimessä tärvellä. Alan asiantuntijoita ja museo-

viraston virkamiesten tietotaitoa hyödynnettiin kasvavassa määrin. Haluttiin varmis-

taa, että oma sisustus kertoi oikeanlaista tarinaa ympäristölleen. Osa esitteli maku-

aan jäljittelemällä vanhoja tyylikokonaisuuksia modernimmassa miljöössä.

Alkuperäistä tyyliä rikkovat ja omaa makuaan ilmentävät puutalojen sisustajat onnis-

tuivat yrityksissään tavalla, jolla päästiin sisustuslehden sivuille. Omistajan visioon

puuttumiseen reagoitiin aggressiivisesti. Jopa lapsuudenkodin muuttamisen tunteen-

täytteinen haaste onnistuttiin toteuttamaan kahdessa tarinassa.

Selkeimpiä viestejä uudistuneesta ihmisestä olivat kertomukset löydetyistä remontti-

taidoista ja ajan mittaan kehittyneestä pystyvän rakentajan identiteetistä. Tyypilli-

sesti keskiluokkaiset haastateltavat yhdistivät tieto- ja luovan alan taitojen leimaa-

miin minäkertomuksiinsa uuden luvun, joka kertoi käsillään aikaan saavasta ja koet-

433 Goffman 1959/1971, s. 32, 35-36
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telemuksia kestävästä puutalon korjaajasta. Aiemmasta poikkeavien taitojen opette-

lun ilmentämä puutalokodille omistautuminen erotti heidät muista vertaisistaan ku-

lutusyhteiskunnassa.434 Ylpeyttä uusista taidoista tuotiin esiin mm. huumorin kautta:

Mottoni on: Joka naisella täytyy olla vannesaha ja sähkövispilä!435

Vaikka kommentti onkin sanottu pilke silmäkulmassa, se välittää kuitenkin selkeän

viestin. Valtaosa suomalaisista naisista asuu kerrostaloasunnoissa, joten he tuskin

tarvitsevat vannesahaa. Niinpä vitsi vetää selkeän rajan kertojansa ja muiden välille,

osoittaen hänen olevan erilainen kuin naisten enemmistö.

Tämä esimerkki kuvaakin osuvasti, miten omistajien identiteetti esitettiin usein pit-

kälti sen kautta, mitä heidän puutaloelämänsä ei edustanut. Vastaava ilmiö esiintyi

Kotina suojeltu talo -teoksen haastatteluissa.436 Karrikoitu kuva persoonattomassa

kerrostaloasunnossa asuvasta mukavuudenhaluisesta keskiluokan edustajasta, joka

ei ole yhteydessä naapureihinsa, ei harrasta käsillä tehtäviä töitä ja joka elää lähinnä

työnteolleen, häilyy kerrottujen tarinoiden taustalla. Artikkeleissa esiintyvät keski-

luokkaisen ammattitaustan omaavat puutalonomistajat ilmentävätkin kertomuksil-

laan, että he erottuvat stereotyyppisistä keskivertoihmisistä. He eivät valitse kaikkien

tavoitettavissa olevia tusinakoteja. He ovat erikoislaatuisia persoonia, jolla on mie-

lenkiintoinen ja koettelemuksientäyteinen elämäntarina kerrottavanaan.

Tätä käsitystä todennäköisesti vahvistaa se, että heidän tarinansa kerrotaan valta-

kunnallisen lehden sivuilla. Ääritapauksissa tavalla, jossa elämäntapakorjaajat kuva-

taan esikuvamaisesti ja peilikuvana keskiluokkaisille ”kerrostalotaviksille”.

Tämä tapa rajata omaa identiteettiään voi ensituntumalta vaikuttaa omahyväiseltä ja

muita vähättelevältä. Toisaalta minuuden rajaaminen negaatioiden kautta on kui-

tenkin hyvin tyypillistä, kuten mm. kansallisuus-, etnisyys- tai ammatti-identiteetit

havainnollistavat.437

434 Vrt. Crawford 2012, s. 22-24
435 Avotakka 8/1994, s. 18-25. 1960-luvulla Pohjanmaalle rakennettu pastissi vanhasta Köningsbergin
kartanosta yrittäjäperheen kotina.
436 Kotina suojeltu talo 2007, s. 324
437 Esim. Hall, Stuart, Lehtonen, Mikko (suom.); Identiteetti. Vastapaino, Tampere 1999. s. 152-160,
227, 245-271
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10. YHTEENVETO

Avotakan puutalokotiesittelyistä tekemäni selvitys summaa suomalaisen keski- ja

yläluokan, etenkin luovan ja ylempien toimihenkilöiden luokan kertomuksia puuta-

loelämästä aikavälillä 1967-2013. Muut sosiaaliset ryhmät jäävät vähemmistöksi käy-

tetyssä aineistossa. On hyvä huomata, että rajauksen toimeenpanija ei ole puutalo-

asuminen, vaan Avotakan toimituspolitiikka. Kuten on havaittu438, voi keskiluokkais-

tuvilla puutaloalueilla elää rinnan niin köyhiä eläkeläisiä kuin työelämän menestyjiä.

Selvitykseni tuloksena hahmottuu kuva puutaloihin etsiytyneen keskiluokan asumi-

sesta ja arjesta viimeisen 46 vuoden ajalta.

Mitä haastatellut halusivat kertoa puutaloelämästään?

Vanhaan puutaloon haluamisen luonne muuttui täysin tarkastellun ajanjakson aika-

na. Taloudellisesta ja tarkkaan harkitusta korjausaihion hankinnasta siirryttiin asteit-

tain tilanteeseen, jossa myytävänä oleva puutalo oli ”pakko saada” sen kunnosta

riippumatta. Mahdollisuus hankintatilaisuuden lipumisesta sivu suun suorastaan pe-

lotti haastateltuja vuosituhannen vaihteen jälkeisissä kertomuksissa. Talon ostami-

nen koettiin tällöin monasti oman kohtalon täyttymisenä.

Ensi katsomalta ei kuvatuissa puutaloelämän kutsuvuuden perusteluissa tapahtunut

radikaaleja muutoksia, vaan teemat säilyivät samana koko kartoituksen ajan. Paina-

vin syy oli se, että puutalomiljöön koettiin lohduttavan ja eheyttävän omistajaansa;

tässä aineistossa tyypillisesti menestynyttä, mutta ahdistunutta keskiluokan jäsentä.

Yksityiskohtaisempi tarkastelu paljastaa kuitenkin selkeitä laatumuutoksia. Tämä

näyttäytyi ennen kaikkea kaupunkielämään juurtumattoman439 keskiluokan kesä-

paikkaunelmina 1960- ja 1970-luvuilla, joissa hankittiin perinteistä ja lapsuudesta

tuttua elämänpiiriä torppien ja hirsimökkien muodossa. Tässä eheyttävässä miljöös-

sä käytiin vapaa-aikana ja paikoitellen täyspäiväisestikin tankkaamassa perusturvalli-

suutta, hoitamassa parisuhdetta ja lataamassa akkuja kaupunkiin palaamisen varalle.

Näin ostettiin ja korjattiin palauttavia voimavaroja urbaanin arjen kestämiseksi. Ky-

438 Mm. Eskelinen 1998, s. 136-146;  Kotina suojeltu talo 2007, s. 148-152
439 Kortteinen 1982, s. 163-164
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seessä oli reaktio laajempaan elämäntyylin murrokseen. Huomionarvoista on, ettei

1980-luvulla pakotarinoita maalle juurikaan esiintynyt. Ilmeisestikään kartanosarjan

leimaamalla vuosikymmenellä ei koettu yhtä voimakasta irtiottotarvetta.

Laman jälkeen 1990-luvulla syyt olivat toiset. Nyt paettiin kiristyvien ehtojen työelä-

mää yksinkertaiseen perinnemiljööseen. Joko repäistiin juuret täysin irti paeten

maaseudulle tai hankittiin asunto kaupunkien vanhoilta puutaloalueilta. Näiden vä-

limuotona toimi kakkoskoti maaseudulla, jossa vietettiin kaikki mahdollinen työelä-

mältä liikenevä aika. Tyypillisesti muutos tehtiin joko sen jälkeen, kun työuralla oli

saavutettu riittävästi tai silloin kun suhteettomien vaatimusten kantaminen johti krii-

siytymiseen. Haavoja nuoltiin ja eheydyttiin uudessa, sallivammassa ympäristössä.

Kiireen katkaisemisen ja minän uudelleenrakentamisen jälkeen tunnettiin uudessa

perinnekodissa vaikeasti selitettävää autuuden ja oman, hallittavan elämänrytmin

tunnetta. Myös El Harouny havaitsi vastaavia tunteita Vanhassa Porvoon ja Raahen

puukaupunkiasukkaiden haastatteluissa.440

Toinen esiin noussut pääteema oli puutalojen toimiminen eräänlaisena minuuden

viestimenä. Avotakan puutalotarinat olivat samalla kertomuksia niiden omistajista.

Puutalon omistaminen, sisustaminen ja korjaaminen omin käsin olivat tapoja tyylitel-

lä itseään, kertoa ympäristölle arvoistaan. Tämän voi nähdä sovelluksena Uuskallion

havaitsemasta identiteetinrakennuksesta vanhan asuinalueen asunnolla.441

Kotiesittelyt voidaankin nähdä kertomuksina yhteisöllisistä ja luonnonläheisistä kes-

kiluokkaisista asukkaista, joille pehmeät ja perinteiset arvot merkitsivät paljon, jopa

”kovien alojen” ammattitaustasta huolimatta. Laajimmin edustetun luovan luokan

edustajien kohdalla tämä ihmisläheinen asumistapa sopi ammatti-identiteettiin mut-

kattomasti. Sitä kuvasti yleinen tapa rakentaa työ- tai toimistotila kodin yhteyteen.

Kotien sisustus kertoi asukkaiden ymmärtävän ja vaalivan talojensa kulttuurista ar-

voa tai sitten ennakkoluulottomasta kyvystä tehdä muutoksia niihin oivaltavasti ja

hyvällä maulla. Joillekin tapauksille puutaloelämä muodostui varsinaiseksi elämän-

tehtäväksi, muiden osa-alueiden häivyttyessä taustalle.

440 El Harouny 2008, s. 467, 482, 562
441 Uuskallio 2001, s. 236
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Kotiesittelyt päätyivätkin korostamaan näyttämölle nostettujen, kauniiden puutalo-

kotien asukkaiden olevan erilaisia kuin standardinmukaiseen kerrostaloelämään

”tuomittu” yleisö. Pesäeron tekeminen muuhun keskiluokkaan oli selkeää.

Tässä kohdin on hyvä muistuttaa, että läheskään kaikissa puutalokotien esittelyissä

ei pohdittu asumistyylin merkitystä. Karkeasti arvioiden noin neljäsosassa kaikista

tapauksista kotiesittely keskittyi ainoastaan talon sisustuksen ruotimiseen. Asukkai-

den ääni ei ollut havaittavissa kuin sattumanvaraisesti marginaaleissa. Jos asetelma

käännetään toisinpäin, voidaan todeta, että valtaosa haastatelluista kuitenkin halusi

kertoa jotain valitsemansa elämäntyylin erikoisluonteisuudesta.

10.1. MITÄ SELVITYS PALJASTAA AIHEPIIRINSÄ ULKOPUOLISESTA MAAILMASTA?

Kartoittaessani lähdeaineistoa olin alkuperin fokusoitunut vanhoihin puutaloihin,

niiden autenttisuuteen ja korjaustapaan. Hyvin pian kävi kuitenkin selväksi, että ko-

tiesittelyjen haastateltavat kertoivat yhtä suuressa määrin suomalaisen menestyvän

keskiluokan ahdistuksesta ja sen itsehoidosta kuin puutaloelämästä.

Sekä maaltamuuttoa seuranneesta juurettomuuden kokemuksesta että lamanjälkei-

sen ns. uuden kapitalismin442 ehtojen pakenemisesta on kiteytettävissä kertomus yk-

silöstä, jonka subjektius, tunne oman elämänsä hallinnasta katoaa.

Loppuvaiheen haastatellut kuuluvat 2000-luvun työolotutkimusten perusteella tyy-

pillisesti ylityöllistettyihin ylempien toimihenkilöiden ja yrittäjien ammattikuntiin.

Näiden on muuttuneessa työkulttuurissa pakko neuvotella ehdot työ- ja vapaa-ajan

sekä itsenäisyyden ja riippuvuuden välillä jatkuvasti uudestaan.443 Toistuva neuvotte-

lu ennakoimattomine lopputuloksineen on raskas kantaa ja se asettaa yksilön au-

tonomian, subjektiuden kyseenalaiseksi aina uudelleen. Vääjäämättä seuraava riip-

puvuussuhde on nähty suomalaisessa itsepärjäämisen kulttuurissa nöyryyttävänä.444

Kotiesittelyjen päähenkilöt pyrkivät palauttamaan kadonnutta hallinnantunnetta

hankkimalla nostalgisen, pahoilta asioilta suljetun elinympäristön. Tämä ympäristö

442 Sennett, Richard: The culture of New Capitalism. Yale Uni. Press, 2006.; Siltala 2004, s. 119-131
443 Julkunen, Nätti & Anttila 2004, s. 12, 35, 73, 90-91; Lehto & Sutela 2008, s. 19, 127, 149, 218-219.
444 Kortteinen 1992, s. 201, 216 & 315; Siltala, Juha: Miehen kunnia: modernin miehen taistelu häpeää
vastaan. Otava, Helsinki 1994., s. 203, 228
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mahdollisti Aaron Antonovskyn luonnehtiman tarpeellisen kokemuksen koherenssin

tunteesta, oman elämänsä hallinnasta.445 Raija Julkunen tähdentääkin, että elämässä

pitää olla työn ulkopuolisia kiinnityspaikkoja, jotka suojelevat minää.446

Eheyttävä ympäristö mahdollisti pärjäämisen 1970-luvulla asukkaansa vieraannutta-

neessa kaupunkielämässä tai 1990-luvun lamanjälkeisessä suomalaisessa työelämäs-

sä. Näissä selviäminen oli Kortteisen kuvauksen mukaisesti ”kovaa”, mutta kunnian

säilyttämiseksi oli pakko pärjätä.447 Kestävyysrajan ylittäneille vaihtoehtona oli mo-

lemmissa tapauksissa tarjolla enää vetäytyminen entisestä, pako maalle.

Puutaloelämä 2000-luvulla näyttäytyy kuvana ihmisistä, jotka pyrkivät elämään va-

paa-aikansa oman nostalgisen elämäntahtinsa mukaan. He tekevät omilla käsillään

jotain pysyvää abstraktin tietotyön vastapainoksi. Tarpeen käsin kosketeltavaan ja

omaksi aikaansaannokseksi koettuun lopputulokseen voi johtaa Julkusen kuvaileman

tietotyöelämälle ominaisen tunnustusvajeen rasituksesta.448

On kuitenkin hyvä huomata tämän selviytymisstrategian olevan kovenevan kilpailun

takia mahdollista lähinnä varakkaammalle keskiluokalle tai muita puutaloelämän

mahdollistavia resursseja omaaville. Kilpailun kiristyminen näyttäytyy puutalojen os-

tokertomuksissa ahdistuksena tilaisuuden menettämisestä.

Jos yhdistetään työolotutkimusten viesti 2000-luvun päällekaatuvasta kiireestä Avo-

takan kertomuksiin leppoisamman elämänrytmin saavuttamisesta, voidaan asetel-

massa nähdä Garberin ja Brooksin osoittama pyrkimys korvata aika tilalla.449

Tulkintani mukaan haastatellut suomalaiset keskiluokkaiset kuluttajat pyrkivät aset-

tamaan elämässään kaksi maailmaa päällekkäin. Toisaalta he elivät omassa ajassaan,

joka määritti yhteiskuntaraamit ja samalla yksilönvapauden-, teknologian- ja elinta-

son. He kuitenkin pyrkivät tuomaan sen päälle menneisyyden kerroksen korvaamaan

445 Lindström, Bengt & Eriksson, Monica: Contextualizing Salutogenesis And Antonovsky In Public
health development. Health Promotion International, Vol. 21 No. 3. Advance access publication
22/5/2006., s. 241; ref. Antonovsky 1987
446 Julkunen, Nätti & Anttila 2004, s. 245.
447 Kortteinen 1992, s. 43-45
448 Julkunen, Raija: Uuden työn paradoksit. Keskusteluja 2000-luvun työprosess(e)ista. Vastapaino,
Tampere 2008, s. 288
449 Garber 2000, s. 5, 207; Brooks 2000, s. 96
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nykymaailman osat, jotka eivät tuntuneet omilta tai miellyttäviltä. Tällä nostalgiaker-

roksella ei ole historiallista vastinetta, vaan siihen projisoidut merkitykset loivat sen

rajat. Se oli utopia kultaisesta aikakaudesta, jota ei koskaan ole ollut olemassa.450

Haastateltujen kuvaamalla oman aikansa puutaloelämällä onkin yleensä varsin vähän

yhteistä historiallisen esikuvansa kanssa. Asumistiheys ja yksityisyys, mukavuudet ja

varustetaso ovat kotiesittelyissä lähes poikkeuksetta451 julkaisuaikansa standardeja

paremmat. Puhutaanhan varakkaamman keskiluokan kodeista.

Korvaava nostalgiakerros keskittyi muutamaan pääteemaan. Sen avulla luotiin uu-

denlainen, yksityisyyden mahdollistava yhteisöllisyys, joka korvasi ympäröivän maa-

ilman anonymiteetin ja yhteisöttömyyden. Sen leppoisa elämäntahti korvasi kiireisen

työelämän ja uraputken rytmittämän urbaanin tahdin. Sen pieni ja ihmislähtöinen

mittakaava korvasi kaupunkien kerrostaloluokan mittakaavan. Siinä näkyvä ainutlaa-

tuinen käsityön jälki korvasi standardoidut anonyymit kulutustavarat. Sen asukkaan

uusi, kädentaitoisen moniosaajan minäkuva korvasi yhteen asiaan erikoistuneen asi-

antuntijan identiteetin. Nostalgiakerros teki kylmän maailman kodikkaaksi.

Nostalgisen kerroksen mahdollistama oman elämänpiirin hallinta korvasi ja kompen-

soi modernin riskiyhteiskunnan ennakoimattomuuden.452 Muutos toimeenpantiin

sekä kuluttamalla eli ostamalla vanha elinympäristö että tekemällä fyysistä sekä

henkistä työtä sen kunnostamiseksi ja sisustamiseksi omaksi kodiksi. Onnistumista

seurasi onnellisuus, tunne merkityksellisestä ja hallittavasta elämästä.

Ahdistuksen itsehoidon lisäksi toinen havaitsemistani teemoista liittyy itsensä tyylit-

telyyn puutaloasumisen kautta. Laajemmassa raamissa tämä voidaan nähdä erään-

laisena kulttuuritietoisten kuluttajien protestina massoittunutta suomalaista asunto-

kulttuuria vastaan.453 Identiteetin peili, koti, halutaan paikkaan, jollaisia ei enää val-

misteta ja joita riittää vain harvoille. Vaihtoehtojen, uusien talojen ei koeta olevan

sopusoinnussa minäkuvan kanssa.

450 Lowenthal 1985, s. 8, 49
451 Etenkin askeettisten torppaunelmien lopahdettua 1980-luvun alkupuolella.
452 Richard Sennettin mukaan elämää kehystävä riski ei salli oman elämän levollisuutta, vaan elämä on
alituista varuillaanoloa. Sennett, 1998, s. 84-97
453 1970-luvun lähiökritiikin lisäksi suomalaisen rakentamisen monotonisuutta ja siihen tuskastumista
mm. Kepsu, Vaattovaara, Bernelius & Itälähti 2010, s. 56
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”Haluisimme vaalia talon henkeä” oli yleisin Avotakan remontointitarinoissa esiinty-

nyt lause. Se osoittaa haastateltujen kokeneen ostaneensa jotain harvinaista ja arvo-

kasta, joka on mahdollista kadottaa väärin toimimalla. Autenttisuuden suojelu kuvat-

tiin tärkeäksi ja sen toteuttamisen koettiin olevan osa itseä. Julkusen mukaan keski-

luokalta tyypillisesti odotetaankin itsensä toteuttamista.454 Tuomi-Nikula kiteyttää

puutaloasumisen olevan postmodernin ajan individualistinen elämäntapa, jossa mm.

historia- ja perinnetietoisuudella sekä ympäristöarvoilla on keskeinen asema.455

El Harouny näkee puukaupungeille ominaisen autenttisen elämäntavan johtavan ih-

misen ja ympäristön erottamattomuuteen. Tällöin itsetuntemus on myös ympäristön

tuntemista. Huolehtimalla ympäristöstään, huolehtii ihminen samalla itsestään.456

Haastateltavat pyrkivät siis säilyttämään katoavaa niin omistamisen kuin asumisen

kautta. Arvokkaaksi koetun ympäristön ylläpito sulautui osaksi heidän minäkuvaansa.

Ääritapauksissa se kasvoi elämäntehtäväksi, jolloin muita elämänalueita uhrattiin säi-

lyttämiskutsumuksen tieltä. Vastaavia kertomuksia kuluttajakapinasta autenttisen

monimuotoisuuden säilyttämiseksi löytyy mm. Real England -teoksesta457.

Anonyymi kerrostaloelämä näyttäytyy puutaloasukkaiden haastatteluissa hyvän

elämän antiteesinä, menneenä elämänvaiheena, josta on siirrytty johonkin merkityk-

sellisempään ja omaksi koettuun. Scott tähdentääkin suunnittelijavetoisen moder-

nismin epäonnistuneen typistäessään asumisen ja kodin moniulotteiset merkitykset

Le Corbuisierin termiä käyttäen ”asumiskoneeksi”.458

Haastateltavat kertovat kodista puhuessaan samalla heidän elämässään ja arvomaa-

ilmassaan tärkeäksi mielletyistä osa-alueista. Kyse ei ole vain sisustamisen kuvailus-

ta. Martin Heidegger onkin kyseenalaistanut asumisen typistämisen yhdeksi elämän-

alueeksi. Hän analysoi asumisen olevan ihmisen tapa olla maan päällä. Ihminen on

sikäli kuin hän asuu.459

454 Julkunen, Nätti & Anttila 2004, s. 17
455 Kotina suojeltu talo, 2007, s. 325
456 El Harouny 2008, s. 567-568
457 Kingsnorth, Paul: Real England. The Battle Against the Bland. Portobello Books, London 2000
458 Scott 1998, s. 115, 347-348
459 El Harouny 2008, s. 175; ref. Heidegger, Martin: Bauen Wohnen Denken. Esitelmä, 1951
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YLE Homeloukku. Sisäilmaongelmaisia taloja käsittelevä sarja. 2009. Esittely:
http://yle.fi/vintti/ohjelmat.yle.fi/homeloukku/sarjan_esittely.html

Ympäristökeskuksen Hometalkoo-verkkosivut: http://www.hometalkoot.fi/
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LIITTEET

1970-luku jaettu aikaan ennen ja jälkeen Tuomen päätoimittajuuden, fuusion ja linjanmuutoksen.

LIITE - ESITELTYJEN PUUTALOASUNTOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

1/1967-5/1971 6/1971-1979 1980-1984 1985-1989 1990-1994
VAKITUINEN 6 40 18 11 18
KAKKOS-/LOMAKOTI 2 21 12 7 15
YHTEENSÄ 8 61 30 18 33

1995-1999 2000-2004 2005-2009 2010-> YHTEENSÄ OSUUS
VAKITUINEN 17 28 36 35 93 62,0 %
KAKKOS-/LOMAKOTI 12 17 13 11 57 38,0 %
YHTEENSÄ 29 45 49 46 150
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1970-luku jaettu aikaan ennen ja jälkeen Tuomen päätoimittajuuden, fuusion ja linjanmuutoksen.
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LIITE - Suomen rakennuskanta vuonna 2012

Kaikissa tilastoissa ennen v. 1939 rakennetut, käytännössä puiset, rivi- ja ketjutalot laskettu mukaan pientaloihin.
Käytännössä nämä muodostavat kaupunkien puutaloalueet, nykymääritelmän mukaisten rivitalojen yleistyttyä vasta 1950-luvulla.

Erillisten pientalojen lukumäärät rakennusvuosittain ja prosenttiosuus pient. kokonaismäärästä

- 1920 1921 - 1939 1940 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979
Pientalot (lkm) % Pient. (lkm) % Pient. (lkm) % Pient. (lkm) % Pient. (lkm) %

Koko maa 67937 6,1 % 68970 6,2 % 241264 21,8 % 113394 10,3 % 153023 13,8 %
Helsinki 538 2,7 % 1493 7,5 % 4317 21,8 % 1972 10,0 % 1463 7,4 %
Espoo 412 1,6 % 512 2,0 % 3251 12,6 % 1917 7,4 % 2758 10,7 %
Kauniainen 74 7,1 % 50 4,8 % 88 8,4 % 135 12,9 % 142 13,6 %
Vantaa 267 1,3 % 450 2,2 % 3087 14,8 % 2672 12,8 % 1999 9,6 %
Koko PKS 1291 1,9 % 2505 3,7 % 10743 15,9 % 6696 9,9 % 6362 9,4 %
Porvoo 1243 11,3 % 809 7,4 % 2046 18,6 % 750 6,8 % 1421 12,9 %
Tampere 576 3,7 % 1599 10,2 % 2918 18,7 % 1526 9,8 % 1889 12,1 %
Turku 1142 8,7 % 1222 9,3 % 4057 30,8 % 1370 10,4 % 955 7,3 %
Oulu 626 2,2 % 543 1,9 % 3792 13,3 % 2568 9,0 % 4346 15,2 %
Keskiarvo 4,7 % 5,5 % 17,7 %

1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2009 2010 - 2012 Yhteensä
Pient. (lkm) % Pient. (lkm) % Pient. (lkm) % Pient. (lkm) % Pient. (lkm)

Koko maa 184091 16,6 % 115219 10,4 % 127952 11,6 % 34135 3,1 % 1105985
Helsinki 3995 20,2 % 2596 13,1 % 2719 13,7 % 697 3,5 % 19790
Espoo 5089 19,7 % 4545 17,6 % 5923 23,0 % 1389 5,4 % 25796
Kauniainen 208 19,9 % 171 16,4 % 136 13,0 % 41 3,9 % 1045
Vantaa 4123 19,7 % 3085 14,8 % 4235 20,3 % 968 4,6 % 20886
Koko PKS 13415 19,9 % 10397 15,4 % 13013 19,3 % 3095 4,6 % 67517
Porvoo 1614 14,7 % 1050 9,6 % 1658 15,1 % 387 3,5 % 10978
Tampere 2931 18,8 % 2029 13,0 % 1630 10,4 % 503 3,2 % 15601
Turku 1239 9,4 % 1395 10,6 % 1382 10,5 % 389 3,0 % 13151
Oulu 5799 20,3 % 3873 13,6 % 5392 18,9 % 1605 5,6 % 28544

Suomen kaikki asunnot suhteutettuna pientaloasuntojen osuuteen
sekä pientalojen rakennusvuoteen

Pient.as. osuus kaikista
Asunnot Pient.asuntojen asunnoista rakennusvuoden

Kaikki erillisissä  osuus kaikista  mukaan, kaikki ennen:
asunnot pientaloissa asunnoista -1920 -1939 -1959

Koko maa 2579781 1041782 40,38 % 2,63 % 5,31 % 14,66 %

Helsinki 311243 23896 7,68 % 0,17 % 0,65 % 2,04 %

Espoo 112203 30437 27,13 % 0,37 % 0,82 % 3,72 %

Kauniainen 3557 1230 34,58 % 2,08 % 3,49 % 5,96 %

Vantaa 94090 23444 24,92 % 0,28 % 0,76 % 4,04 %

Koko PKS 521093 79007 15,16 % 0,25 % 0,73 % 2,79 %

Porvoo 22128 10837 48,97 % 5,62 % 9,27 % 18,52 %

Tampere 114690 17038 14,86 % 0,50 % 1,90 % 4,44 %

Turku 97346 12855 13,21 % 1,17 % 2,43 % 6,60 %
Oulu 89785 28729 32,00 % 0,70 % 1,30 % 5,53 %

Kesämökit (lkm)
1970 1980 1990 1995 2000 2005 2012

Koko maa 176 104 251 744 367 686 416 236 450 569 474 277 496 208
Lisäys edelliseen 75 640 115 942 48 550 34 333 23 708 21 931
Suomen väestö 4 598 336 4 787 778 4 998 478 5 116 826 5 181 115 5 255 580 5 426 674

Tietojen lähde: Tilastokeskuksen Suomen virallinen tilasto 2012, Asunnot ja asuinolot - sekä Rakennukset ja kesämökit -tilastot
Tilaston kuvaus: http://tilastokeskus.fi/til/rakke/meta.html
Laatuseloste: http://tilastokeskus.fi/til/rakke/laa.html
Käsitteet ja määritelmät: http://tilastokeskus.fi/til/rakke/kas.html

Rakennuksen luokittelu käyttötarkoituksen mukaan johonkin luokkaan määräytyy pääasiassa sen perusteella,
mihin suurinta osaa rakennuksen kerrosalasta käytetään.
Vuoden 2000 tilastoista lähtien on rakennusten tilastointiperusteita muutettu siten, että vakinaisesti asutut
vapaa-ajan asunnot on luokiteltu asuinrakennusten luokkaan erilliset pientalot.

Kuntajako 1.1.2013 mukainen
© Tilastokeskus - Statistikcentralen


