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Ollapa kotona, keittää kupillinen kahvia, avata televisio ja käpertyä sohvalle 
katsomaan mitä siellä on menossa. Arjen keskus on siellä missä on kahvia, 
sohva ja oma aika.

varakkailla on enemmän valtaa valita haluami-
aan ratkaisuja.

Rahalla ei kuitenkaan saa kaikkea. Kansalai-
set haluavat aidosti vaikuttaa myös lähiympä-
ristöönsä ja sen tulevaisuuteen. Kuluttajakan-
salaiset haluavat nautinnonhakuisemman ja 
elämyksellisemmän elämisen mallin siirtyvän 
myös kulutuksen maailmasta julkisiin palvelui-
hin ja asumisen ratkaisuihin.

Tähän kirjaan olemme koonneet artikkeleita 
suomalaisten asumisen ihanteista ja kotien toi-
minnasta. 

Asumisen arkea tuodaan esiin itsestään sel-
vänä pidetyn päivittäisen elämän rytmien ja ru-
tiinien avulla. Asukkaiden näkemykset tuovat 
esiin asuntojen käytössä muotoutuvat ja muut-
tuvat merkitykset. Artikkelit suuntaavat tule-
vaisuuteen pohtien, mikä asumisessa muuttuu, 
mikä jatkuu. 

Artikkeleissa asumisen ihanteet ja tehtävät 
ja näiden muutokset tuodaan esiin rikkaiden 
ja toisiaan täydentävien empiiristen aineistojen 
kautta. Kirjan avaa Anneli Junton artikkeli Asu-
misvalinnat, liikkuvuus ja asumisen arkitalous. 
Artikkeli pohtii, millaiseen yhdyskuntaraken-
teeseen pientalojen tavoittelu voi johtaa. Asu-

Koti — tehtävistä uusiin ihanteisiin
Minna Lammi ja Päivi Timonen

A  rjen pienet teot ja valinnat ovat avain ih-
misten tyytyväisyyteen. Toisen maailman-

sodan jälkeen vahva tehokkuusihannointi ran-
tautui elinkeinoelämästä myös suomalaisiin 
koteihin. Uudet laitteet, kuten jääkaappi, imuri 
ja pesukone, muuttivat kotien arkea ja tehtäviä. 
Yhteiskunnan tehokkuusajattelun yhä edelleen 
kiristyessä kodeissa on siirrytty pois tehokkuus-
ajattelusta kohti elämyksellisempää ja nautin-
nonhakuisempaa elämää.

Suomalaiset ovat tyytyväisiä koteihinsa, kos-
ka kodin seinien sisäpuolella he voivat vaikuttaa 
elinympäristöönsä. Vaurastuneessa Suomessa 
kodeissa on yhä enemmän uutta ja parempaa. 
Koti on tärkeä oma tila ja paikka, jossa saa elää 
omassa rytmissä ja omien halujen mukaisesti.

Vaikka suomalaiset ovat tyytyväisiä koteihin-
sa, he eivät aina ole tyytyväisiä asumisratkaisui-
hinsa.

Monet ovat tyytymättömiä mahdollisuuk-
siinsa vaikuttaa kansalaisena asuinympäristöön. 
Siksi kuluttajat hakevat markkinoilta sellaisia 
ratkaisuja, jotka vastaavat omia asumisen unel-
mia ja antavat mahdollisuuksia vaikuttaa omaan 
asuinympäristöön kaavoituksesta ja asuntopoli-
tiikasta riippumatta. Markkinoilla ratkaisee raha: 
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misen arkitaloudessa asumis- ja liikkumisvalin-
noilla on merkittävä osansa. Yksi tulevaisuuden 
suurista riskeistä on lisääntyvä päivittäinen liik-
kuvuus yksityisautoilla. Junton artikkeli avaa kir-
jan molemmat pääteemat, ihanteet ja tehtävät.

Kirjan ensimmäinen osa käsittelee asumisen 
ihanteita, niiden kehittymistä ja muokkautumis-
ta. Matti C Kuronen pohtii tulevien asukkaiden 
roolia ja vaikuttamista kaupunkisuunnittelussa 
ja asuinalueiden kehityksessä. Artikkelissa kä-
sitellään Espoon Nupurinkartanon pientaloalu-
een suunnittelua, jossa paikalliset asukkaat on 
otettu mukaan suunnitteluun. Ihmiset haluavat 
vaikuttaa asumiseensa, mutta useinkaan heille 
ei ole selvää, mihin asioihin he voivat vaikuttaa 
kuntalaisina ja mihin kuluttajina. Kärjistäen 
Kuronen toteaa, että tällä hetkellä vaikutusmah-
dollisuudet alueen suhteen ovat äänestäminen 
kerran neljässä vuodessa ja asunnon suhteen 
oman kylpyhuoneen kaakelien värin valinta.

Mikko Rask, Päivi Timonen ja Jenni Välinie-
mi pohtivat artikkelissaan, onko syynä valin-
nanmahdollisuuksien kapeuteen rakentajien, 
kaavoittajien ja muiden markkinatoimijoiden 
myyttiset näkemykset kuluttajasta. Näissä näke-
myksissä kuluttajat ovat kyvyttömiä kertomaan 
toiveistaan ja unelmistaan. Kirjoittajat pohtivat 
artikkelissaan paitsi myyttejä myös vaihtoehtoi-
sia tulkintoja niille.

Mika Pantzar kirjoittaa Tapiolaa käsitteleväs-
sä artikkelissaan, että 1960-luvulla Tapiola ei 
vielä ollut yksilöllisyyttä korostava kulutusyh-
teiskunta. 2000-luvun vihreän kaupungin ide-
ologia muistuttaisi monessa mielessä Tapiolan 
julkilausuttuja tavoitteita, sosiaalista rakenta-
mista, kokonaisvaltaista yhdyskuntasuunnitte-
lua, sekä ihmisen ja luonnon sopusointua. 

Miksei tänä päivänä kaikelta rakentamiselta 
voisi vaatia avointa sitoutumista ideologiaan, 
Pantzar kysyy. Hän toteaa, että ohjelmallinen 
ideologia voisi ilmentää alueen rakentamisfilo-
sofian suhdetta esimerkiksi yksityisautoiluun, 
asukkaiden väestörakenteeseen ja vaikkapa 
asukkaiden harrastuksiin.

Eveliina Asikainen ja Kirsi-Maria Mäkinen 
ovat haastatelleet helsinkiläisiä ja tamperelaisia 
asuinalueidensa kävelyreiteillä. Kävelyhaastat-
telujen avulla he tutkivat ihmisten tapaa hah-
mottaa ympäristöä. Haastateltavat puhuvat 
paljon kaikkein lähinnä olevasta luonnosta sekä 
lähiluonnon sosiaalisista merkityksistä. Asuk-
kaiden ja ympäristön vuorovaikutuksella on 
oma arvonsa: yksi suunnittelijan tehtävä voi olla 
jättää tilaa vuorovaikutukselle. Joskus asukkaan 
tuunaama ratkaisu on paras.

Minna Lammi ja Päivi Timonen tarkastelevat 
artikkelissaan puutarhaihanteiden ja asumiskon-
septien muutosta toisen maailmansodan jälkeen. 
Suomalaista rakentamista leimaa edelleen 1960-
luvun kriisirakentaminen, jolloin kuntien käy-
tännöt luotiin. Yksilöllistyvässä kulutusyhteis-
kunnassa tarvitaan paljon nykyistä enemmän 
variaatiota ja ymmärrystä erilaisille toiveille ja 
ihanteille, Lammi ja Timonen kirjoittavat. Ar-
tikkeli toteaa, että tulevaisuudessa tarvittaisiin 
niin kaupunkiurbanisteille kuin luonnon lähei-
syyttä korostaville romantikoille suunniteltuja 
malleja, joissa luonto, talo ja puutarha voisivat 
olla sopusoinnussa ihmisten toiveiden ja unel-
mien kanssa.

Kirjan toinen osa keskittyy kodin tehtäviin. 
Asumisen arjessa toimintaan yhdistyvät mer-
kitykset ja tavarat. Kristiina Aalto ja Johanna 
Varjonen käsittelevät ajankäyttötutkimusten 
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kautta sitä, mitä kodeissa tehdään. Asunto ei ole 
koti ilman tekemistä: kodiksi muuttuminen ta-
pahtuu tekemisen ja toistamisen kautta. Kodit 
ovat oleilun paikkoja. Erityisesti kiireettöminä 
päivinä, jolloin tekemiset voi valita suhteellisen 
vapaasti, oleilun osuus lisääntyy. Kodit ovat har-
rastamisen paikkoja vain harvoin. Liikunta- ja 
urheiluharrastukset samoin kuin suuri osa so-
siaalisesta kanssakäymisestä tapahtuvat kodin 
ulkopuolella. Artikkelissa pohditaan, tekevätkö 
koteihin hankitut huonekalut, kotiteatterit ja 
muut tavarat mahdottomaksi harrastamisen, 
joissa vaaditaan hiukan enemmän tilaa liikku-
miselle ja tekemiselle? 

Kirsti Ahlqvist, Eva Heiskanen ja Adriaan Per-
rels tarkastelevat kulutuksen ekotehokkuutta ja 
sen parantamista kyläasumisessa, kaupunkimai-
sella pientaloalueella ja senioritalossa. Artikkeli 
toteaa, että huolellisesti suunniteltu kestävän ku-
lutuksen politiikka ei välttämättä rasita kansan-
taloutta. Erityisesti yhteiskunnan tuottama infra-
struktuuri, liikennejärjestelmät ja palvelutarjonta 
sekä muut kodin ympärillä olevat teknologiset 
järjestelmät vaikuttavat kulutuksen ekotehok-
kuuteen. Kuluttajien omaa kotitaloutta koskevat 
päätökset ja julkisen vallan yhdyskuntarakenteen 
ohjaus tapahtuvat eri areenoilla. Jotta kestävää 
kulutusta voitaisiin edistää, pitäisi pystyä tarkas-
telemaan sekä omia että yhteiskunnan ratkaisuja 
yhtaikaa, kirjoittavat toteavat.

Anu Raijas kirjoittaa asumisen merkitykses-
tä ihmisen hyvinvoinnille haastatteluaineiston 
pohjalta. Keskustelijat toteavat arkea pyöritet-
tävän kotona. Kotiarkeen liittyy ennen kaikkea 
kokemus itsemääräämisoikeudesta ja omasta 
tilasta. Kodissa voi itse määritellä aikataulut ja 
päättää, paljonko kotitöihin käyttää aikaa. Kun 

ihminen kokee autonomiaa arjessaan, voi hän 
myös kokea hallitsevansa elämää.

Helena Tuorila ja Johanna Leskinen käsitte-
levät turvallisen asumisen edistämistä ikään-
tyville. Kotien Internet-yhteys edistää muiden 
teknologisten ratkaisujen ohella ikääntyvien 
turvallista asumista. Kirjoittajat esittävät huo-
len siitä, että tietoyhteiskunnan jatkuva kehitys 
saattaa vauhdittaa verkkojen ulkopuolelle jäävi-
en syrjäytymistä. Tulevaisuudessa ikääntyvät ei-
vät ole enää sopeutujia, vaan osaavia ja vaativia 
kuluttajia. Kirjoittajat toteavat, että ikääntyvien 
omia näkemyksiä tulisi kuunnella enemmän ja 
hyödyntää heidän kokemuksiaan turvallisesta 
asunnosta ja asuinympäristöstä.

Petteri Repo ja Annakaisa Häyrynen kirjoit-
tavat, miten asukkaat tuntevat itsensä, asun-
tonsa ja asuinalueensa paljon omakohtaisem-
min kuin asumisen kehittäjä. Rakentamisen 
kaltaisille vakiintuneille aloille voidaan käyt-
täjätiedon avulla luoda uudistumisen mahdol-
lisuuksia. Artikkelissa käsitellään kuluttajien 
mobiilipalveluideoita asumiseen. Jos asukkai-
siin on uskomista, nyt kannattaisi kehittää ko-
din automatisaatiota ja hallintaa. Yhtäältä toi-
votaan rutiineihin ja päätöksentekoon apua, 
toisaalta halutaan viihteestä kaikki irti.

Eva Heiskanen ja Raimo Lovio pohtivat, mik-
si olemassa olevat energiatehokkuutta edistävät 
ratkaisut eivät yleisty. He haastavat julkisen 
vallan toimijat auttamaan asukkaiden ja raken-
nusalan vuorovaikutusta. Vain näin olemas-
sa olevat ratkaisut leviävät laajasti asumiseen. 
Ruohonjuuritason kautta energiatehokkuuden 
motivointi ja hyvien ratkaisujen markkinointi 
voi olla tehokkaampaa kuin ylhäältä alaspäin 
suuntautuvan ohjauksen mahdollisuudet.
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Vaikka kulutuksessa asuminen on hyvin 
keskeistä, sen tutkimus on toistaiseksi ollut vä-
häistä. Siksi tämän kirjan kokoaminen on ol-
lut antoisa tehtävä. Samoja asumisen ongelmia 
pohditaan yrityksissä, kodeissa ja politiikassa. 

Tämän kirjan tarkoituksena on avata uusia 
ajatuspolkuja asumiseen ja sen tulevaisuuteen. 
Vaurastuneessa yhteiskunnassa kulutuksen 
yksilöllistyminen vaikuttaa yhä vahvemmin 
asumisen valintoihin. Jotta ristiriita kulutta-

jien toiveiden ja poliittisten toiveiden välillä 
pienenisi, tarvitaan ruohonjuuritason tietoa 
ja halua kuunnella toinen toista. Vain siten 
voi syntyä uudenlaisia, eläviä ja demokraattisia 
asuinalueita. 

Kiitämme kaikkia kirjoittajia kärsivällisyy-
destä ja idearikkaudesta. Suomen elokuva-ar-
kistoa ja Espoon kaupunginmuseota kiitämme 
historiallisista kuvista. Artikkelikirja on tuotettu 
Kuluttajatutkimuskeskuksen kehitysareenalla.
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S uomessa asumistason kehitys on viivästy-
nyt, olemme rikastuneet, teollistuneet ja 

kaupungistuneet muita Euroopan maita myö-
hemmin. Asuntorahoituksen niukkuus pakotti 
aiemmin ostamaan asunnon huone kerrallaan 
(Laakso & Loikkanen 2004). Suurilla lainoilla 
asuntoa ostettaessa kyse on myös vähittäismak-
suista, mutta tuote saadaan heti, sitä ei osteta 
huone kerrallaan kuten Suomessa aiemmin. 
Vaikka asuntorahoitus alkoi vapautua jo 1980-
luvulla, prosessi päättyi Suomessa vasta 2000-
luvulla laina-aikojen olennaiseen pitenemiseen. 
Pari vuotta sitten EU:n alhaisin korkotaso, alle 

kolme prosenttia nosti Suomessakin asumisen 
odotushorisonttia. 2000-luvun alussa on eletty 
asumisen ja sisustamisen boomia. Asumisen 
uusi ihannekuva on kookas, jopa 200 neliön tai 
suurempikin moderni omakotitalo hyvine va-
rusteineen luonnonläheisellä paikalla, monien 
haavekuvissa ”jossain kaukana meren rannalla”, 
kaukana niin harmilliset naapurit kuin arkiset, 
mutta välttämättömät, palvelut. Työpaikkaankin 
toivotaan etäisyyttä. Asumistason olennaiseen 
parantamiseen onkin näyttänyt olevan keski-
tuloisillakin nuorilla aiempaa paljon paremmat 
mahdollisuudet 2000-luvulla. 

Asumisvalinnat, liikkuvuus ja asumisen 
arkitalous
Anneli Juntto

Viime aikojen asuntokeskustelussa ja julkisuudessa on kiinnitetty paljon huo-
miota asunnon edustavuuteen ja yksilöllisyyteen, asukkaan identiteettityö-
hön ja itsensä toteuttamiseen asumisvalintojen- ja sisustusratkaisujen kautta. 
Kauniin kodin idea on ihmisille tärkeä, se kertoo elämänvireestä ja hyvästä 
elämästä, elämässä onnistumisesta. Perinteisessä yhteiskunnassa oli vähän 
valinnan mahdollisuuksia, tiettyyn elämään ja asemaan synnyttiin ja siinä 
yleensä pysyttiin. Markkinayhteiskunta tyrkyttää erilaisia omiin tarpeisiinsa 
liittyviä valintoja ja niihin liittyviä identiteettejä. Ihmiseltä vaaditaan jatku-
vaa muuttumista ja muuttamistakin. Liikkuvuus liittyy kiinnostavasti minän 
muuttumiseen ja elämäntapaan. Nyt valintoja etenkin pienemmissä asioissa 
tuntuu olevan loputtomasti tarjolla, mutta asumisessa talouden reunaehdot 
rajoittavat asumisunelmien toteuttamista. Ihminen joutuu pohdiskelemaan, 
kuka olisin, mitä tekisin ja missä asuisin.
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Vuodesta 2007 sekä kasvukeskusten asun-
tohintojen nousu että asuntolainojen korkojen 
nousu yhdistettynä talouden kasvavaan epävar-
muuteen on tehnyt kuluttajat epävarmoiksi. Kun 
meillä vielä yleisten kaksioiden ja kolmioiden ja 
1970-luvulla rakennettujen kerrostalojen maas-
sa pitäisi tehdä yhtäkkinen hyppy suuriin ylelli-
siin pientaloihin, se ei kaikille ole taloudellisesti 
mahdollista ei edes 60 vuoden asuntolainalla. 
Laina-aikojen pitenemisestä ja lainojen kasvus-
ta huolimatta kalliit pientaloratkaisut eivät ole 
kaikkien ulottuvilla. Asumis- ja varallisuustut-
kimuksen mukaan vasta puolet suomalaisista 
asui tavoiteasunnossaan vuonna 2005 (Juntto 
2007). Suomalainen asumistaso on kohentunut, 
vaikkei niin nopeasti kuin on toivottu.

Aina omat valinnat asumisessa eivät ole ai-
nutlaatuisia, myös asuntojen tarjonta vaikuttaa. 
”Kun ihminen haluaa olla vapaa, erilainen ja 
itseään toteuttava, tekee hän sen pääosin kulut-
tamalla, palkkatyötä tekemällä ja kouluttautum
alla”(Kuusela 2007). Identiteettiä voi rakentaa 
arkielämässä kulutuksen kautta ostamalla erot-
tautumiseen ja samaistumiseen liittyvät sym-
bolit ja tunnusmerkit. Moderni elämä etenee 
projektinomaisesti valintatilanteesta ja elämän 
risteyskohdasta toiseen.

Tätä voi verrata asumisuraan tai asumishis-
toriaan, toisiaan seuraaviin muuttopäätöksiin, 
jotka liittyvät kulloiseenkin elinvaiheeseen ja 
elämänvaiheeseen. Kun lapsuus on ohi, ollaan 
nuoria aikuisia, perheen kasvaessa muutetaan 
tilavampaan asuntoon, kun lapsiperhevaihe on 
ohi ja valmis, ollaankin jo kolmannessa iässä, 
kun kunto myöhäisvanhuudessa pettää, hakeu-
dutaan hoitokotiin tai palvelutaloon. Asunnon-
vaihdot voi liittää yksilön elämänprojektin eri 

vaiheisiin. Identiteettiä ja sen muutoksia voi 
näin ilmentää myös muutoilla ja kodinsisustuk-
sella, asumisen erilaisilla valinnoilla.

Asumisessa ja sisustustyyleissä kuluttajien 
suosiosta ovat kilpailleet eri tyylit; romantti-
sempi uusvanha ja moderni. Moderni tyyli 
ei ole ensisijaisesti pyrkinyt funktionalismin 
suunnitteluperinteen mukaiseen käytännöl-
lisyyteen, vaan uusi moderni asumisessa on 
liittynyt enemmän estetiikkaan, ilmiasuun, luo-
tuun mielikuvaan sekä elämyksellisyyteen. 
Markkinat tarvitsevat uutuuksia, vaihtelua ja 
vanhanaikaistumista myydäkseen alati uusia 
tuotteita ja muoteja kuluttajille. Edustavuus 
kontra käytännöllisyys on asumisen historiassa 
toistunut kiista. Jo teollistumisen alkuvaiheissa 
välttämättömyyden ohella pyrittiin edustavuu-
teen ja kauniiseen turhuuteen. Heikki Wariksen 
kuvaamassa 1900-alun työläisasunnon ainoassa 
huoneessa piironki oli jo statusesine.

1930-luvulla ruotsalaiset asuntoreformistit 
kirjoittivat: ”älkää sisustako vieraille, jotka tu-
levat ja menevät, vaan itsellenne ja perheellen-
ne”. Heilläkin oli näkökulmana arjen sujuvuus. 
Kodit ovat 1930-luvulta yksityistyneet lisää. 
Tutkimusten mukaan vieraskäynnit ovat vä-
hentyneet, osin virtuaalisuus ja kännykät ovat 
ne korvanneet (Melkas 2004). Silti edustavuus 
elämyksellisyyden ohella hallitsee ainakin julki-
suuspuheessa ja alan lehdissä asumisen ratkai-
suja.

Asumisessa ennen korostettu toiminnalli-
suus on jäänyt syrjään ja unohdettu 2000-luvul-
la, kun tärkeintä on miltä asuminen näyttää tai 
tuntuu. Aikanaan suomalaisen asumisen his-
toriassa niin Martat, Työtehoseura kuin muut 
asuntovalistajat ovat lähteneet perheen arkita-
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Kuva 1. Suomalaista modernia rakentamista 1�40-luvulta elokuvassa 
Kaksi maailmaa, Suomi-Filmi 1�50. Kuva Suomen elokuva-arkisto.

loudesta, asumistoiminnoista ja niiden sujuvuu-
desta, tosin enemmän asunnon sisältä (Ollila 
1995). Funktionalistisessa asuntosuunnittelussa 
toiminta määritteli muodon (Saarikangas 2002, 
Juntto 1990). Asumisen arjen toimivuuteen pi-
täisi kiinnittää enemmän huomiota. Asumisen 
toiminnallisuutta ja sen arkitaloudellisuutta ei 
voida katsoa enää vain asunnon sisältä, koska 
liikkuvuus yhteiskunnassa ja asumisessa on li-
sääntynyt. Koko asuminen ja arki toimintasä-
teineen ja etäisyyksineen niin työstä, palveluista 
kuin harrastuksista pitää sisällyttää tähän arjen 
toiminnallisuuteen ja arkitalouteen. 

Käytännössä on vaikea erottaa resurssien, 
elinvaiheen ja elämäntavan vaikutusta ihmis-
ten asumisvalinnoissa. Elämäntyylit vaikut-
tavat asumisvalintoihin ja liikkuvuuteen. Elä-
mäntyyleihin ja liikkuvuuteen on saksalaisessa 
asumistutkimuksessa liitetty myös identiteetti 
(Stadtleben-projekti, Scheiner & Kasper 2003). 
Mikä merkitys uudella horisontaalisella liikku-
vuudella on asumisen valinnoille? Kuinka rat-
kaiseva sosioekonomisen rakenteen tai kotita-
louden taloudellisten resurssien, kuten tulojen 
ja varallisuuden, vaikutus on kotitalouden asu-
misvalinnoille, muutoille ja päivittäiselle liikku-
vuudelle? 

Tarkastelen seuraavassa asumisvalintoja ja 
arkitaloutta Tilastokeskuksen vuoden 2005 Asu-
mis- ja varallistutkimuksen aineiston pohjalta 
(Juntto 2007, Kotitalouksien varallisuus 1998–
2004). Aineistossa on tietoa kotitalouksien ta-
loudellisista taustoista, tuloista, varallisuudesta 
ja veloista samoin kuin asumista koskevista 
suunnitelmista, mielipiteistä ja toiveista, asu-
mistyytyväisyydestä. Tutkimuksessa kysyttiin 
liikkuvuuteen liittyen muuttamista; nykyisessä 

asunnossa asuttua aikaa ja muuttoaikeita sekä 
päivittäiseen liikuvuuteen liittyen työmatkojen 
pituutta ja niiden suotavaa maksimipituutta mi-
nuutteina.

Tutkimusajankohta oli kevät 2005, rekiste-
ritiedot tuloista ovat vuodelta 2004. Kotitalo-
uksia on tutkimuksessa 3 455 ja otos edustaa 
koko maata. Kyselytutkimuksissa tietosisältö 
on aina rajoitettu, kaikkea mahdollista ei pys-
tytä kysymään, mutta yritän taivuttaa aineisto-
ani vastaamaan kysymyksiin asumistoiveiden 
ja mahdollisuuksien sekä arkitalouden ja arjen 
sujuvuuden näkökulmasta.
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Talous ja elinvaihe määräävät  
asumistason

Perinteiset rakennemuuttujat selittivät hyvin 
asumisen peruseroja (Juntto 2007). Asumis- ja 
varallisuustutkimuksen mukaan korkea asu-
mistaso liittyy sekä suuriin tuloihin ja varalli-
suuteen että elinvaiheeseen. Varakkaimman 
kymmenyksen asunnoissa oli keskimäärin 147 
neliötä ja heistä 90 prosenttia asui omistusasun-
nossa, vähiten omistavien kymmenyksen asun-
nossa oli keskimäärin 45 neliötä ja vuokralla 
heistä asui 79 prosenttia. Asumistyytyväisyys 
vaihteli tulojen mukaan. Suurituloiset olivat 
tyytyväisempiä asumiseensa kuin pienituloiset 
ja asuivatkin heitä paremmin. Tavoiteasuntonsa 
oli saavuttanut 70 prosenttia varakkaimmasta 
viidenneksestä, mutta vain viidennes (21%) vä-
hävaraisimpaan viidennekseen kuuluvista. 

Elinvaihe vaikuttaa asumismahdollisuuk-
siin resurssien ohella. Nuoret Suomessa itse-
näistyvät eurooppalaisittain hyvin varhain, 
mutta alle 25-vuotiaiden asumistaso on vielä 
vaatimaton, niin kuin heidän tulonsakin va-
rallisuudesta puhumattakaan. Tavoiteasun-
nossaan asui alle 25-vuotiaista yksinasuvis-
ta 8 prosenttia ja pareista vain 3 prosenttia. 
Tulojen ja varallisuuden sekä iän mukainen 
yhteys pätee sekä hallintamuotoon eli omis-
tusasumisen yleisyyteen, pientaloasumiseen 
että asunnon keskipinta-alaan (Juntto 2007). 
Tosin iän mukaan tarkasteltuna yhteiskunnan 
vaurastuminen näkyy siinä, että suurimmat 
asuntopinta-alat ja tilavimmat asunnot ovat 
nuorehkoilla eli 35–44-vuotiaiden viitehenki-
löiden talouksilla. Asuntovelka näyttää nuo-
rilla korvaavan jo toteutunutta varallisuutta, 

se kuten tulotkin ovat suurimpia 45–64-vuo-
tiaiden talouksissa.

Esimerkiksi kerrostalo- ja pientalovaltaiset 
alueet ovat erottautuneet tulojen mukaan. Suu-
rituloisista asui asumis- ja varallisuustutkimuk-
sen mukaan pientalovaltaisilla alueilla valtaosa 
ja pienituloisista taas valtaosa kerrostalovaltai-
silla alueilla. 

Miten elämäntyyli vaikuttaa  
liikkuvuuteen?

Eri elämäntyyliä toteuttavilla ryhmillä voi olla 
taipumus erilaiseen asuntomarkkinaliikku-
vuuteen, yksilöllisissä liikkumismieltymyk-
sissä ja mahdollisuuksissa on ainakin eroa. 
Lisääntynyt liikkuvuus kertoo yksilöllistymi-
sestä ja irtautumisesta perinteisistä rakenteis-
ta. Kodinomistus on ongelmallinen liikkuvuu-
den kannalta, se suosii ja edistää päivittäistä 
liikkuvuutta työn perässä ja hillitsee muuttoja 
työpaikan vaihtuessa. Etenkin pientaloasumi-
sessa asunnonvaihtokustannukset ovat suuria. 
Suomessa omakotitalon leimavero on neljä 
prosenttia ja kiinteistövälittäjän palkkiot usein 
viisi prosenttia. Erilaiset kuntotarkastukset 
ja takuut voivat nostaa summaa. Kolmen-, 
neljänsadan tuhannen euron omakotitalossa 
vaihtokustannukset voivat olla 30 000–40 000 
euroa. Verotuskäytännöt kuten matkakulujen 
verovähennysmahdollisuus suosivat päivittäis-
tä liikkuvuutta ja pitkän matkan pendelöintiä. 
Mitä pidempi ja vaikeampi työmatka, sitä var-
memmin voi vähentää oman auton käyttöku-
lut työmatkoilla. 

Asumispäätöksillä on vaikutuksensa asu-
misen aikatalouteen ja arjen modaliteetteihin. 
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Liikkuvuus voi toteutua eri tasoilla, muutta-
malla eli vaihtamalla asuntoa tai päivittäisen 
liikkuvuuden avulla. Liikkuvuudessa voidaan 
erottaa sosiaalinen liikkuvuus, muutot sekä 
päivittäinen liikuvuus työ-, asiointi- ja harras-
tusmatkat. Päivittäinen liikkuvuus ja toisaalta 
muutto ja asuntovaihto voivat olla vaihtoehto-
ja. Se, että työpaikkoja on monissa talouksissa 
kaksi, vaikuttaa kotitalouden muuttopäätöksiin. 
Jos toisen puolison työpaikka vaihtuu, voidaan 
muuttaa lähemmäs työpaikkaa tai valita pidem-
män päivittäisen työmatkan ja suuremman liik-
kuvuuden tältä kannalta. Suomessa muuttoina 
ja asunnonvaihtoina tapahtuva liikkuvuus on 
vilkasta moniin muihin maihin verrattuna. Val-
takunnallisissa muuttotilastoissa suomalaisten 
liikkuvuus näkyy, vuonna 2005 kunnan sisällä 
muutti 601 820 henkilöä ja lisäksi 290 149 hen-
kilöä muutti kunnasta toiseen (Tilastokeskus, 
muuttotilastot).

Nykyisessä asunnossa asutun ajan pituutta 
selittävät asukkaiden omien liikkuvuusmielty-
mysten ohella elinvaihe ja asumismuoto. Muut-

toja on Suomessa paljon, osin ne kasautuvat 
samaan elämänvaiheeseen. Kotoa itsenäistyneet 
vuokra-asunnossa asuvat nuoret muuttavat 
usein. Heidän suhteelliset muuttokustannuk-
sensa ovat pienet. Nuoruudessa elämävaiheena 
ja tilanteena on yleensäkin paljon muutoksia. 
Muuttoaikeet olivat myös suurimmillaan nuo-
rilla (Kuva 2). 

Asumis- ja varallisuustutkimuksessa kysyt-
tiin asumisaikaa nykyisessä asunnossa sekä 
muuttoaikeita. Asumisaika vaihtelee sekä vii-
tehenkilön iän että asumismuodon mukaan. 
Nämä ovat toisistaan riippuvaisia. Nuoret asu-
vat vuokralla ja vuokra-asunnoissa muuttami-
nen on yleisempää. Vuokra-asunnoissa lähes 
puolet (47 %) oli asunut alle 5 vuotta nykyisessä 
asunnossaan, omakotitaloissa taas yli puolet oli 
asunut vähintään 15 vuotta. Iän mukana asun-
non omistaminen yleistyy, samalla elämän-
muutoksia on vähemmän. Toisaalta kun nuore-
na eletään liikkuvaa elämävaihetta, joustava ja 
vaihtokuluiltaan pieni vuokra-asuminen sopii 
asumismuodoksi. 

Taulukko 1.  
Muuttovuosi nykyiseen asuntoon viitehenkilön iän mukaan vuonna 2005, %. 

Muuttovuosi –24 25–34 35–44 45–54 55–64 65–74 75– Kaikki
ennen vuotta 1955   .   0   0   2   3   3  11    3
1955–1984   1   1   3  19  37  45  39   21
1985–1999   0   2  19  33  23  19  16   18
1995–1999   2  12  28  18  14  15  13   16
2000–2003  43  46  34  21  15  13  17   26
2004–2005  53  38  15   8   7   5   4   16
Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100  100
Kotitalouksia otoksessa 264 491 681 832 643 318 226 3455

Tilastokeskus, Asumis- ja varallisuustutkimus
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Puolet alle 25-vuotiaista oli muuttanut nykyi-
seen asuntoonsa vuonna 2004 tai myöhemmin 
(haastattelut tehtiin keväällä 2005) ja 43 pro-
senttia 2000–2003. Keski-ikäisistä, 45–54-vuo-
tiaista 29 prosenttia oli muuttanut 2000-luvulla 
nykyiseen asuntoonsa ja 33 prosenttia vuosina 
1985–1999 eli he olivat asuneet 5–20 vuotta ny-
kyisessä asunnossaan. Iäkkäimmistä 75 vuotta 
täyttäneistä kymmenesosa oli muuttanut nykyi-
seen asuntoonsa jo ennen vuotta 1955 ja puolet 
ennen vuotta 1984. Toisaalta 75 vuotta täyttä-
neistäkin viidennes oli ehtinyt muuttaa 2000-
luvulla. Nykyisessä asunnossa oli asuttu keski-
määrin vain 8 vuotta. 

Tutkimuksessa kysyttiin, suunnitteleeko 
muuttoa nykyisestä asunnosta. Huomattava osa, 
eli neljännes vastaajista aikoi muuttaa. Nuorilla 
muuttosuunnitelmia oli eniten. Nuorimmista 
alle 25-vuotiaista aikoi muuttaa lähes puolet. 
Ns. kolmanteen ikään siirtyvistä 55–64-vuoti-

aista aikoi muuttaa 17 prosenttia ja 75 vuotta 
täyttäneistäkin 11 prosenttia. Alle vuoden kulu-
essa aikoi muuttaa 43 prosenttia ja 18 prosent-
tia 2–3 vuoden kuluessa. Muut eivät olleet vielä 
päättäneet muuton ajankohtaa. Kaikki suunni-
tellut muutot eivät toteudu. Toisaalta vain osa 
muutoista on etukäteen suunniteltuja, asumis-, 
työ- ja perhetilanteet muuttuvat nopeasti.

Asumiseen liittyvän liikkuvuuden ja paik-
kasidonnaisuuden tutkimisen kannalta on 
kiinnostavaa, kuinka lähelle nykyistä asuntoa 
halutaan muuttaa. Asumis- ja varallisuustutki-
muksen mukaan 19 prosenttia halusi muuttaa 
samaan kaupunginosaan tai samalle asuinalu-
eelle, 13 prosenttia lähiasuinalueelle ja 27 sa-
man kunnan alueelle. Saman kunnan alueelle 
suunnitteli muuttavansa yhteensä 59 prosenttia. 
Lähikuntiin suunnitteli muuttoa 15 prosent-
tia ja muualle 17 prosenttia muuttoa aikovista. 
Alueella ei ollut merkitystä kuudelle prosentille. 
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Muuttoetäisyydestä ollaan näin eri mieltä, suu-
rin osa näyttää suosivan lähimuuttoja ja tuttua 
ympäristöä, silti osa on valmis muuttamaan pit-
känkin etäisyyden päähän.

Asumisvalinnat ja päivittäinen 
liikkuvuus

Omakotitoiveet ovat hallinneet liikaakin alan 
kirjallisuutta ja keskusteluja. Asumisvalintoja 
tehdään monimutkaisissa tilanteissa, valintoi-
hin vaikuttavat talotyypin ohella monet tekijät. 
Perheissä kummankin puolison työpaikkojen 
sijainti, lasten koulut ja päivähoitopaikat sekä 
rajattu asuntojen tarjonta tekevät asumisvalin-
noista monimutkaisia. Suomessa pienten lasten 
äitien työssäkäynti on ollut yleisempää kuin Bri-
tanniassa, Italiassa tai Ranskassa (Tilastokeskus, 
EU-SILC). Omakotitalojen syrjäisestä sijainnis-
ta tosin on voinut olla seurauksena äidin jäämi-
nen kotiin ainakin pidentyvälle perhevapaalle. 
Lähityömarkkinoiden, eli samassa kunnassa 
työskentelevien palkkataso oli kolmanneksen 
alhaisempi kuin toiseen kuntaan pendelöivien 
vuonna 2005 (Myrskylä 2008).

Pientaloasumisen tarjonnassa on suuret alu-
eelliset erot. Pienemmissä kunnissa tonttitarjon-
ta on runsaampaa, joissain kunnissa muuttajia 
houkutellaan lähes ilmaisilla tonteilla. Omako-
titalojen sijainti ja tonttitarjonnan erot luovat 
merkittäviä arkitaloudellisia eroja eri paikka-
kuntien ja alueiden välille. Kasvukeskuksissa 
niukan tonttitarjonnan alueilla pientaloasumi-
nen on käytännössä mahdollista vain asunto-
markkina-alueen reunavyöhykkeellä. Näillä 
kaukana sijaitsevilla pientaloalueilla muuttoalt-
tius on todennäköisesti suurempi. Suomalaisilla 

omakotimarkkinoille on syntynyt marginaalisia 
pientaloasumisen vyöhykkeitä kasvukeskusten 
asuntomarkkina-alueen laidoille. Niillä pitkät 
työmatkat ja matkat palveluihin ovat ongelma 
arjen aikatalouden kannalta, ja myös matkaku-
lujen, jos energianhinta edelleen nousee. Asu-
mis- ja varallisuustutkimuksen mukaan asuin-
ympäristön ongelmista olivat kärsineet eniten 
omakotitaloissa asuvat, joista 18 prosenttia oli 
kärsinyt huonoista kauppapalveluista ja 11 pro-
senttia huonoista julkisista palveluista.

Asunto- ja varallisuustutkimuksen mukaan 
Helsingissä kaikista talouksista 29 prosenttia ja 
lapsiperheistä 40 prosenttia piti omakotitaloa 
tavoiteasuntonaan, kun maaseutumaisissa kun-
nissa osuus oli kaksinkertainen. Yhdysvalloissa 
keskiluokka asuu keskustan ulkopuolella esi-
kaupungeissa omilla omakotialueillaan ja kes-
kustat ovat monesti slummiutuneet. Suomessa 
keskusta-asuminen on säilynyt houkuttelevana 
ja maan kalleimmat asunnot ovat Etelä-Helsin-
gin kerrostaloissa. Etenkin nuoret, ikääntyvät 
ja yleensäkin pienet taloudet suosivat keskusta-
asumista. Kaupunkimainen asuminen voi olla 
myös elämäntyylivalinta. Autottomia kotitalo-
uksia oli tutkimuksessa vain 30 prosenttia. 48 
prosentilla on yksi auto ja 22 prosentilla kaksi 
tai useampia autoja. Odotetusti autolliset suo-
sivat omakotitaloa, autottomat taas kerrostaloa 
(taulukko 2).

Oman arjen sujuvuutta ja aikataloutta arvos-
tetaan. Monet helsinkiläiset pientalosta unel-
moivat lapsiperheet eivät halua muuttaa pitkän 
automatkan päähän Lohjalle tai Nurmijärvelle. 
Toisaalta löytyy myös niitä, jotka ajelevat au-
tolla mielellään ja joille pitkäkään matka ei ole 
rasitus.



20    Koti – tehtävistä uusiin ihanteisiin

Asuinpaikan valinta on ratkaisevaa päivittäi-
sen liikkuvuuden kannalta. (Scheiner & Kasper 
2003). Nykyisin kahden työpaikan talouksia on 
enemmän ja toisen puolison työpaikan vaihdos 
voi rikkoa suunnitellun arjen toimintamallin 
kulkemisineen. Päivittäinen liikkuvuus työmat-
koineen on lisääntynyt autoistumisen, työelä-
män muutosten, omistusasumisen ja tulotason 
nousun seurauksena monissa maissa. Myös 
Suomessa pendelöinti eli työssäkäynti oman 
kotikunnan ulkopuolella on lisääntynyt. Joka 
kymmenes pendelöi vuonna 1960, joka kol-
mas eli 760 000 henkilöä kävi toisessa kunnassa 
työssä vuonna 2005. Etenkin hyvätuloiset ovat 
lisänneet päivittäistä liikkuvuuttaan. Pendelöiji-
en tulot olivat kolmanneksen samassa kunnas-
sa työskentelevien tuloja korkeammat vuonna 
2005. Kotikuntansa ulkopuolella työssä käyvät 
ovat muita nuorempia ja paremmin koulutettu-
ja, heistä 40 prosenttia on suorittanut korkea-
koulututkinnon. (Myrskylä 2008.) 

Pitkiä työmatkoja ei koeta ongelmana, jos 
tarjolla on edullisempia ja erilaisiin tarpeisiin 

sopivia pientaloja. Taloudella pitää olla ainakin 
yksi auto. Kaksi autoa perheessä lisäsi omakoti-
asumisen suosiota, toisaalta kaksi autoa voivat 
olla seuraus asumisvalinnasta. Asumis- ja varal-
lisuustutkimuksessa kysyttiin myös päivittäiseen 
liikkuvuuteen liittyen päivittäisten työmatkojen 
pituutta minuutteina, viitehenkilön ja puolison 
osalta. Samoin kysyttiin käsitystä siitä, kuinka 
kauan työmatka enimmillään saa kestää minuut-
teina. Siinä, kuinka paljon työmatkoihin ollaan 
valmiita käyttämään aikaa, eli kysyttäessä kuinka 
kauan päivittäinen työmatka saisi enintään kes-
tää, ei ollut kovin suuria eroja tavoiteasunnon 
talotyypin mukaan. Kuntien väkiluku ja talo-
tyyppierot voivat vaikuttaa taustalla. Pienissä 
kunnissa omakotitaloja on paljon ja niitä suosi-
taan, toisaalta etäisyydet ovat keskimäärin lyhy-
empiä kuin suurissa kunnissa. Auton omistavien 
ja muiden välillä ei liioin ollut suuria eroja koh-
tuullisena pidetyn työmatkan pituudessa. 

Keskimäärin viitehenkilön nykyisen työmat-
kan pituus yhteen suuntaan oli puoli tuntia, 
vastaajat vastasivat usein puolen tai neljännes-
tunnin tarkuudella (Juntto 2007). Oltiin valmii-
ta nykyistä hieman pidempiin työmatkoihin, 
työmatkan mahdollisena enimmäispituutena 
yhteen suuntaan pidettiin 45 minuuttia. Jos 
työmatkat kuljetaan omalla autolla, etäisyydet 
voivat kuitenkin olla kilometreinä pidempiä, 
vaikka minuuttimäärä voi pysyä samana kuin 
joukkoliikennettä käyttävillä. Ensijaisesti vastat-
tiin minuutteina. Kulkuväline vaikuttaa kuiten-
kin matkaan, joka esimerkiksi puolessa tunnissa 
pystytään kulkemaan. Kävelijä kulkee puolessa 
tunnissa pari kolme kilometriä, autoilija moot-
toritiellä jopa viisikymmentä. Tietoa pitäisi olla 
näin myös työmatkoista kilometreinä.

Ei autoa 1 auto 2-autoa Kaikki
Omakotitalo  32   59  82   56
Rivi- tai paritalo  20   18   9   17
Kerrostalo  31   16   6   18
Palvelu- tai senioritalo   9    3   0    4
Ei osaa tai halua vastata   8    4   2    5
Yhteensä 100  100 100  100
Kotitalouksia otoksessa 811 1654 990 3455

Tilastokeskus, Asumis- ja varallisuustutkimus

Taulukko 2.  
Tavoiteasunnon talotyyppi kotitalouden omistamien autojen mukaan, %.
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Asuinaluemieltymykset ja talotyyppi

Asuinpaikan valinta ja sen sijoittuminen suh-
teessa muihin elämän toiminnan paikkoihin 
– työpaikkoihin, palveluihin ja harrastuksiin 
– ratkaisee usein päivittäisen liikkuvuuden. 
Kaupunkisuunnittelussa kaupungin eri vyö-
hykkeet jaetaan etäisyyden ja saavutettavuuden 
eli liikkumismahdollisuuksien ja kulkuväline-
olettamusten perusteella kävely-, joukkoliiken-
ne- ja autokaupunkiin. Näiden kaupunkivyö-
hykkeiden palvelutarjonta on lähtökohtaisesti 
erilainen samoin kuin asukkaiden odotukset 
sen suhteen. Autotalouksille palvelujen sijainti 
lähellä ei ollut asumis- ja varallisuustutkimuk-
sen mukaan tärkeimpinä pidettyjä asuinaluei-
den ominaisuuksia. Lapsiperheille taas koulu-
jen läheisyys oli tärkeää, koska lapset ovat vielä 
kyytiläisiä, kävelevät tai ajavat pyörällä. (Juntto 
2007.) 

Päivittäisen liikkumisen ja liikkumisvälineit-
ten ohella asuinaluemieltymyksiä auttaa ym-
märtämään kiinnittyminen ympäristöön sekä 
entistä paremmat mahdollisuudet yksilöllisiin 
valintoihin. Synnyinpaikka ei enää sido. Eten-
kin kotoa itsenäistyneillä nuorilla ystävät ja 
koko kontaktiverkko ei ole asuinaluepohjainen 
(Melkas 2004).

Paikkasidonnaisuutta löytyy niin maaseudul-
ta kuin kaupungista. Maataloudessa yleistä on 
kiinnittyminen perhetilaan ja usein elämänikäi-
nen asuminen tilalla. Silti maaseudulla asuvista 
vain pieni osa on varsinaisia maatalousyrittäjiä. 
Samanlaista paikkasidonnaisuutta löytää kau-
punkilaisista, heillä sidokset kotikaupungin tut-
tuun asuinalueeseen voivat olla hyvin kiinteät. 
Nuorten urbaanien eliittien kohdalla on vaikea 

erottaa, onko kysymys elämänvaiheasumisesta 
vai kiinnittymisestä tiettyyn paikkaan. Samoin 
elämäntavan ja elinvaiheen vaikutusta on vaikea 
erottaa toisistaan. Tulevaisuudessa kiinnittymi-
nen asuinalueeseen voi erilaistua elämäntavan 
mukaan. Voi olla toisaalta uudisasukastyyppejä, 
jotka koko ajan etsivät uutta ja vaihtelua, toisaal-
ta on havaittavissa myös hyvin vahvasti tuttuun 
ympäristöön kiinnittyvää elämäntapaa. 

Talous ja asumisen arki

Asuminen on kallista. Vuoden 2006 kulutustut-
kimuksen mukaan asuminen ja energian käyt-
tö on kotitalouksien taloudessa selvästi suurin 
menoerä kulutuksesta, sen osuus oli 28,3 pro-
senttia vuonna 2006. Toiseksi suurin kotita-
louksien kulutusmenoerä oli usein asumiseen 
liittyvä liikenne, sen osuus oli 15 prosenttia ku-
lutusmenoista. Kulutusosuuksissa mukana on 
velattomien omistusasuntojen osalle laskettu 
vuokra-arvo, puolet omistusasunnoistahan on 
velattomia. Kotitalouksien maksamat rahamää-
räiset asumismenot saadun asumisen tuen vä-
hentämiseen jälkeen olivat 18 prosenttia käytet-
tävissä olevista tuloista vuonna 2005. (Tähtinen 
2008, 30.) 

Asumis- ja varallisuustutkimuksen mukaan 
asumisessa tärkeää vastaajille oli kodikkuus ja 
viihtyisyys (38%), mutta myös asumiskustan-
nusten kohtuullisuus (33%). Nuorille vielä mui-
ta tärkeämpää oli kodikkuus ja viihtyisyys, vaik-
ka nuoret asuvat kalliisti suhteessa tuloihinsa ja 
saavuttamaansa asumistasoon. Ehkä he ottavat 
pienasuntojen korkeat vuokrat realiteettina, jol-
le eivät voi mitään tuossa elämänvaiheessa. Iän 
mukana realismi kasvaa. Asumiskustannusten 
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kohtuullisuus ja arkitalous tulee yhä tärkeäm-
mäksi. Varakkaillekin asumiskustannusten 
kohtuullisuus on tärkeää, mutta pienituloisille 
se on välttämättömyys. Edustavuutta ei juuri 
kukaan pitänyt tärkeimpänä. Emme tiedä, onko 
sisustuslehtien asumisen edustavuutta korosta-
va kuva näin väärä vai ovatko vastaajat vastan-
neet kysymykseen mielestään ”hyväksyttävällä 
tavalla”. Valintoja voi lukea hyvin laajasti joko 
saavutetun asumistason tai täyttymättömien 
toiveiden näkökulmasta.

Rahan käyttö kertoo kulutusarvostuksista 
ja mahdollisuuksista. Asumis- ja varallisuus-
tutkimuksessa kysyttiin, mihin haluaa sijoittaa 
rahaa (taulukko 4). Yleisimmin haluttiin sijoit-
taa asuntoon, asuntolainojen hoitoon tai asun-
non korjaamiseen (36 %). Asuntovelallisista 
asumiseen sijoittamista suunnittelevien osuus 
oli muita korkeampi (59 %). Toiseksi yleisin 
vastaus oli, ettei haluttu sijoittaa mihinkään 
tai rahaa ei jäänyt sijoitettavaksi (22 %). Niis-

tä, joilla ei ollut asuntovelkaa, rahaa ei riittänyt 
ylimääräiseen muita vastaajia useammin (27 
%), asuntovelkaisista tässä tilanteessa oli vain 
kymmenen prosenttia. Ne, joilla ei ollut asun-
tolainaa, halusivat myös käyttää rahaa hieman 
useammin lomamatkoihin ja autoon kuin asun-
tovelkaiset. Asuntovelattomat halusivat myös 
asuntovelkaisia useammin säästää pankkitilille. 
Tämän vaihtoehdon valinneet ovat saattaneet 
olla iäkkäämpiä, joista monella on jo velaton 
omistusasunto.

Asuntolainat sukupolvikokemuksena

Suuret ja pitkäaikaiset asuntolainat vaikutta-
vat asumisen liikkuvuuteen. Emme vielä tiedä, 
mikä on uusien, pitkäaikaisten ”isältä pojalle” 
asuntolainojen vaikutus suomalaisten vilkkaa-
seen muuttamiseen. Helpompi luoton saanti 
merkitsee, että tarpeettomia asunnonvaihtoja 
voidaan välttää. Esimerkiksi 1970-luvulla, kun 

Alle 25 25–34 35–44 45–54 55–64 65– Kaikki
Asumiskustannusten kohtuullisuus  22  21  26  33  40  45   33
Kodikkuus ja viihtyisyys  56  48  42  42  34  25   38
Riittävästi asumistilaa  10  12  17  11  10   8   11
Asunnon hyvä laatu ja varustetaso  10  12   7   8   8  11    9
Asunnon arvon säilyminen   3   6   5   3   5   2    4
Asunnon edustavuus ja tyylikkyys   0   0   0   0   0   0    0
Joku muu   0   0   1   1   1   2    1
Ei osaa sanoa   0   0   2   2   2   6    3
Yhteensä 100 100 100 100 100 100  100
Kotitalouksia 264 491 681 832 643 544 3455

Tilastokeskus, Asumis- ja varallisuustutkimus

Taulukko 3. 
Asumisessa tärkeintä viitehenkilön iän mukaan, % 2005.
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viiden tai seitsemän vuoden asuntolaina oli 
maksettu, alettiin usein miettiä muuttoa. Nyt 
tällaisia katkoskohtia ja harkinnan paikkoja ei 
samalla tavalla synny, vaan laina pysyy ja usein 
siirtyy uuteen asuntoon.

Sukupolven käsitettä pohdittaessa voidaan 
lähteä subjektiivisesta määrittelystä, sukupolven 
määrittelee kunkin sukupolven jakama yhtei-
nen ratkaiseva kokemus, tätä esimerkiksi Man-
heim on käsitellyt (Purhosen 2007 mukaan). J.P. 
Roos (1987) on tyypitellyt suomalaisia sukupol-
via 1980-luvulla. Hän toteaa asuntosäästämisen 
silloin olleen monille suuri yhdistävä sukupol-
vikokemus. Suuri ja pitkäaikainen asuntolaina 
voi olla tällainen sukupolvea yhdistävä avain-
kokemus nuorilla asunnonostajilla 2000-luvun 
alun Suomessa. 

Keski- ja nuoremman sukupolven kokemus 
asuntolainamaailmasta tulee olemaan aivan eri-
lainen. Markka-aikaan lainojen enimmäismäärä 

oli suhteellisen pieni. Elämä suuren kymmenien 
vuosien asuntolainan kanssa on erilaista, mutta 
millä tavalla erilaista, siitä meillä Suomessa ei 
ole vielä pidempää kokemusta. Tottumus uusiin 
asuntolainatuotteisiin jakautuu yhä epätasai-
semmin sukupolvien välillä. Innovaatioteori-
oissa puhutaan uusien asioiden leviämisestä ns. 
edelläkävijöiden kautta vähitellen koko kansal-
le. Pysyvämpi asuntovelkaantuminenkin voi 
näin levitä Suomessa vielä eläkeläissukupolviin 
saakka. Pysyvä asuntovelkaantuminen on kui-
tenkin varmaa tulevaisuuden arkitaloutta yhä 
useammalle Suomessa.

Eurooppalaisesta elämästä puhutaan usein 
hyvin samanlaiseksi muuttuneena. Paljon ar-
jessa ja arkitaloudessa onkin muuttunut kan-
sainvälisemmäksi, esimerkiksi päivittäistavara-
kauppojen tavaravalikoima, johon olemme jo 
sopeutuneet. Sen sijaan asumisessa, asumisen 
hallintamuodoissa, asuntorahoitusehdoissa kan-

Mihin haluaa sijoittaa rahaa Asuntolainaa Ei asuntolainaa Kaikki
Omistusasuntoon, asuntolainoihin, asunnon korjaukseen   59   26   36
Säästää pankkitilille    6   16   13
Arvopapereihin    2    2    2
Eläkevakuutukseen    2    2    2
Lomamatkoihin   12   14   13
Autoon    3    5    4
Kestokulutustavaroihin, harrastuksiin    5    5    5
Ei mihinkään, rahaa ei jää   10   27   22
Ei osaa sanoa    1    3    3
Yhteensä  100  100  100
Kotitalouksia otoksessa 1191 2260 3455

Tilastokeskus, Asumis- ja varallisuustutkimus

Taulukko 4.  
Mihin haluaa sijoittaa rahaa ja onko rahaa sijoitettavaksi? Asuntovelkaiset ja velattomat kotitaloudet, % 2005.
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sallisia eroja löytyy jatkuvasti. Niihin ei turisti-
matkoilla juuri tutustuta. Asuntorahoituksen 
ehdoista otetaan selvää usein vasta, kun asia on 
omakohtainen. Helsingin Sanomien alkuvuo-
den uutisen mukaan huomattava osa nuorista ei 
tiennyt, mitä korko on. Asuntolainoihin liitty-
vä tieto on liian pirstaloitunutta ja järjestelmät 
myös liian monimutkaisia ja läpinäkymättömiä 
kaikkien kuluttajien hallittavaksi. Kaikki eivät 
osaa käyttää lainalaskureita, tiedä paljonko lai-
na lyhenee eivätkä ymmärrä, että 150 000 euron 
tasaerälainasta viiden vuoden kuluttua onkin 
maksettu vasta 12 000 euroa. 

Eurooppa näyttää asuntorahoituksen ja asun-
nonhankintamallin suhteen pysyvän jakautu-
neena maantieteellisiin ja kulttuurisiin ryhmiin. 
Entisissä sosialistisissa maissa asuntokanta on 
yksityistettyä, moni omistaa asuntonsa, mutta 
asuntoluottomarkkinat ovat kehittymättömät 

ja lainansaanti on vaikeaa muulle kuin uudelle 
keskiluokalle. Etelän oliivivyöhykeellä Italiassa 
ja Kreikassa kodinomistusta on paljon, mutta 
asuntovelkaa vähän. Siellä perhe ja suku auttavat 
monia nuoria merkittävästi asunnonhankinnan 
rahoituksessa, ehkä lainaa on vaikea saada. Län-
si-Euroopan maissakin on suuria eroja asunto-
velkaantumisessa ja ajattelu on aivan erilaista. 
Ranskalaiset suhtautuvat varovaisesti lainan-
ottoon, britit, hollantilaiset ja tanskalaiset taas 
suorastaan uhkarohkeasti. Heillä asuntolainan 
otto on osa kotitalouden sijoitussuunnitelman 
kokonaisuutta, jossa asuntolainaa ei makseta-
kaan pois. Asuntolainaa voi olla 110 prosenttia 
asunnon arvosta, lainaa ei lyhennetä, vaan ra-
hat sijoitetaan muuhun tai kulutetaan. (Doling 
& Ford 2003.)

Kaikki eivät taloudellisesti yllä asunnono-
mistukseen, heidän osaltaan voidaan puhua 

Kuva 3. 
Asuntovelkaisten osuus 
ikäryhmittäin viitehen-
kilön iän mukaan 2005. 

Tilastokeskus, Asumis- ja 
varallisuustutkimus
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marginaalisista kodinomistajista. USA:n asun-
toluottomarkkinoiden subprime-asuntolainoja 
on myönnetty korkeammalla korolla maksuky-
vyttömille asunnonhankkijoille, joiden mahdol-
lisuudet saada normaali asuntolaina ovat huonot. 
“Roskalainojen” äskeiset ongelmat ovat esimerk-
kinä marginaalisesta kodinomistuksesta.

Toisaalta asuntolaina on resurssivahvoille 
väylä parempaan asumiseen. Asuntovelkaiset 
olivat velattomia tyytyväisempiä asumiseensa 
asumis- ja varallisuustutkimuksen mukaan. Ta-
voiteasunnossaan asui asuntovelkaisista 30–39-
vuotiaista 47 prosenttia, kun velattomista sa-
manikäisistä vain 20 prosenttia. (Kuva 4). 40–49 
vuotiaisista asuntovelkaisista asui tavoiteasun-
nossaan 63 prosenttia ja asuntovelattomista 41 
prosenttia. Asuntovelkaiset asuivat myös velat-

tomia samanikäisiä paremmin, heillä oli suu-
remmat asunnot, asuntovelkaisilla keskimäärin 
106 neliötä, kun velattomilla oli 79 neliötä. 

Suuri asuntolaina hyväosaisuuden 
merkki?

Asuntovelkaantuminen ei ole riskeistään huo-
limatta vain ongelmien lähde, vaan useimpien 
kohdalla merkki hyvistä tulevaisuudenodotuk-
sista. Riskin ottoon menetyksen ohella kuuluu 
aina voiton mahdollisuus. Ne, joilla on hyvä 
koulutus ja edessään loistava ammatillinen tu-
levaisuus, saavat ja ottavat suuria asuntolainoja, 
ostavat hyviä asuntoja, joiden arvo säilyy. Mitä 
suuremman lainan voi saada, sitä paremmat ovat 
monesti tulevaisuusnäkymät – ainakin pankin 

Kuva 4. 
Tavoiteasunnossa asuvat, % kotita-
louksista. Asuntovelkaiset ja muut 
viitehenkilön iän mukaan, 2005. 
Tilastokeskus, Asumis- ja varallisuus-
tutkimus
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arvion mukaan. Suurikin asuntolaina voi olla 
näin merkki suhteellisesta hyväosaisuudesta.

Suurista asuntolainoista puhuttaessa unoh-
detaan usein, että myös vuokra-asuminen on 
kallista. Asumis- ja varallisuustutkimuksen mu-
kaan asuminen vuokra-asunnossa oli kalleinta 
neliömetriä kohti. Vuokrasääntelystä on luo-
vuttu vuodesta 1995 alkaen, verotuskin suosii 
omistamista. Vuokra-asunnoissa asuvat olivat 
muita pienituloisempia ja heillä oli enemmän 
maksuvaikeuksia kuin asuntovelallisilla (Juntto 
2007).

Asumisen arkitaloudessa asumis- ja liikku-
misvalinnoilla on merkittävä osansa. Asunnon-
valinta on prosessina niin monimutkainen, ettei 
mikään yksittäinen osatekijä voi ratkaisevasti 
yksin sitä ratkaista. Kaikki pientaloasumista ar-
vostavatkaan eivät ole halukkaita muuttamaan 

pientaloon hinnalla millä hyvässä, ajatellen etäi-
syyksiä ja palvelutarjontaa etenkin kasvukes-
kuksissa. Yksi tulevaisuuden suurista riskeistä 
on lLisääntyvä päivittäinen liikkuvuus yksityis-
autoilla. Energian hintakin voi tulevaisuudessa 
säädellä yhä enemmän kuluttajien asumisen 
ratkaisuja asuntojen hintojen ohella.

Suomessa alueellinen rakennemuutos ja kau-
pungistumisprosessi ovat käynnistyneet muita 
EU-maita myöhemmin. Sen seurauksena Suo-
men muuttoluvut ovat vieläkin suuret. Mikä 
on käynnissä olevan kaupungistumisprosessin 
vaikutus pientalojen kysyntään? Vaikka pienta-
loasumista toivotaan, kiinnostavaa olisi tutkia, 
miten tarjolla olevat käytännön pientalovaih-
toehdot ja niiden työ- ja asiointimatkat vaikut-
tavat asumisvalintoihin ja myös arjen sujuvuu-
teen. 
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Oma talo/
paritalo

Osake- 
huoneisto

Vuokra-
asunto

Kaikki

Alle vuoden   0,5  1,3  4,5    2,1
1–2 vuotta   8,9 18,1 41,2  22,3
3–4 vuotta  6,2 14,3 17,8  12,4
5–9 vuotta 15,8 20,8 20,4  18,7
10–14 vuotta 10,7 10,6   9,2  10,2
15–19 vuotta 12,6 10,1  2,9    8,6
20–24 vuotta 11,1  9,9  1,0    7,4
25–34 vuotta 15,2  9,8  1,6    9,1
35–49 vuotta 12,0  4,3  1,0    6,1
Yli 50 vuotta  7,0  0,7  0,4    3,0
Yhteensä  100 100 100  100
Kotitalouksia 1572 887 992 3455

Nykyisen työmatkan 
viemä aika

Työmatkan 
kohtuullinen 

enimmäispituus
Ei osaa arvioida         7  
työskentelee kotona         7  
–14        31         5
15–29        32        15
30–44        15        48
45–59         4         9
60–         5        15
Yhteensä       100      100
Kotitalouksia otoksessa     2 563     2 563
Kotitalouksia perusjoukossa 1 564 034 1 564 034

Tilastokeskus, Asumis- ja varallisuustutkimus

Liitetaulukko 1.  
Asumisaika nykyisessä asunnossa hallintamuodon mukaan % kotitalouk-
sista 2005.

Liitetaulukko 2. 
Työmatka nyt ja työmatkan mahdollinen enimmäispituus yhteen suuntaan 
minuutteina viitehenkilö, 2005.
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”Kyllä kansa tietää” – tulevien asukkaiden 
osallistaminen asuinalueiden suunnitteluun
Matti C. Kuronen

Ihmiset haluavat vaikuttaa asumiseensa, mutta useinkaan heille ei ole selvää, 
mihin asioihin he voivat vaikuttaa kuntalaisina ja mihin kuluttajina; minkä 
suhteen he ovat asukkaita ja minkä suhteen asiakkaita. Artikkeli esittelee 
tulevien asukkaiden roolia ja vaikuttamista kaupunkisuunnittelussa ja 
asuinalueiden kehityksessä. Alueiden ja asuntojen asiantuntijavetoisessa 
suunnittelussa julkisen osapuolen on ajateltu edustavan ihmisiä. Ihmisillä 
on kuitenkin muitakin rooleja kuin kansalaisuus ja he voivat osallistua myös 
näissä muissa rooleissa asuinalueidensa kehitykseen.

K untien  välisiä  muuttoja  tehdään  vilk-
kaammin kuin koskaan. Suomen kaupun-

gistumisaste  on  edelleen  niin  matala,  että  sen 
nousu  esimerkiksi  Ruotsin  tasolle  tarkoittaisi 
miljoonan  suomalaisen  maaltamuuttoa.  Usein 
muutetaan  myös  kunnan  sisällä  varallisuuden 
kasvaessa tai perhetilanteen muuttuessa. Tämä 
johtaa siihen, että kasvavilla kaupunkiseuduilla 
suunnitellaan  kokonaan  uusia  asuinalueita  tai 
vanhojen laajentamista.

Toisaalta kasvukunnat ovat rahoitusvaikeuk-
sissa ja aktiivisesti etsivät erilaisia kumppanuus-
malleja,  jotta  investoinnit  eivät  nousisi  liian 
suuriksi, mutta verotulot kuitenkin kasvaisivat 
tulevaisuudessa. Muuttoliikkeestä ei ole yhtä ai-
noaa totuutta siitä, mikä kunnalle on kannatta-
vaa. Aiemmin kestävänä pidettyä kasvuvauhtia 
selvästi nopeampi kasvu voikin saattaa kunnan 
talouden kestävälle uralle keskipitkällä aikajän-

teellä (Laakso et al. 2005, Laakso ja Kilpeläinen 
2006). 

Uudet  asuinalueet  rakennetaan  usein  en-
nestään  rakentamattomille  alueille  tai  alueille, 
joiden  käyttötarkoitus  muuttuu  esimerkiksi 
entisestä  leirintäalueesta  tai  teollisuusalueesta 
asuinalueeksi.  Tämä  on  kaupunkialueen  laaje-
tessa myös normaali prosessi, ”vähemmän tär-
keä” pioneeritoiminto antaa tilaa ”suunnitellulle” 
toiminnolle. Englanninkieliset termit greenfield, 
rakentamaton alue, ja brownfield, entinen esim. 
teollisuusalue,  ovat  tässä  suhteessa  hyvin  va-
laisevia.  Molemmat  viittaavat  alueeseen,  jossa 
ei  ole  paikallisia  asukkaita  eikä  rakentaminen 
tapahdu  välttämättä  kenenkään  lähinaapuris-
sa. Tämä on toisaalta myös osa suomalaista ra-
kentamisen  perinnettä:  kerran  suunnitellun  ja 
valmiiksi rakennetun alueen ympärille jätetään 
herkästi suojaava metsävyöhyke.
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European  Environmental  Agencyn  Urban 
Sprawl in Europe  -raportti  kritisoi  Helsingin 
seutua  juuri  tästä  väljyydestä  asutuksen  sijoit-
tumisen suhteen. Useimmiten välialueet perus-
tellaan ekologisilla  tarpeilla, mutta pinnan alla 
vaikuttaa myös se, etteivät alueelle jo asettuneet 
asukkaat  hevin  menettäisi  asuntonsa  läheisiä 
luontoalueita, olivat ne sitten suunnittelullisesti 
puistoa tai rakentamattomia tontteja.

Tulevat asukkaat on tässä määritelty raken-
nettavan  asuinalueen  ”ensimmäisenä  asukas-
sukupolvena”,  toisin  sanoen  ihmisinä,  jotka 
muuttavat uusiin asuntoihin – joko rakennut-
tajalta ostettuihin, vuokrattuihin tai itse raken-
nettuihin. Usein esitetty väite on, ettei tulevia 
asukkaita voida varmasti tunnistaa ja näin asia 
useimmiten  onkin.  Kuitenkin  voidaan  kuul-
la  ihmisiä,  jotka  ovat  kiinnostuneita  käyttä-
mään aikaansa kehittääkseen  jotain aluetta  ja 
luottaa  siihen,  että  ihmisillä  on  hyvin  suuri 
vaihtoehtoiskustannus  omalle  ajalleen  sekä 
ihmisiä,  jotka  kuluttajakäyttäytymiseltään  tai 
yhteiskuntaluokaltaan ovat mahdollisia tulevia 
asukkaita. Nykyisellään asunnonvaihtopäätök-
sestä  vaihtoon  kuluva  aika  on  tavallisesti  ko-
vin lyhyt, ainoastaan kuukausia, eikä tämä ole 
omiaan tukemaan parhaan mahdollisen asuin-
vaihtoehdon  löytämistä,  vaan  ennemminkin 
pakkovalintoja. Selvää on, että osallistuminen 
vaatii  myös  suunnitteluhankkeelta  johdon-
mukaista aikataulua. Asuntoa etsivä perhe  tai 
yksittäinen  asukas  ei  ole  valmis  sitoutumaan 
hankkeeseen, jonka valmistumisesta ei ole mi-
tään tietoa.

Asuinalueen valinta on yhä enenevässä mää-
rin  myös  elämäntyylikysymys.  Kun  alue  on 

suunniteltu  ja paikallisidentiteetti  syntynyt, on 
todennäköistä,  että  siitä  kiinnostuvat  ja  sin-
ne  muuttavat  ihmiset,  joiden  elämäntyyliin  ja 
ihanteisiin  se  sopii.  Tämä  merkitsee  sitä,  että 
asukkaiden  ”toinen  sukupolvi”,  ensimmäiseltä 
sukupolvelta vapautuviin asuntoihin muuttajat, 
eivät eroa mieltymyksiltään ensimmäisestä. Silti 
alueella voi ja tuleekin olla moneen eri tarpee-
seen sopivaa asumista jo kestävän palveluntuo-
tannon ja -kysynnän kannalta. 

Suunnittelussa kohti julkisen ja 
yksityisen yhteistyötä

Asemakaava  –  kunnan  hyväksymä  suunnitel-
ma  tietyn  rajatun  alueen  rakentamisesta  –  on 
kaupunkialueella  välttämätön  suunnitelma 
tietyn  alueen  rakentamisesta  ja  rakennusluvan 
myöntämisen  edellytys.  Suunnitelma  voidaan 
tehdä joko kunnan omana työnä tai sen voi teh-
dä  myös  konsultti.  Käytännössä  jälkimmäistä 
tapaa käytetään useimmiten silloin, kun suun-
niteltavan maan omistaa ja viulut maksaa joku 
muu kuin kunta. Molemmissa tapauksissa kun-
nan  omat  luottamuselimet  kuitenkin  hyväksy-
vät  kaavan  ja  valvovat,  että  se  täyttää  kunnan 
tavoitteet  ja  vastaa  tehtyjä  strategisia  valintoja 
esimerkiksi kasvun tai alueellisten painopistei-
den osalta. Kunnat ovat vastuussa kaavojen laa-
timisesta ja hyväksymisestä, mutta eivät toteuta 
niitä (eli rakenna kaavan mukaisia taloja), joten 
usein  kuntien  kaavoittajat  pitävät  tavoitteena 
mahdollisimman  pitkälle  ennalta  määriteltyjä 
ratkaisuja. 

Kaavoitus vaatii aina osallistumis- ja arvioin-
tisuunnitelman, mutta se ei useinkaan ole kovin 



     IHANTEET    33

raskas dokumentti eikä prosessin alkuvaiheessa 
ole  edes  tarkoituksenmukaista  päättää  kaikkia 
osallistumisen metodeja etukäteen.

Suomen  maankäytön  suunnittelujärjestelmä 
kuuluu  skandinaaviseen  lainsäädäntöperhee-
seen. Muualla Euroopassa, unionin alueellakin, 
järjestelmät ovat toisenlaisia. Britanniassa kaa-
vamääräykset  ovat  väljiä,  joten  ne  vahvistavat 
näin  hankkeisiin  liittyvää  poliittista  päätök-
sentekoprosessia  ja  jättävät  tilaa  suunnitelmi-
en  muutoksille  (Kurunmäki  2005).  Keskustelu 
tiukkojen ja väljien kaavamääräysten välillä on 
käynnissä  kaikkialla  (Rinkinen  2007).  Esimer-
kiksi  Britanniassa  muutos  kuntien  aktiivisesta 
maapolitiikasta (kunta lunastaa maan, kaavoit-
taa sen ja myy tontit) yksityiseen kehittämiseen 
tapahtui  1980-luvulla.  Voidaan  tulkita,  että 
myös Suomi on jollain kohtaa polulla hallinto-
vetoisesta  evolutiiviseen markkina-  ja  tarveve-
toiseen suunnitteluun.

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) uudis-
tamisen päätavoitteet olivat vahvistaa julkisen 
osallistumisen  ja  paikallisen  päätöksenteon 
roolia  (MRL  1999).  Huolimatta  lainlaatijan 
hyvistä  aikeista  osallistumisen  organisointia 
kohtaan  on  esitetty  kritiikkiä  (Staffans  2004). 
Tavallisia osallistumismenetelmiä ovat yleisö-
tilaisuudet  ja  mahdollisuus  antaa  kirjallinen 
mielipide tiettyyn aikaan. Molemmissa otetaan 
kantaa valmiisiin suunnitelmiin ja keskitytään 
kommentoimaan niiden huonoja ominaisuuk-
sia  ilman, että päästäisiin  juurikaan keskuste-
lemaan siitä, mitä alueella  tulisi  tai voisi olla. 
Tällainen osallistuminen, jossa käytetään vain 
vähän  tai  ei  lainkaan  aktiivisia  menetelmiä, 
johtaa vastarintaan. 

Laki ei näe tulevia asukkaita osallisina

Maankäyttö-  ja  rakennuslaissa  ei  mainita  tule-
via asukkaita osallisina (MRL 1999). Tämä tus-
kin  on  ainakaan  kaikilta  osin  tietoinen  valinta, 
vaan ennemminkin osoitus siitä, että maankäy-
tön suunnitteluun suhtaudutaan suoraviivaisena 
toimenpiteiden  sarjana  eikä  MRL  tai  muukaan 
lainsäädäntö tunnista alueen evolutiivista kehit-
tymistä sen jälkeen, kun kaava on laadittu ja ra-
kennuslupa myönnetty. Alue on oman onnensa 
nojassa ja suunnittelullisesta näkökulmasta myö-
hemmin on myös helpompaa suunnitella koko-
naan uutta kuin vanhan kehittämistä. Virallisen 
osallistumisen keinot ovat tältä osin rajallisia.

Usein  uudelle  asuntoalueelle  muuttava  vä-
estö on kohtuullisen yhtenäistä. Tämä luo pai-
neita  palvelujen  tuotannolle,  kun  esimerkiksi 
päiväkotipaikoissa on ensin huomattava kysyn-
täpiikki,  sitten  autiota  tilaa.  Ongelma  tosin  ei 
ole mitenkään uusi.

Lisäksi  on  syytä  tunnustaa,  että  yhtäläisestä 
laista  huolimatta  kasvavien  seutujen  lainalai-
suudet  asuinalueiden  suunnittelussa  ovat  toi-
senlaiset kuin muuttotappiokuntien. On eri asia 
suunnitella kokonaista uutta asuinaluetta  ja sen 
liittymistä urbaaniin rakenteeseen tai esimerkik-
si  joukkoliikenneverkkoon  kuin  tehdä  pienem-
piä  ratkaisuja  valmiiden  alueiden  täydennysra-
kentamisesta. Yksi suuri erottava tekijä on juuri 
asukasosallistumisen rooli: uusilla alueilla ei ole 
olemassa olevia asukkaita, mutta tulevien asuk-
kaiden intressi vaikuttaa on suuri – hehän aluetta 
tulevat käyttämään. Vanhoilla alueilla taas siellä 
jo asuvien  ihmisten mielipiteellä on suuri arvo, 
sillä alue ja sen ominaisuudet ovat heille tuttuja.
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Asuinaluesuunnittelujen vertailu1

Millaista  on  sitten  asuinaluesuunnittelun  käy-
täntö alueilla, joilla edellä esitetyt lainalaisuudet 
pätevät?  Suomessa  herkullisin  vertailupaikka 
on  eittämättä  pääkaupunkiseutu,  jossa  uusia 
asuinalueita on vertailtavaksi asti ja jossa niiden 
välillä on myös selkeää kilpailua niin toteutus-
resursseista  (esimerkiksi  valtion  ratainvestoin-
neista) kuin asukkaistakin.

Tyypillinen  aluesuunnitteluprosessi  Helsin-
gin seudulla koostuu kolmesta vaiheesta: ensin 
määritellään tavoitteet  ja tehdään osallistumis- 
ja  arviointisuunnitelma.  Tämän  jälkeen  teh-
dään kaavaluonnos kommentoitavaksi ja sitten 
varsinainen kaavaehdotus. Mitä osallistumiseen 
tulee, prosessissa on tiettyjä vaiheita, joissa jär-
jestelmän  osallisiksi  määrittämille  annetaan 
mahdollisuus  esittää  mielipiteensä  kirjallisesti. 
Kun suunnitellaan täysin uutta tai muuten mer-
kittävää  aluetta,  pidetään  myös  yksi  tai  kaksi 
tiedotus- ja keskustelutilaisuutta, jotka on pää-
asiassa suunnattu paikallisille asukkaille. Näitä 
ei  tavallisesti  nauhoiteta,  vaan  mielipiteiden 
ajatellaan tulevan suoraan suunnittelijoiden tie-
toon. Tavallisesti yksikään pääkaupunkiseudun 
noin  250  vuotuisesta  asemakaavaprosessista  ei 
sisällä muunlaista osallistumista. 

Osallistumisessa  kaikilla  osapuolilla,  eten-
kään osallistuvilla kansalaisilla, ei aina ole selkeää 
kuvaa siitä, mihin asioihin ja millä tavalla kulloi-
sessakin vaiheessa voidaan vaikuttaa. Erityisesti 
asemakaavasuunnittelun  käytännöt  vaihtelevat 

suuresti kuntien  ja  jopa kaavahankkeiden välil-
lä. Erilaiset prosessit voidaan nähdä myös  stra-
tegiavalintoina:  haluaako  kunta  kilpailla  uusien 
veronmaksajien  suosiosta  vai  eikö?  Osallistu-
misen järjestäminen on lähes yksinomaan kun-
tien  käsissä.  Nykyisellään  osallistuminen  usein 
järjestyy omakotiyhdistysten ym. kautta,  jolloin 
se  liukuu  enemmän  tai  vähemmän  yksittäisten 
kansalaisten  mielipiteen  kuulemisesta  julkisen 
tahon  ja  yhdistyksen  väliseksi  kirjeenvaihdoksi 
(Mäntysalo 2002). Tulevilla asukkailla taas ei ole 
edustajaa,  joten kaavoituksessa on sekä kerättä-
vä että tulkittava tiettyjä signaaleja. Muodollinen 
osallistuminen ei tarjoa keinoja tähän.

Kunnan  täysin  hallinnoimassa  kaavaproses-
sissa  kaupungin  nykyisiä  asukkaita  kuullaan 
osana  muodollista  osallistumisprosessia.  Yk-
sityinen  sektori  on  useimmiten  mukana  vain 
epämuodollisesti  ja  reaktiivisesti  eikä  yhteis-
työtä  julkisen  ja  yksityisen  välillä  synny,  sillä 
sille ei ole  juridista pakkoa. Yksityinen sektori 
tulee  mukaan  vasta  suunnittelun  jälkeen  maa-
kauppaprosessissa,  joka  Helsingin  seudulla  on 
tavallisesti viime aikoina  tehty  tontinluovutus-
kilpailulla  (eli  huutokaupalla);  onpa  joissain 
tapauksissa  tosin  käytetty  erilaisia  ideakilpai-
lun  muotojakin.  Kunta  suunnittelee  ja  raken-
taa  (käytännössä  lähes  aina  suunnitteluttaa  ja 
rakennuttaa)  kunnallistekniikan  ja  palvelut. 
Tulevilla asukkailla ei ole mitään linkkiä suun-
nitteluprosessiin. 

Kun suunnittelua  tehdään  julkis-yksityisenä 
yhteistyönä, olemassa olevat asukkaat ovat osa 

1    Tarkempi  vertailu  esitetään  artikkelissa  Majamaa  W;  Heywood  C;  Kuronen  M  (2008)  Including Future inhabi-
tants in urban development process in Finland (International Journal of Housing Markets and Analysis, julkaistaan 
3/2008)
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prosessia, mutta  tällä  tavoin yksityisellä  sekto-
rilla  on  aloitteellinen  ja  myönteinen  vaikutus 
prosessiin.  Julkinen  ja  yksityinen  ovat  kump-
panuudessa  ja  suunnittelevat  kaavan  yhdessä. 
Toistaiseksi  yhteistyömalleja  ei  kuitenkaan  ole 
käytetty palvelujen tuottamiseen ja tämä palve-
lujen puute on ollut ongelma asukkaille. 

Tulevien asukkaiden osallistaminen 
Nupurinkartanossa

Nupurinkartanon asemakaava-alue on noin 600 
asukkaan  espoolainen  pientaloalue  pienen  Nu-
purinjärven  rannalla  Turunväylän  pohjoispuo-
lella (Kuva 1). Tällä hetkellä Nupurinkartano on 
entinen  motellialue,  brownfield.  Alueesta  tekee 
erityisen se, että se on Histan noin 19 000 asuk-
kaan tulevan osayleiskaava-alueen ensimmäinen 
rakennettava asuinalue ja siellä tehtyjä ratkaisuja, 
sekä teknisiä että prosessuaalisia, tullaan jalosta-
maan Histan muilla asemakaava-alueilla. 

Nupurinkartanon asemakaava-alueella suun-
nitteluun on käytetty 4P-mallia, public-private-
people partnershipiä2, jossa tehdään yhteistyötä 
julkisen sektorin (public), paikallisten asukkai-
den (people) ja yksityissektorin (private) välillä 
eli PPP (public-private partnership),  jossa pai-
kalliset  asukkaat  on  otettu  mukaan  kumppa-
nuuteen. 4P-mallin viimeinen P viittaa tuleviin 
asukkaisiin (people). Tulevia asukkaita on pidet-
ty  yhtenä  osallistahona  ja  heitä  on  osallistettu 
suunnitteluprosessiin yhtä lailla kuin ympäröi-
viä asukkaitakin. 

Kuva 1. Havainnekuva Nupurinkartanosta.

Mielenkiintoisimpana  osallistumiskeinona 
tulevien asukkaiden mieltymysten  tutkimiseen 
käytettiin  kaksivaiheista  Signals-verkkotyöka-
lua3  julkisen  ja  yksityisen  yhteistyönä  Oppiva 
kaupunkisuunnittelu  ja  asumisen  arki  -tutki-
mushankkeen tuella. Muita keinoja olivat mm. 
avoin  verkkofoorumi  sekä  lasten  arkkiteh-
tuurikoulun  tuottama  ideointi  ja  sen  tulosten 
tulkitseminen.  Signals  on  kehitetty  heikkojen 
signaalien  tunnistamiseen,  eikä  siinä  siis  esi-
telty  kaavaluonnosta  vaan  ainoastaan  kysyt-
tiin  ihmisiltä  heidän  asuinalueeseen  liittyvistä 
mieltymyksistä.  Ainoa  kysymys  vaiheessa  yksi 
oli  ”mikä  tekisi  Nupurista  hyvän  asuinpaikan”. 
Vaiheessa kaksi vastaajat arvottivat saatuja vas-

1   Kts. lisää mallista esimerkiksi Opus-tutkimushankkeen sivuilta opus.tkk.fi
2   Kts. lisää Signalsista www.strategysignals.com

http://www.strategysignals.com
opus.tkk.fi
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tauksia. Näin saatiin tieto sekä annettujen mie-
lipiteiden koetusta tärkeydestä että hajonnasta. 
Linkki  kyselyyn  lähetettiin  sähköpostitse  ym-
päröiville asukkaille asukasyhdistysten kautta ja 
se julkaistiin Espoon kaupungin etusivulla sekä 
yksityisen kehittäjän verkkosivuilla. 

Vastaajia  oli  ensimmäisessä  ja  toisessa  vai-
heessa kummassakin noin kaksisataa ja ensim-
mäinen vaihe tuotti yli kahdeksansataa signaa-
lia analysoitavaksi – jokainen vastaaja siis antoi 
neljä vastausta. Kolme neljäsosaa vastaajista oli 
iältään 30–55-vuotiaita ja 53 % perheellisiä, 42 
% lapsettomia pariskuntia tai yhden hengen ta-
louksia.  Nupurinkartanon  kaltaiselle  pientalo-
alueelle ihmiset muuttavat suurimmaksi osaksi 
melko  läheltä  (Vaattovaara  1998).  Espoonkin 

muutoista  kaksi  kolmasosaa  tapahtuu  kunnan 
sisällä (Munter 2005). Näillä taustatiedoilla saa-
daan melko vahvasti perusteltu kuva siitä, että 
vastaajat todella edustavat potentiaalisia tulevia 
asukkaita.

Nupurinkartanossa Signals-kyselyn  tulosten 
pohjalta laadittiin valintapaletti, jossa määritel-
tiin kuhunkin kortteliin tai asuntoyhtiöön asuk-
kaiden valittaviksi jätettäviä ominaisuuksia lisä-
rakennusoikeudesta,  pihasaunasta  ym.  Tämän 
lisäksi  kyselyn  tuloksia  ja  tulevien  asukkaiden 
toiveita vietiin sellaisenaan eteenpäin kaava- ja 
asuntosuunnittelussa. 

Saadut  vastaukset  painottuivat  asuntojen 
ominaisuuksiin,  ympäristöön,  toiminnallisuu-
teen sekä kestävän kehityksen ja elämänlaadun 

Kuva 2. Vastausten jaottelu.

Vastaukset jotka ovat

Vahvat signaalit:
triviaalit asiat, eivät ole

päätöksenteon perusteita,

vaikka näin voisi luulla

Ei tärkeitä ja suuri yksimielisyys:
varmaan syystäkin näin,

“nice to know” -tietoa

Tärkeitä ja iso hajonta:
tärkeää tarjota alueelle, mutta ei

kaikille. “Itselle rakentamisen”

harha!

tä
rk

e
ä

iso hajontapieni hajonta

e
i

tä
rk

e
ä

Heikot signaalit:
kiinnostavimmat vastaukset, tästä

syntyy uusia ajatuksia asumiseen

ja sen kehittämiseen

uutta, hiljaista tietoa
perinteisen tiedon

akseli
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alueille.  Luonnollisesti  vastaukset  vaativat  asi-
antuntijatulkintaa sen suhteen, olivatko ne kaa-
vavaiheessa  ratkaistavia  asioita  vai  ehkä  vasta 
asunnon ostajan omia sisustuksellisia valintoja. 
Metodilla  on  kuitenkin  löydettävissä  triviaali-
vastaukset (pidetään yleisesti merkityksellisinä, 
pieni hajonta)  ja asumisen tulevaisuuteen kur-
kottavat  signaalit  (ei  pidetä  merkityksellisinä, 
mutta hajonta on iso) (Kuva 2). Kysymys halut-
tiin kuitenkin jättää tietoisesti mahdollisimman 
avoimeksi eikä hanketta esitelty kyselyn yhtey-
dessä kovinkaan tarkasti, jotta vältettiin valmii-
den suunnitelmien kommentoiminen. Erityisen 
vahvasti  sekä  vastauksissa  että  vastaajia  analy-
soitaessa  ja myös virallisessa kaavaosallistumi-
sessa  nousi  esiin  alueen  sekä  sitä  ympäröivien 
asukkaiden  päiväkotipaikkatarve,  toinen  selvä 
trendi oli vahvistunut ympäristötietoisuus.

Asuinalueen suunnitteluratkaisuissa on aina 
kysymys  kompromisseista  eikä  kokonaista 
aluetta voida suunnitella yksittäisten vastaajien 
mieltymysten pohjalta. Vastaajat tämän varmas-
ti  ymmärtävätkin,  jos  itse  suunnitteluprosessi 
on niin avoin, että kukin osallinen saa ymmär-
ryksen muidenkin mielipiteistä. Signals  tarjosi 
tähän mahdollisuuden toisin kuin yksisuuntai-
nen kirjallisen mielipiteen jättäminen. 

4P-malli  tarjoaa  mahdollisuuden  ratkaista 
esitetty  päiväkotipaikkaongelma.  Kaupungin 
budjettivaroin  toteuttaman  päiväkodin  raken-
tamiseen  kuluu  aikaa,  mutta  asukkaiden  sel-
keän  tarpeen  täyttäminen  on  myös  yksityisen 
rakennuttajan  etu.  Asukkaiden  omistettavak-
si  voidaan  rakentaa  päiväkoti,  jossa  yksityiset 
palveluntarjoajat  tarjoavat  Espoolle  ostopal-
velupäiväkotia  tiloissa,  jotka  asukkaat  yhdessä 
omistavat. Asukkaiden rooliksi  jää hallinnoida 

omistamista.  Tämänkaltainen  ratkaisu  antaa 
asukkaille  paljon  mahdollisuuksia  käyttää  inf-
rastruktuuria  omiin  tarkoituksiinsa.  Histassa 
4P-malli  on  ollut  esillä  myös  laajamittaisena 
ratkaisuna järjestää palvelut sekä niiden talou-
delliset reunaehdot erityismaankäyttösopimuk-
silla. Maankäyttösopimus on yksityisen maan-
omistajan ja kunnan välillä solmittava sopimus, 
jossa sovitaan mm. kunnallistekniikan toteutta-
misesta ja maksamisesta asemakaava-alueelle.

Tulevien  asukkaiden  ympäristötietoisuus 
puolestaan  rohkaisi  yksityisen  tahon  kehittä-
mään  alueelle  alueellista  kalliolämpöjärjestel-
mää,  joka  ilmastovaikutuksiltaan  on  vaihtoeh-
toisia malleja parempi.

Kuluttajuus ja asuminen

Asumisen ja asuinalueen kulutus ei ole normaa-
lia kuluttamista. Ensinnäkin markkinasta valta-
osa  on  käytettyjen  asuntojen  kirpputorikaup-
paa  ja  jäljelle  jäävästä  osasta  kuluttajat  tekevät 
osan  itse  harrastustoimintana.  Tätä  pidetään 
normaalina.  Toisekseen  asuntojen  valmistajat 
eivät  voi  yksin  päättää,  millaisin  asunnoin  he 
markkinoiden kysyntään vastaavat, vaan siihen 
vaikuttavat  paikalliset  säädökset  ja  mielipiteet 
sekä  lait.  Esimerkiksi  asuntokauppalaki  tekee 
osallistumisen vaikeaksi, sillä tulemalla mukaan 
liian aikaisin tuleva asukas voi joutua ottamaan 
perustajaurakoitsijan  roolin  ja  vastuun.  Osa 
säännöistä  on  subjektiivisia  oikeuksia  terveel-
lisyyteen  ja  turvallisuuteen,  osa  mielivaltaisia 
sääntöjä  tyyliin ”punainen on keltaista parem-
pi”. Kolmanneksi asumisen kuluttaminen ei ra-
joitu vain omien seinien sisäpuolelle. Asuminen 
on muutakin kuin pankkisuhde.
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Asuminen  on  muuttunut  suojan  rakentami-
sesta  valinnoiksi,  kiivennyt  Maslowin  pyramidia 
ylöspäin  kohti  itsensä  ilmentämistä.  Asunnon 
ominaisuudet puolestaan ovat muotoutuneet vuo-
sien mittaan eri tekijöiden vaikutuksesta ja suurin 
osa niistä on enemmän totuttuja kuin välttämät-
tömiä, kuten esimerkiksi  tuuli-  ja astiankuivaus-
kaappi,  joiden  aikanaan  innovatiivisesti  ratkai-
semaan  ongelmaan  on  nyttemmin  myös  muita 
ratkaisuja.  Näin  ollen  on  myös  tunnustettava  se 
tosiseikka, että osallistuminen alueen tai asunnon 
suunnitteluun tapahtuu aina omista kokemuksista 
lähtien ja asunnon osto on niin suuri hanke, että 
siihen liittyy usein riskien karttamista.

Ihmiset  kuitenkin  haluavat  vaikuttaa  asu-
miseensa, mutta useinkaan heille ei ole selvää, 
mihin  asioihin  he  voivat  vaikuttaa  kuntalaisi-
na ja mihin kuluttajina; minkä suhteen he ovat 
asukkaita ja minkä suhteen asiakkaita. Voidaan 
kärjistää,  että  tällä  hetkellä  valinnanmahdolli-
suudet alueen suhteen ovat äänestäminen ker-
ran neljässä vuodessa ja asunnon suhteen oman 
kylpyhuoneen kaakelien värin valinta. 

Osallistumisen muotoja on toki kansalaisyh-
teiskunnassa  muitakin  kuin  virallisen  kaavan 
myötä  aukeavat  mahdollisuudet.  Eri  järjestöt 
järjestävät omia tilaisuuksiaan sekä keskustelui-
ta ja pyrkivät vaikuttamaan suunnitteluun, eri-
tyisesti aluesuunnitteluun. Usein tämä tapahtuu 
virallisen  kaavan  ohitse,  esimerkiksi  vaikut-
tamalla  oman  alueen  kunnallispoliitikkoihin, 
jotka  ovat  myös  itse  osallisia  ja  joiden  menes-
tys on pitkälti kiinni alueen asukkaiden äänistä. 
Mielenkiintoinen esimerkki on myös Helsingin 

Sanomien organisoima ja valitsema maallikko-
keskustelijajoukko, joka aika ajoin ottaa kantaa 
Kuninkaantammen  alueen  suunnitteluun  ja 
jonka  keskustelut  lehti  tuo  myös  lukijoidensa 
tietoon.

Yhteisenä nimittäjänä on, että nämä eivät ole 
osa virallista prosessia vaan ne helposti voidaan 
suunnittelijoiden niin halutessa ohittaa olanko-
hautuksella  ja  mutinalla  epäammattimaisuu-
desta  tai  väärästä  suunnitteluvaiheesta.  Kes-
kustelutilanteissa niin perinteisellä tavalla kuin 
esimerkiksi  netissäkin  korostuu  muutaman 
voimakkaan  keskustelijan  rooli  demokratian 
sijaan, perinteisessä mielipiteen ilmaisemisessa 
taas vuorovaikutteisuus  ja  joukon yhteinen äly 
tai yhteisten tavoitteiden arviointi jää syntymät-
tä. Tähän otti kantaa myös Greater Helsinki Vi-
sion 2050 -kilpailussa jaetulle toiselle sijalle si-
joittunut Demos Helsingin kilpailutyö, Towards 
City 2.04, jossa tavoiteltiin asukkaiden tuottami-
en  osallisuuteen  perustuvien  palvelujen  ja  toi-
mintojen ympärille rakentuvaa kaupunkia.

Mihin  yksittäinen  ihminen  voi  vaikuttaa 
muuten kuin rahalla? Entä mihin on voinut vai-
kuttaa aiemmin? Vastaus ei ole muuttunut ajan 
myötä. Kuitenkaan yhteiskunta, jossa osallistut-
taminen on helppoa ja tietoa kaikkien saatavilla, 
ei voi perustua teknokratialle. Julkisella vallalla 
ja liike-elämällä on velvollisuus ottaa kuluttajat 
ja kansalaiset mukaan asumisen suunnitteluun. 
Demokratian ja osallisuuden sekä toisaalta va-
linnanvapauden  vahvistamiseksi  tarvitaan  eri-
laisia  osallistumisen  muotoja  äänestämisen  ja 
kuluttamisen välillekin.

4   Kts. lisää kilpailusta ja voittajatöistä www.greaterhelsinkivision.fi

http://www.greaterhelsinkivision.fi
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Kuluttajamyytit asumisen mikroilmastossa
Mikko Rask, Päivi Timonen ja Jenni Väliniemi

Asunnon ostajille ja vuokralaisille asumisen konseptien vaihtoehdot ja 
vaikuttamismahdollisuudet niiden kehittämiseen eivät ole viime aikoina vai-
kuttaneet kovin runsailta. Esimerkiksi kerrostalotuotanto näyttää toistuvan 
samankaltaisena alueelta toiselle. Kuluttajien arkea vastaavien asuntojen ja 
alueiden suunnittelua rajoittavat yhdyskuntarakenteet, tekniset rajoitteet ja 
intressiristiriidat. Näin tekevät myös alan toimijoille syvään juurtuneet taus-
taoletukset kuluttajista ja näiden tarpeista. Tarkastelemme artikkelissamme 
pääkaupunkiseudulla toimivien rakennuttajien ja kaupungin edustajien 
näkemyksiä kuluttajista ja näiden roolista asumissuunnittelussa. Keskeinen 
havaintomme on, että kuluttajakuvaan liittyy voimakkaita ”myyttejä”, jotka 
tukevat ja ylläpitävät vallitsevia suunnittelukäytänteitä. Pohdimme ja proble-
matisoimme myyttejä tutkimusaineistomme ja kirjallisuuden valossa.1 

A suminen  muuttuu  hitaasti.  Alueet  ja  ra-
kennuskanta ovat pysyviä rakenteita, joita 

muotitrendit eivät heiluttele. Uusien asumiskon-
septien kehittelyssä ja läpiviennissä markkinoil-
le on mukana monia osapuolia, mikä hidastaa 
muutosten aikaansaamista. Eriävien etujen ris-
titulessa on vaikea päästä yhteisymmärrykseen 
uusista  asumiskonsepteista.  Yrityksillä  ja  kun-
nilla  on  kuitenkin  paineita  asumisratkaisujen 
kehittämiseen,  etenkin  niiden  monipuolista-
miseen ja suunnittelukäytänteiden avaamiseen. 
Yksi keskeisimpiä ajureita tähän on ollut kulut-
tajien vaurastuminen sekä lisääntyvä kiinnostus 

yksilöllisiin palveluihin ja räätälöityihin ratkai-
suihin. Toinen ajuri  liittyy  trendiin kuluttajien 
ja  kansalaisten  osallistumisesta:  esimerkiksi 
uusittu  maankäyttö-  ja  rakennuslaki  oikeuttaa 
asukkaat osallistumaan kaavoitusprosessiin sen 
eri vaiheissa.

Asumisen suunnittelijoilla, kaupungin ja ra-
kennusalan  edustajilla  on  monta  hyvää  syytä 
pyrkiä  ymmärtämään  asukkaiden  moninaisia 
tarpeita  ja ottaa ne huomioon asumisen suun-
nittelussa.  Tämä  ei  ole  kuitenkaan  heijastunut 
asumistarjonnan  monipuolistumiseen,  suun-
nittelun  joustavuuteen  tai  asukaslähtöisyyteen. 

1   Artikkeli liittyy hankkeeseen Urbaanin asumisen tulevaisuuden konseptit – asumistarjonnan erilaistaminen ja at-
traktiivisuus pääkaupunkiseudulla.
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Suurimpien  rakennusliikkeiden  erilaiset  asu-
misratkaisut ovat olleet vähissä, erityisesti ker-
rostaloissa (Ilonen et al. 2007, 32, Väliniemi et al. 
2008). Myös uusien asuntojen pohjaratkaisuissa 
huonekoot  on  mitoitettu  juuri  tiettyjä  toimin-
toja, kuten nukkumista,  ruokailua  ja oleskelua 
varten  (Tiuri  1998).  Asukkaiden  puolesta  teh-
dyt  ratkaisut  eivät  ole  parantaneet  valinnan  ja 
muuntelun mahdollisuutta. Asumisen tilallinen 
eriyttäminen on peräisin jo 1900-luvun varhai-
silta vuosikymmeniltä ja tilanne on vakiintunut, 
vaikka  yhteiskunnalliset  ja  eri  väestöryhmissä 
tapahtuneet muutokset ovat eriyttäneet asumis-
tarpeita (ks. Nylander 2007, 52).

Asuntojen  ja  alueiden  suunnittelua  suun-
taavat käsityksemme mukaan alan toimijoiden 
syvään juurtuneet taustaoletukset kuluttajista ja 
näiden  tarpeita.  Kutsumme  näitä  kuluttajaku-
vaan  liittyviä  taustaoletuksia  ”myyteiksi”,  joilla 
viittaamme  niin  ilmeisiltä  vaikuttaviin  käsi-
tyksiin,  että  niiden  erityistä  toteennäyttämistä 
ei koeta välttämättömäksi. Myytit ammentavat 
voimansa monista lähteistä. Esimerkiksi raken-
nuttajille  on  muodostunut  kuluttajista  vahva 
näkemys  nykyisten  tiedonhankintamenetelmi-
en ja kuluttajapalautteiden kautta. Vakiintunei-
den tiedonkeruun käytänteiden vaikutusta niis-
tä välittyvään kuluttajakuvaan ei välttämättä ole 
helppo tiedostaa. Asuntorakentamisen ja suun-
nittelun  kentällä  on  myös  kuultavissa  kaikuja 
rationalistisen  suunnittelutradition  lähtökoh-
dasta, oletuksesta että asiantuntijat tietävät par-
haiten  ja osaavat oikealla  tavalla  toteuttaa  sen, 
mitä asukkaiden uskotaan haluavan  (ks. Män-
tysalo  2007,  Puustinen  2006,  168).  Rationalis-
tisessa suunnittelussa keskeistä on tavoitteiden 
määrittely  tutkimuksellista  tietoa  keräämällä, 

analysoimalla  ja  soveltamalla,  jolloin  asukkai-
den osallistumiselle ei jää tilaa tai sisältöä (Tay-
lor 1998, 66-70; Mäntysalo 2007, 73, Puustinen 
2006, 246). 

Käsityksemme  mukaan  myyttiset  käsitykset 
kuluttajista ylläpitävät myös vallitsevia asumisen 
konsepteja ja suunnitteluprosesseja. Mikäli niihin 
halutaan merkittäviä muutoksia, eivät yksittäiset 
toimenpiteet  ja  säädökset  ole  välttämättä  riittä-
viä.  On  tarpeellista  pyrkiä  myös  tunnistamaan, 
millä  tavoin  rakennuttajien,  suunnittelijoiden 
ja  arkkitehtien  syvään  juurtuneet  ajattelutavat 
vaikuttavat—muutosta edistäen tai sitä jarrutta-
en—asumissuunnittelun nykyiseen tarjontaan ja 
sen kehittämiseen tulevaisuudessa. 

Haemme asumisen toimialan kuluttajamyyt-
tejä kahdeksan pääkaupunkiseudun asuntotuo-
tannon suunnasta vastaavan toimijan haastatte-
lusta. Haastattelut tehtiin syksyllä 2007 ja niissä 
kysyttiin toimijoiden näkemyksiä asumisen ny-
kykonsepteista  ja  konseptien  muotoutumiseen 
vaikuttavista  tekijöistä  (laajemmin  ks.  Välinie-
mi et al. 2008). Viisi haastatelluista työskenteli 
rakennusalan  yrityksissä  ja  kolme  haastatelta-
vaa oli pääkaupunkiseudun kaupunkien asumi-
sen suunnittelijoita (Helsinki, Espoo ja Vantaa). 
Haastatteluaineistomme on pieni, mutta riittävä 
herättääkseen  kysymyksiä  asumissuunnittelun 
kuluttajamyyteistä suhteessa muihin toimialoi-
hin.  Haastatteluaineistoa  tulkitessamme  ha-
vaitsimme,  että  monet  kuluttajatutkimuksesta 
tutut  kuluttajakuvan  myytit  sekä  toistuvat  sel-
laisinaan  että  saavat  toimialakohtaisia  erityis-
piirteitä.  Havainnollistamme  tunnistamiamme 
kuluttajamyyttejä  haastatteluista  poimituin 
sitaatein;  vertaamme  havaintojamme  muussa 
tutkimuskirjallisuudessa  tunnistettuihin  kulut-
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tajamyytteihin;  lopuksi  etsimme  kuluttajatut-
kimuksesta  vaihtoehtoisia  tulkintoja  myyteille. 
Myyttien  tarkastelussa  nojaamme  laadulliseen 
ja aineistolähtöiseen tutkimustraditioon ja esit-
telytapaan.

Artikkelimme  rakentuu  siten,  että  aluk-
si  taustoitamme  ”myytin”  käsitettä  ja  siihen 
liittyviä  tutkimuskysymyksiä.  Tämän  jälkeen 
esittelemme kuluttajakuvaan liittyviä myyttejä 
aineistostamme  nousevien  havaintojen  poh-
jalta.  Tarkoituksemme  ei  ole  syöttää  lukijalle 
omia  taustaoletuksiamme,  vaan  havainnollis-
taa  vallitsevia  ajattelutapoja  aineistostamme 
nousevin  esimerkein.  Pyrimme  myös  tarjo-
amaan  myyttisille  käsityksille  vaihtoehtoisia 
tulkintakehyksiä.  Lopuksi  pohdimme,  miten 
myytit vaikuttavat vallitseviin asumisen suun-
nittelukäytänteisiin  ja  miten  myytteihin  voi-
daan vaikuttaa.

Myytit asumisessa – totta vai tarua?

Myyttitutkimuksella on monihaaraiset  juuret. 
Muinaisen maailmaan  ja perinteisiin ajattelu-
tapoihin liittyneitä myyttejä, kuten jumaltaru-
ja ja kansanuskomuksia on tutkittu mm. folk-
loristiikassa  ja  uskontotieteissä.  Modernien 
maailman ilmiöiden tarkasteluun myyttinäkö-
kulma on siirtynyt muun muassa filosofien, se-
miootiikkojen  ja  antrolopologien  välityksellä 
(esim., Lévi-Strauss 1995; Tarasti 1992; Barthes 
1986; Mumford 1970, 1967). Yhtä määritelmää 
myyteille on turha etsiä eri tutkimustraditiois-
ta  ponnistavista  kirjoituksista.  Jotakin  suun-
taviivoja  siitä,  miten  myytit  meille  ilmenevät 
voidaan  kuitenkin  esittää.  Karkeasti  voidaan 
erottaa  kaksi  tasoa:  ”neutraali”  taso  yksi,  jos-

sa  myytit  ovat  ajattelun  ja  kommunikoinnin 
perustyökaluja  ja  vähemmän  neutraali  taso 
kaksi,  joissa  myytit  salakavalasti  vaikuttavat 
ajattelun ja päätöksenteon rakenteisiin. Tasolla 
yksi myytit  ilmenevät  tapoina puhua asioista, 
tapoina luoda järjestystä kaoottiseksi koettuun 
maailmaan  ja  tapoina  tulkita  ja  antaa  merki-
tyksiä  erilaisille  asioille.  Tasolla  kaksi  myytit 
puolestaan  pyrkivät  liiallisesti  yksinkertaista-
maan ja ”luonnollistamaan” historiallisesti  tai 
sosiaalisesti tuotettuja ”faktoja” sekä vaikutta-
maan ja ylläpitämään vallitsevia ajattelutapoja 
ja valtarakenteita. Tasot yksi ja kaksi menevät 
kuitenkin helposti sekaisin. Esimerkiksi myyt-
ti vesihiidestä, joka nappaa pieniä veden äärel-
le kurkottavia lapsia syvyyksiin, ilmentää yhtä 
lailla  tapaa  puhua  ja  havainnollistaa  veden 
vaaroja kuin tapaa luonnollistaa mainitut vaa-
ratekijät ja kieltää uhmaamasta niitä.

Moderneja myyttejä tutkineen Roland Bart-
hesin (1986) mukaan myytin synnylle on kyn-
nysarvo,  jota  Barthes  kuvaa  (edellä  mainittua 
tasoa kaksi painottaen) asioiden epäpolitisoitu-
misen intensiteettinä. Hänen ajatuksen mukaan 
myytit ovat heikkoja, mikäli ne hämärtävät vain 
osittain  asioiden  poliittisen  luonteen;  vahvat 
myytit puolestaan mitä ilmeisimmin epäpoliti-
soivat asiantuntijalausumia tai julkisen päätök-
senteon  lähtökohtia. Barthesin mukaan myytit 
eivät  myöskään  ole  ikuisia,  vaan  niillä  on  ra-
jallinen  elinkaari.  Myyttien  elinkaari  vaihtelee 
saman  kirjoittajan  mukaan  erilaisissa  sosiaali-
sissa  ympäristöissä,  joita  hän  kutsuu  myyttien 
mikroilmastoiksi.

Seuraavassa  viittaamme  myyteillä  yleisesti 
niin ilmeisiltä vaikuttaviin käsityksiin ja lähtö-
kohtiin,  että niiden erityistä  toteennäyttämistä 
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ei  koeta  välttämättömäksi  (vrt.  Marris  2001). 
Tiedostamme,  että  myytit  ajatusrakenteiden 
”sokeina pisteinä” voivat olla luonteeltaan tasoa 
yksi tai kaksi — harmittomia yleistyksiä tai vas-
taavasti Barthesin kuvailemia ”vahvoja myytte-
jä”.  Pyrimme  jättämään  tasojen  tunnistamisen 
lukijan  itsensä  arvioitavaksi.  Suuntaamme  sen 
sijaan huomiomme kysymykseen asumisen toi-
mialalta  löytämiemme  myyttien  mikroilmas-
tosta. 

Myytit  saattavat  vaikuttaa  leikkisältä,  epäi-
lyttävältä  tai  todellisuudessa  esiintyvien  suun-
nittelukäytäntöjen  kannalta  epärelevantilta 
tutkimuskohteelta.  Emme  pane  pahaksemme, 
vaikka  artikkeliamme  ei  luettaisi  otsa  kurtus-
sa. Samalla haluamme kuitenkin korostaa, että 
myytit  viittaavat  sosiaalisesti  jaetun  ajattelun 
syvään juurtuneisiin käsityksiin, jotka ylläpitä-
vät yhteiskuntamme vaikeasti havaittavia ja kir-
joittamattomia  sääntöjärjestelmiä.  Esimerkiksi 
Hukkinen (1999, s. 20) on todennut että, lakeja 
ja  säädöksiä on helppo muuttaa verrattuna  ta-
poihin, joilla ihmiset ovat tottuneet toimimaan 
ja  käsitteellistämään  arkisia  tai  ammatillisia 
käytänteitään.  Näitä  ”kognitiivisella”  tasolla 
vaikuttavia tekijöitä on tutkittu laajasti muiden 
muassa uusinstitutionaalisen organisaatioteori-
an yhteydessä (DiMaggio & Powell 1991, Scott 
1995).  Asumissuunnittelun  areenalla  myyttien 
purkaminen voi auttaa löytämään uusia ratkai-
suja asumiskonseptien kehittämiseen  ja niiden 
monipuolistamiseen. 

Jaamme  tulevaisuuden  asukasta  koskevat 
myytit  kahteen  kategoriaan:  yleismyytteihin  eli 
eri  aloilla  yleisesti  tunnistettuihin  myytteihin 
koskien  kuluttajan  roolia  suunnittelu-  ja  pää-
töksentekoprosesseissa sekä toimialamyytteihin 

eli  asumissuunnittelussa  omaleimaisesti  ilme-
neviin  myytteihin.  Vertailemalla  ja  problema-
tisoimalla  asumisen  myyttejä  muilla  toimi-  ja 
tutkimuksenaloilla myyteistä tehtyihin havain-
toihin,  osallistumme  keskusteluun  myyttien 
elinkaaresta. — Ehkäpä jotkut myyteistä jo kuu-
luisivat myyttien hautausmaalle.

Yleismyytit

Yleismyyteillä  tarkoitamme  sellaisia  perus-
oletuksia  kuluttajien  mahdollisuuksista  ja  ra-
joitteista  osallistua  suunnittelu-  ja  päätöksen-
tekoprosesseihin,  jotka  toistuvat  myös  muilla 
yhteiskuntasektoreilla ja toimialoilla. Yleismyy-
tit  eivät  siis  ole  erityisiä  asumissuunnittelun 
areenalla, vaan niillä on rinnakkaismuotoja eri 
suunnitteluympäristöissä. 

Yleismyytit  viestivät  kolmenlaisista  asioista: 
kuluttajien  mielipiteiden  hajanaisuudesta  sekä 
kuluttajien muutosvastarintaisuudesta ja asian-
tuntemuksen puutteesta. Rakennuttajien ja kau-
punkisuunnittelijoiden puheissa myyttiset käsi-
tykset linkittyvät toisiinsa. Pidämme kuitenkin 
tärkeänä erotella kolme yleismyyttiä toisistaan, 
koska kukin niistä tarjoaa erilaisen tulkintake-
hyksen  kuluttajien  ja  asukkaiden  roolista  asu-
missuunnittelussa.

Esittelemme  yleismyytit  omina  lukuinaan. 
Määrittelemme niissä myytin keskeisen sisällön; 
havainnollistamme  sen  ilmenemistä  yhtäältä 
rakennuttajien  ja  toisaalta  kaupunkisuunnitte-
lijoiden puheissa ja käsityksissä; perustelemme 
miksi  myytti  on  luonteeltaan  yleismyytti  (vs. 
toimialamyytti)  ja  tarjoamme  myytin  kuvaa-
malle  kuluttajakuvalle  vaihtoehtoisia  tulkin-
tanäkökulmia.
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Myytti 1: Tuleva asukas on mahdoton 
tunnistaa

Ensimmäisen  yleismyytin  mukaan  on  mahdo-
tonta tietää kuka on asuntojen tai alueiden tu-
leva asukas, minkä vuoksi kuluttajien mukaan-
otto asumisen suunnitteluun on ongelmallista. 
Haastatellut  kaupunkisuunnittelijat  ja  raken-
nusliikkeiden  edustajat  arvelevat,  että  asuk-
kaiden  osallistaminen  alueiden  tai  asuntojen 
suunnitteluun välittää sattumanvaraisesti tietoa 
kuluttajien  tarpeista  ja  altistaa  asumissuunnit-
telun riskille harhaanjohtavasta kuluttajatiedos-
ta (vrt. Yli-Pelkonen & Kohl 2005). Kuvaamme 
seuraavassa kuinka ”tuleva asukas on mahdoton 
tunnistaa” -myytti ilmenee sekä rakennuttajien 
että kaupunkisuunnittelijoiden käsityksissä.

Rakennusalalla kuluttaja hahmotetaan usein 
tulevana  asukkaana,  rakennusyhtiöiden  asiak-
kaana, joka ostaa tai vuokraa omiin tarpeisiinsa 
sopivan  asunnon.  Alan  toimijoiden  kokemus-
ten  perusteella  tulevan  asukkaan  tunnistami-
nen suunnitteluvaiheessa on kuitenkin vaikeaa, 
sillä  samanlaiseen  asuntoon  saattaa  muuttaa 
niin perhe kuin yksin asuva. Rakennuttajien nä-
kökulmasta  sattumanvaraisen  tiedon  pohjalta 
tunnistetut  tarpeet  ja  asuntojen  erilaistaminen 
tietylle käyttäjäryhmälle eivät palvele valmiiden 
asuntojen myyntiä, jossa asunnon ostajaryhmä 
halutaan  pitää  mahdollisimman  laajana.  Seu-
raava sitaatti avartaa tulevan asukkaan tunnis-
tamisongelmaa rakennusalalla:

”Että meillä oikeastaan hyvin harvoissa hank-
keissa on ollut sen tyyppisiä kartoituksia, että 
me oltais niiltä ns. oikeilta loppuasiakkailta 
kerätty palautetta. Koska se ongelmahan on 
se, että kun me tehdään omistusasuntoja, niin 

ihmiset, jotka ne asunnot ostaa, ei halua sitou-
tua siihen asunnonostamiseen ihan hirveän 
aikaisin. Jolloin tavallaan me ei tiedetä ketä ne 
meidän asiakkaat on. ” (Rakentaja 23.10.07)

Kaupunkisuunnittelua  ohjaavissa  kuluttaja-
kuvissa  taustalla  on  maankäyttö-  ja  rakennus-
laki,  jossa  on  määritelty  tarkkaan  suunnittelu-
prosessin  osalliset.  Lain  mukaan  osallisia  ovat 
kaikki ne nykytilanteessa tunnistettavat oikeus-
kelpoiset henkilöt tai yhteisöt, joiden oloihin tai 
etuihin kaava voi olennaisesti vaikuttaa (Tulkki 
& Vehmas 2007). Laissa ei kuitenkaan määritel-
lä tulevia asukkaita kaavasuunnittelun relevant-
tina  sidosryhmänä. Kaupunkisuunnittelijoiden 
käsityksissä  tulevien  asukkaiden  näkemysten 
kartoittaminen on liki pitäen mahdotonta, kos-
ka  suunnittelu  on  pitkäjänteistä  ja  edellyttää 
asiantuntijoiden pitkällä aikavälillä tekemiä rat-
kaisuja.  Osallistuvien  menetelmien  ongelmana 
pidetään,  että  ne  saattavat  tuoda  esiin  lähinnä 
äänekkäimpien  ryhmien  intressit  eivätkä  näin 
ollen  edusta  kaikkia  tulevia  asukkaita  (esim. 
Pelkonen & Kohl 2005, 9). Seuraava sitaatti  il-
mentää myyttiä tulevan asukkaan tunnistamat-
tomuudesta kaupunkisuunnittelijoiden käsityk-
sissä:

”Ei semmoista [tulevien asukkaiden] kohde-
ryhmää ole. Että jos ikään kuin idea on, että 
nyt me suunnitellaan, että täällä neljän vuo-
den kuluttua olisi asuntoja, niin ne asunnon 
tarvitsijat on neljän vuoden aikana jo hank-
kinut ne asuntonsa. …Tää suunnittelu on 
sellaista, että siinä ei ole mahdollista kohdata 
sitä, joka sinne on tulossa.” (Kaupungin edus-
taja 03.10.07)
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Tuleva asukas on mahdoton tunnistaa – myy-
tin  keskeinen  viesti  asumisen  suunnittelussa 
on, että nykyhetken kuluttajat  eivät voi  toimia 
tulevien  kuluttajien  edustajina.  Vallitsevat  ku-
luttajakäsitykset eivät  toisin  sanoen voi  tarjota 
olennaista tietoa asumisen suunnitteluun,  joka 
on  tulevaisuussuuntautunutta.  Koska  saman-
kaltaisia käsityksiä esiintyy yleisesti myös muil-
la  aloilla,  kyseessä  on  kuluttajakuvaan  liittyvä 
yleismyytti.  Esimerkiksi  geenitekniikkakeskus-
telun  yhteydessä  on  tyypillistä  kyseenalaistaa 
kuluttajamielipiteen  merkityksellisyys  politii-
kan  suunnittelussa  viittaamalla  ristiriitaan  ky-
selyiden ja kuluttajavalintojen välillä (ts.  ihmi-
set voivat ostaa sellaista mitä väittävät olevansa 
ostamatta);  viittaamalla  siihen,  että  mielipide 
on  järjenvastaisin  perustein  hajautunut  ”puo-
lesta”  ja  ”vastaan”  sekä  siihen,  että  äänensä 
saavat  kuuluviin  lähinnä  äänekkäät  aktivistit 
(ks. esim., Bauer & Gaskell 2002; Marris 2001). 
Nämä seikat ovat johtaneet taipumukseen vähä-
tellä  kuluttajamielipiteen  merkitystä  politiikan 
suunnittelussa.

Kuluttajatutkimuksen  kautta  avautuva  vaih-
toehtoinen näkökulma tulevaisuuden asukkaan 
tunnistamisongelmaan  liittyy  ajatukseen,  että 
kuluttajien  arkiset  käytänteet  ja  rutiinit  ovat 
hitaasti  muuttuvia  ja  yleisesti  jaettuja  (esim. 
Pantzar 2000). Pintaa syvemmälle menevä ku-
luttajatutkimus  voi  toisin  sanoen  auttaa  hah-
mottamaan  myös  tulevaisuuden  tarpeita  ja 
mahdollisuuksia.  Mukaan  otettavien  kuluttaji-
en äänen edustavuudesta on laajasti keskusteltu 
osallistumisen  tutkimuksessa.  Toimivina  osal-
listujien  valinnan  kriteereinä  on  käytetty  niin 
demografiaa  (ikä,  sukupuoli,  koulutus)  kuin 
kiinnostusta aiheeseen. Hyvään tulokseen pää-

semissä  osallistujien  on  tärkeä  tietää  mihin 
tuloksia  käytetään  ja  millä  tavalla  osallistujien 
tuottamia  tuloksia  tullaan  tulkitsemaan  (Heis-
kanen et al. 2006).

Myytti 2: kuluttajat ovat konservatiivisia

Toisen  yleismyytin  mukaan  kuluttajat  ovat 
konservatiivisia  ja  haluavat  lähinnä  pitää  yllä 
vanhoja  asumisen  tapoja,  minkä  vuoksi  heiltä 
ei kannata kysyä uusista asumisen ideoista. Ku-
luttajien  myös  ajatellaan  suojaavan  omaa  elin-
piiriään, varsinkin jos uutuudet eivät tuo suoraa 
henkilökohtaista  hyötyä  (ks.  myös  Kuparinen 
2005). Myös haastattelemamme kaupunkisuun-
nittelun  ja  rakennusalan  asiantuntijat  tuovat 
esille  kuluttajien  muutosvastarintaisuuden  ja 
kyvyttömyyden keksiä kiinnostavaa uutta, min-
kä vuoksi he myös haluavat pitää päätösvallan 
tulevaisuudessa itsellään. 

Rakennusyritysten  edustajat  näkevät  alhais-
ten  myyntilukujen  ja  vähäisen  kiinnostuksen 
markkinointivaiheessa  oleviin  uudistuotteisiin 
merkkinä  kuluttajien  konservatiivisuudesta. 
Kuluttajien ei uskota haluavan kokeilla tai kek-
siä asumiseensa mitään perinteistä poikkeavaa, 
kuten seuraava sitaatti asian ilmentää:

”Mutta kyllä asuminen on niin herkkä alue, 
ja kyllä voi sanoa, että myös keskimäärin suo-
malaiset on niin konservatiivisia, että ei ne 
lähde kokeilemaan ihan mitään hirveän ih-
meellistä. … että kun sitten yrittää tavallaan 
myydä jotain vähän erilaista, niin se on aika 
haastavaa.” (rakentaja 23.10.07)

Kaupunkien  edustajat  näkevät  asukkaiden 
konservatiivisuuden  ilmenevän  vastarintana 
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suunnitteluhankkeissa.  Asukkaiden  nähdään 
suojaavan  omaa  elämänpiiriään  kaikelta  muu-
tokselta ja uusien, erikoisten ja urbaanien inno-
vaatioiden  ja  arkkitehtuuria  eteenpäin  vievien 
hankkeiden kaatuvan jugendin ihannointiin.

”Mä oon huomannut sen, kun asukkaille pu-
huu… siitä urbaanista, niin se on just se, mitä 
ne asukkaat ei halua. …Ja musta se on välil-
lä… aika kornia kuunnella sitä puhetta, kun 
tietää taas, että siinä tulee ilmaistua juuri se, 
mitä asukkaat ei halua, kun ne haluaa sitä 
vanhaa. ” (kaupungin edustaja 03.10.07)

Konservatiivisena  näyttäytyvän  kuluttajan 
myytti  saa  tukea  myös  muista  esimerkeistä. 
Helsingissä  toteutettavan  uuden  talotyypin, 
uusloftin,  kehitysprosessi  on  eräs  todiste  ra-
kennusliikkeiden  myyttisten  käsitysten  vaiku-
tuksesta  uusien  ideoiden  toteutuksen  jarruna. 
Hankeidea  sai  yritysten  puolella  heikon  vas-
taanoton, sillä suomalaisten ei uskottu kiinnos-
tuvan puolivalmiista, osin raakatilaa käsittävistä 
ja  itse  viimeisteltävistä  asunnoista.  Talotyypin 
suunnitelleen  arkkitehdin  peräänantamatto-
man taivuttelutyön jälkeen hanke sai kuitenkin 
innostusta kaupungin virkamiehien keskuudes-
sa ja lopulta myös rakennuttajassa (Laine & Nis-
ka 2006, 47, 49). 

Myytti  kuluttajien  konservatiivisuudesta 
voi  saada  vahvistusta,  jos  asumisen  suunnit-
teluprosessi  avataan  vain  jälkijättöisesti.  Siinä 
vaiheessa  kun  suunnitelmat  ovat  jo  pitkällä, 
niihin  vaikuttaminen  pelkistyy  yksityiskohtiin 
ja  vastustukseen.  Kuluttajan  varhaisella  osal-
listamisella suunnitteluprosessiin sen sijaan on 
todettu saatavan esille myös uudenlaisia ideoita 

ja ajatuksia. Mitä enemmän erilaisia ajatuksia ja 
vuorovaikutusta  saadaan  aikaan  jo  suunnitte-
lun alkuvaiheissa, sitä enemmän voidaan saada 
myös  täysin  aiemmasta  poikkeavia  luovia  rat-
kaisuja.  Ideoiden  keräämisen  laajoilta  ihmis-
ryhmiltä  saadaan  tukea  myös  informaatio-  ja 
kommunikaatioteknologian avulla. Esimerkiksi 
New Yorkissa järjestettiin kesällä 2002 tilaisuus, 
jossa kommentointiin  ja esitettiin  ideoita kuu-
desta  vaihtoehtoisesta  suunnitelmasta  tuhou-
tuneen  WTC:n  alueelle.  Tilaisuuteen  osallistui 
4300 henkilöä,  jotka työskentelivät kymmenen 
hengen ryhmissä. Heillä oli käytössään kannet-
tavat tietokoneet ja sähköinen äänestysjärjestel-
mä; heitä avusti tuhat vapaaehtoista työskente-
lyn  ohjaajaa  (Lukensmeyer  &  Brigham  2002). 
Konservatiivisuus  tai  kuluttajien  ideattomuus 
uutuuksien  suhteen  eivät  tule  ensimmäisinä 
mieleen kyseisestä esimerkistä.

Myytti 3:  Kuluttajilla ei ole 
suunnittelukompetenssia

Kolmannen yleismyytin mukaan kuluttajilla ei 
ole  riittävää  osaamista,  tietoa  ja  kokonaisku-
vaa asumisen suunnittelusta ja toteuttamisesta, 
minkä vuoksi heillä ei ole myöskään tarjota pä-
tevää asiantuntemusta asumisen suunnitteluun. 
Rakennusalan  ammattilaiset  ja  viranomaiset 
pitävät  asumisen  suunnittelussa  tärkeänä  sekä 
suunnittelun kohdetta koskevaa ominaisuustie-
toa että suunnittelua itseään koskevaa asiantun-
tijatietoa,  joka  liittyy  esimerkiksi  lainsäädän-
töön,  työtapoihin, kustannuksiin  ja esteettisiin 
arvoihin (Horelli & Kukkonen 2002, 252). Näil-
lä  alueilla  he  näkevät  omaavansa  tehtäviensä 
hoitoon  tarvittavan  teknisen  ja  byrokraattisen 
osaamisen ja tiedon,  joka on ollut ylivertainen 
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asiantuntijuuden  määrittäjä.  Asiantuntemuk-
sen on myös nähty kertyvän organisaatioihin ja 
siellä toimiville asiantuntijoille työkokemuksen 
ja tekemisen kautta (Puustinen 2006, 107, 232). 
Asukkaiden  ja  käyttäjien  on  puolestaan  nähty 
keskittyvän  omiin  tavoitteisiinsa  ja  asuinalu-
eensa puolustukseen sekä olleen kykenemättö-
miä hahmottamaan kokonaisuuksia (Puustinen 
2006,  241-243,  Staffans  2004,  267-270).  Täs-
tä  näkökulmasta  maallikkotiedon  ”merkitys” 
asumisen  suunnittelussa  liittyy  lähinnä  asian-
tuntijoiden  toiminnan  kyseenalaistamiseen 
subjektiivisista, tunteisiin perustuvista tai mer-
kityksettömistä  lähtökohdista  (vrt.  Puustinen 
2006, 239-246, Pelkonen & Kohl 2005, 7). 

Myytti  kuluttajien  suunnittelukompetenssin 
puutteesta  on  ohjannut  rakennuttajia  ja  suun-
nittelijoita  suunnittelemaan  asunnot  niin  val-
miiksi,  että  asukkaille  ei  jää  mahdollisuuksia 
vaikuttaa  arjen  valintoihin  ja  rakentaa  arkea 
oman  näköiseksi.  Jo  1900  –  luvun  varhaisil-
ta  vuosikymmeniltä  vakiintunut  tapa  on  ollut 
miettiä  huonejärjestys  ja  myöhemmin  myös 
sängyn  ja  penkin  paikat  valmiiksi  (Nylander 
2007,  54).  Osaksi  taustalla  näyttäytyvät  myös 
liiketoiminnalliset  käytänteet,  missä  erilais-
tamisesta  on  tehty  lisätuote  ja  kaikissa  niissä 
muutostöissä, joissa asukas on halunnut muut-
taa  valmiiksi  suunniteltua  ratkaisua,  on  ollut 
hintalappu perässä (Väliniemi et al. 2008).

Kolmas  yleismyytti  ilmeni  myös  omasta  ai-
neistostamme, kuten alla olevat sitaatit haasta-
telluilta rakennuttajalta ja kaupunkisuunnitteli-
jalta osoittavat:

”…mutta kyllä se [osallistuminen] on sitten 
taas saanut negatiivisia piirteitä siinä mieles-

sä, että tämmöinen avoin suunnitteluprosessi, 
jossa pyritään avoimesti vuorovaikutteisesti 
käymään asioita läpi erilaisten kansalaisryh-
mien ja ihan yksittäisten kansalaistenkin ja 
asukkaiden kanssa, niin se kääntöpuoli on sit-
ten siinä se, että erilaiset, suoranaiset kiusan-
teko valitukset, ja perusteettomat hankkeiden 
jarrutukset on sitten taas lisääntynyt.” (raken-
taja 01.11.07)

”… ihminen, kun se sijoittuu johonkin paik-
kaan niin sillä on hirveä muutosvastarinta 
sitten siihen, että tulee lähelle jotain muuta 
oli se mitä tahansa. …tulee semmoisia mie-
lipiteitä just, jotka perustuu tietenkin siihen 
omaan näkemykseen…” (kaupungin edustaja 
12.12.07)

Vaihtoehtoinen  näkemys  myytille  kuluttaji-
en  suunnittelukompetenssin  puutteesta  liittyy 
ajatukseen  asiantuntijatiedon  ja  arkisen  koke-
muksellisen tiedon samanarvoisuudesta. Arjen 
kokemuksista ja tuntemuksista saattaa kummu-
ta  tärkeää  informaatiota,  jonka  avulla  voidaan 
päästä  samaan  tai  parempaankin  lopputulok-
seen kuin esimerkiksi teknisin mittarein saadulla 
asiantuntijatiedolla (ks. Pelkonen & Kohl 2005). 
Avainasemassa on kuluttajilta ja asukkailta saa-
tavan  tiedon  tulkinta  ja  ymmärtäminen  (ks. 
Lapintie 2001). Esimerkiksi Kuluttajatutkimus-
keskuksen kuluttajapaneelin käyttökokemukset 
ovat  vahvistaneet  näkemystä,  että  kuluttajien 
arkiset kokemukset  ja ryhmässä tapahtuva yh-
teinen pohdinta kehityksen suunnasta toimivat 
asiantuntijatiedon  ”todellisuustarkastuksena”. 
Kuluttajanäkemyksiä  on  valotettu  esimerkik-
si  teknologian  riskeistä  ja  mahdollisuuksista 
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(Heiskanen et al. 2006). Teknologiantutkimuk-
sessa on myös yleisemmin havaittu, että riittä-
vän  suuri  ”kognitiivinen  kirjo”  (eli  erilaisten 
toimijoiden erilaisista näkökulmista esittämien 
ideoiden runsaus) auttaa saavuttamaan kestäviä 
teknologiaratkaisuja  ja  tuoteinnovaatioita  (ks. 
esim. Rip et al. 2004; Rip et al. 2000). Olennaista 
kognitiivisen kirjon hyödyntämisessä ei ole ide-
oiden tieteellisyys, vaan kyky tulkita ja soveltaa 
niitä kehitteillä olevien tuotteiden testaamisessa 
ja edelleen kehittämisessä.

Toimialamyytit

Toimialamyyteillä  tarkoitamme  tässä  sellaisia 
perusoletuksia  asumisen  toimialan  (tai  mark-
kinoiden)  ”lainalaisuuksista”,  jotka  vaikuttavat 
siihen,  miten  asumisen  eri  ryhmien  tarpeita 
voidaan  ottaa  huomioon  asumisen  suunnitte-
lussa. Toimialamyytit  toimivat siis eri  logiikal-
la kuin kuluttajakuvan yleismyytit. Siinä missä 
yleismyytit rakentavat kuvan kuluttajista (esim. 
”kuluttajamielipiteen  hajanaisuus”,  ”kuluttajien 
konservatiivisuus  ja  suunnittelukompetenssin 
puute”) ja perustelevat sillä kuluttajien rajallisia 
mahdollisuuksia  vaikuttaa  asumisen  suunnit-
teluun;  toimialamyytit  rakentavat  kuvan  asun-
tomarkkinoiden  ”lainalaisuuksista”,  myyteistä, 
jotka perustelevat miksi rakennuttajien ja suun-
nittelijoiden on vaikea ottaa asumisen (joitakin) 
ryhmiä  tai  erilaistamista  asumissuunnittelun 
lähtökohdaksi.

Havaitsemamme  toimialamyytit  liittyvät 
oletuksiin vuokra-asumisen erityisyydestä suh-
teessa  omistusasumiseen;  kerrostaloasumisen 
erityisyydestä  suhteessa  pientaloasumiseen 
sekä ylipäätään asuntojen erilaistamisen talou-

dellisesta  kannattavuudesta.  Toimialamyyttei-
hin  liittyvinä  kuluttajaryhminä  esiin  nousevat 
muiden  muassa  vuokralaiset,  kerrostaloasuk-
kaat sekä vanhukset.

Etenemme  toimialamyyttien  esittelyssä  ku-
ten  esitellessämme  yleismyytit.  Nimeämme  ja 
määrittelemme  myytin  ja  kuvaamme  miten  se 
ilmenee  rakennuttajien  ja  kaupunkisuunnit-
telijoiden  puheissa.  Koska  myytin  ydin  ei  ole 
niinkään kuluttajakuvassa kuin oletuksissa toi-
mialan  ”lainalaisuuksista”,  pohdimme  myytin 
perusteluja ja vaihtoehtotulkintoja lähinnä asu-
misen kirjallisuuden perusteella.

Myytti 4:  Vuokra-asumisen asema on 
toissijainen 

Ensimmäisen toimialamyytin mukaan vuokra-
asumisen tarjonta on niin monen portaan kaut-
ta  välittynyt,  että  vuokralaisten  omilla  mielty-
myksillä ei ole suurtakaan merkitystä tarjonnan 
kehittämisessä. Vuokra-asuntojen markkinoilla 
toimijoita  ovat  valtio,  kuntien  poliittiset  päät-
täjät,  kaupunkisuunnittelijat,  asuntojen  ra-
kennuttajat  ja  asuntojen  rakentajat.  Paljonko 
vuokratuotantoa tulee ja minkälaista se on, on 
tiukasti poliittisten päättäjien asunto-ohjelmis-
sa  sanelemaa,  joiden  tiukoissa  reunaehdoissa 
myös  rakennuttajat  joutuvat  toimimaan  (ks. 
esim. Laakso & Loikkanen 2004). Vuokralaisten 
mieltymyksille  ei  helposti  löydy  paikkaa  tässä 
asuntotarjonnan kehityskaavassa.

Myytti  vuokra-asumisen  toissijaisuudesta 
omistusasumiseen  nähden  perustelee,  mik-
si  vuokra-asumista  kannattaa  kehittää  muista 
kuin vuokralaisten itsensä tarpeista ja lähtökoh-
dista. Sen lisäksi että kehittämistarpeita määrit-
televät lukuisa joukko muita toimijoita, myyttiä 
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ovat  voineet  vahvistaa  esimerkiksi  mielikuva 
vuokra-asumisen  statuksesta  sekä  imagosta  ja 
käsitys vuokralaisista alati asuntoaan vaihtavina 
asujina. Vuokralaisen kannalta viimeksi mainit-
tu tekijä on johtanut kilpailuasetelman syntyyn. 
Vaihtoehdoksi on jäänyt joko ottaa tarjolla oleva 
asunto  tai  jäädä  ilman;  vuokralaisen  vaikutus-
valta asuntotuotantoon on typistynyt valintaan 
olemassa olevasta vuokra-asuntokannasta.

Vuokra-  ja  omistusasumisen  eroihin  liitty-
vät  oletukset  tulivat  esille  myös  haastatteluai-
neistossamme. Esille tuli muun muassa käsitys 
siitä,  miten  eri  tavoin  asukkaiden  preferenssit 
vaikuttavat vuokra- vs. omistusasuntojen kehit-
tämisessä. Seuraava haastatellun rakennuttajan 
sitaatti valottaa vuokralaisen asemaa markkina-
tilanteessa:

” Kun tehdään pelkästään myytävää tuotan-
toa, niin se on ikään kuin se kysymys, että sen 
tuotteen pitää loppuviimeksi myydä.…Ja siinä 
mielessä se asukaspreferenssi on vielä paljon 
tärkeämpi kuin jos me tehdään vuokra-asun-
toja tai jotain muita asuntoja, niin niiden 
ikään kuin tämmöinen kysyntä/tarjonta ti-
lanne on ollut sellainen, että kärjistäen sillä 
puolella varmasti kaikki saadaan vuokratuksi 
tai kaikkiin saadaan asukkaat.” (Rakentaja 
17.10.07)

Siinä  missä  vuokra-asukkaiden  preferenssit 
näyttäytyvät marginaalisina rakennuttajapuolel-
la, kaupungin edustajien kanssa keskusteltaessa 
painottui lähinnä kysymykset asuntotuotannon 
hallintasuhdejakauman osuuksista ja niihin liit-
tyvien  määrällisten  tavoitteiden  täyttymisestä, 
mitä seuraava sitaatti kuvaa: 

”… maanomistajan kaavailut on nimenomaan 
tämmöinen korkeantasoinen pientaloalue, jo-
hon tuskin mitään sosiaalista asuntotuotantoa 
sijoitetaan, mutta kyllä kaupungilla kuitenkin 
on tavoitteita, että yleensä alueelle pyritään 
saamaan sekä vuokra-, että omistusasuntoja…
”(kaupungin edustaja 12.12.07)

Vallitsevana  myyttinä  on,  että  vuokralais-
ten  toiveiden  huomioivat  erilaistamisen  ky-
symykset  ovat  toissijaisia,  kunhan  riittävä 
valintamahdollisuus asuntokannasta vain tur-
vataan.  Keskustelua  vuokralaisten  vaikutus-
mahdollisuuksista  tulevaan  vuokra-asunto-
tuotantoon  ei  ole  juurikaan  herännyt,  vaikka 
sille  voisi  olla  tarvetta.  Esimerkiksi  kaupun-
kien  ja  vuokra-asuntoja  välittävien  yritysten 
haastattelujen  mukaan  vuokramarkkinoilla 
oli  vuosituhannen  alussa  siirrytty  asuntojen 
jakamisesta  asuntojen  markkinointiin,  sillä 
ongelmana  oli  että  tarjotuista  vuokra-asun-
noista  kieltäydytään.  Syinä  ovat  asuntojen 
huono  kunto,  sijainti,  epätyydyttävä  varuste-
taso ja liian korkea vuokra. Erityisesti aluetoi-
veisiin ei pystytä vastaamaan (ks. VVO 2008, 
Myrén 2006). Kun vuokra-asuntokanta on nyt 
erilaistunut omistusasuntokantaan verrattuna 
pieniin kerrostaloasuntoihin (Laakso & Loik-
kanen  2004,  262),  voisi  mielikuvaa  vuokra-
asumisesta  parantaa  esimerkiksi  asukkaiden 
vaikutus- ja valintamahdollisuuksien lisäämi-
nen  esimerkiksi  kohtuuhintaisissa  pientalo-
maisissa sekä ”perustuotannosta” poikkeavis-
sa kerrostaloratkaisuissa  (vrt. myös myytin 5 
vaihtoehtotulkinta). 
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Myytti 5:  Kerrostalot ovat vähemmän 
muunneltavia kuin pientalot

Toisen toimialamyytin mukaan kerrostalot ovat 
vähemmän muunneltavia kuin pientalot, minkä 
vuoksi  joustava  tilan  haltuunotto  onnistuu  pa-
remmin pientaloissa kuin kerrostaloissa. Esteitä 
asettavat alan lainsäädäntö, säädökset ja tekniset 
vaatimukset,  joskin  määräyksiin  vetoamises-
sa saattaa olla kyse helposta  tekosyystä pitäytyä 
vakiintuneissa  toimintatavoissa  (Laine  &  Niska 
2006, 45). Myytti kerrostalojen vähäisestä muun-
neltavuudesta on este kerrostaloasumisen kehit-
tämiselle ja sen vetovoimaisuuden lisäämiselle.

Haastattelemamme rakennusalan edustajat nä-
kevät, että pientaloissa asukas voidaan ottaa yksi-
löllisemmin  huomioon,  sillä  yhdelle  ostajalle  on 
helpompi  jo  teknisestikin  räätälöidä asuinraken-
nusta kuin monelle. Vaikka kerrostalojen muun-
neltavuus on olemassa olevan tekniikan puolesta 
mahdollista,  yhdistetään  asuntojen  muunnelta-
vuus ja toivottu keskeneräisyys yleisimmin pien-
taloihin,  vain  erityistapauksissa  kerrostaloihin 
(esim. Laine & Niska 2006, Väliniemi et al. 2008). 
Seuraava  rakennuttajan  kommentti  kuvaa  pien-
taloihin  tarjolla  olevia  muunneltavuusmahdolli-
suuksia, mitä ei Helsingin uusloftia  lukuun otta-
matta kerrostalotuotantoon ole enemmin tarjolla:

”Me ollaan tuotu nyt sellainen malli tänne 
omakotirintamalle että… sovittaessa asiakas 
päättää, mihin valmiusasteeseen hän sen ta-
lon sitten haluaa. …eli jos haluaa vähän nik-
karoida ja sisätöitä tehdä, niin se on mahdol-
lista.”( rakentaja 01.11.07)

Kaupungin  edustajat  näkevät  kerrostalojen 
muunneltavuuden  olevan  heikkoa  erilaisten 

rakentamista koskevien säädösten sekä asunto-
osakeyhtiölain vuoksi, kuten seuraava kaupun-
gin edustajan sitaatti kertoo:

”Kerrostalojen osalta, ainakin mulla on sellai-
nen tuntuma, että suurin puute asukkaiden 
näkökulmasta on se, että niitä asuntoja ei 
pystytä samalla tavalla muokkaamaan käyt-
täjäystävälliseksi kuin omakotitaloja. Lain-
säädäntö ei ilmiselvästi anna kovin paljon 
siinä mahdollisuuksia. Tuo asunto-osakeyh-
tiölaki on niin tiukka. (kaupungin edustaja 
15.10.07)

Myytti  kerrostalojen  vähäisestä  muunnel-
tavuudesta  ilmenee  voimakkaasti  alan  toimi-
joiden  käsityksissä.  Kaupunkivillat,  ”kerrostalo 
jonka päälle rakennetaan yhden asunnon ’oma-
kotitaloja’ tai paritaloja’”  ovat  yksi  harvoista 
esimerkeistä kerrostalojen muunneltavuudesta, 
jonka  haastateltavamme  tuovat  esiin.  Viittei-
tä  siitä,  että  myyttiä  kerrostalojen  vähäisestä 
muunneltavuudesta  tulisi  ryhtyä  purkamaan 
on havaittavissa  tutkimuksista,  joiden mukaan 
kerrostaloasumisen  vaikutusmahdollisuuksiin 
ei  olla  tyytyväisiä.  Esimerkiksi  tilastokeskuk-
sen  julkaiseman  suomalaisten  asumistoiveista 
ja mahdollisuuksia koskevan tutkimuksen mu-
kaan (Juntto 2007, 110) omakotitaloissa asuvista 
erittäin tyytyväisiä vaikutusmahdollisuuksiinsa 
on jopa kuusikymmentä prosenttia vastanneis-
ta.  Osake-asunnoissa  asuvista  tyytyväisiä  oli 
enää  joka  neljäs  ja  kerrostalojen  vuokra-asun-
noissa  asuvista  vain  viistoista  prosenttia  piti 
vaikutusmahdollisuuksiaan  hyvänä.  Esimerk-
kejä  kerrostalojen  muuntelumahdollisuuksista 
löytyy ulkomailta (esim. Nylander 2007).
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Myytti 6: Asumisen erilaistaminen ei tuota 
lisäarvoa

Kolmannen  toimialamyytin  mukaan  asumisen 
erilaistaminen  ei  tuota  lisäarvoa.  Asumisen 
suunnittelun  ja  rakentamisen  parissa  työsken-
televät  ammattilaiset  ovat  nähneet  asuntojen 
erilaistamisen  turhana,  sillä  sen  ei  ole  nähty 
tuottavan lisäarvoa taloudellisesti tai kaupunki-
suunnittelun  tavoitteisiin,  kuten  monipuolisen 
asukasrakenteen  tuottamiseen.  Erilaistamisen 
on  nähty  vaikeuttavan  asuntojen  myyntiä  ja 
tuottavan  väestörakenteellisesti  ongelmallisen 
yhtenäisiä alueita. 

Rakennusalan  toimijat  näkevät  kuitenkin 
asuntojen ja asuinalueiden erilaistamisen eri ta-
voin kuin kaupunkien edustajat. Rakennusalal-
la  liiketoiminnan voitot  ja  tuotteen myyminen 
ovat  tärkeintä.  Kunnille  puolestaan  erilaisten 
väestöryhmien  sekoittaminen  alueilla  on  kes-
keinen tavoite. Rakennuttajille isojen asuntojen 
rakentaminen on kallista  ja niitä on ollut raja-
tun ostajakunnan takia vaikeaa myydä. Hintaa 
nostavien  ratkaisujen  lisäksi  kaikki  muukin 
standardista  poikkeava  tarjonta  on  ollut  ra-
kennusalan mielestä heti kohderyhmiä rajaava 
tekijä. Erilaistamisen ei siis nähdä tuovan liike-
taloudellista lisäarvoa tilanteessa, missä tulevaa 
asukasta ei voida tunnistaa, eikä asiakasta pys-
tytä sitouttamaan ostamiseen jo suunnitteluvai-
heessa  liiketoiminnan riskien pienentämiseksi. 
Seuraavat kaksi sitaattia kuvaavat rakennuttaji-
en hahmotusta erilaistamisen haasteista:

”…se rahapussi on ohjannut nyt suunnittelua 
siihen, et tehdään pienempiä ja kompaktim-
pia asuntoja … ja se tulee aika pitkälti siitä, 
että sitä asiakassegmenttiä halutaan laajen-

taa siellä myyntihintapäässä selkeästi, että 
saadaan laajempi asiakaskunta, joka pystyy 
ostamaan tuotteen.” (rakentaja 12.11.07) ”

…tekemällä erilaisia keskipinta-ala tarvevaa-
teita kaavoihin, et 75 neliötä pitää olla vähin-
tään kohteen keskipinta-ala, se sotii hirveästi 
vastaan tätä realismia, arkirealismia tuolla 
markkinoinnissa.” (rakentaja 01.11.07)

Kaupungit  puolestaan  haluavat  houkutella 
kaikille  asuinalueille  monipuolista  asukaskun-
taa. Koska esimerkiksi Helsingissä pieniä asun-
toja  ja  perheitä  on  jo  paljon,  asetettiin  uusille 
asunnoille  isompien  perheiden  saamiseksi  ja 
asumisväljyyden kasvattamiseksi 75 neliön kes-
kipinta-ala. Keskiarvoon pääsy on sitten sotinut 
rakentajien tavoitteita vastaan. Kuntien puolella 
erilaistamisen ei olla nähty tuottavan lisäarvoa 
asumiseen  sen  vuoksi,  että  asunnot  ja  alueet 
eivät  silloin  palvele  yleispätevyyden  tavoitetta. 
Kun kaupunkia suunnitellaan kaikille, alueiden 
ja asuntojen täytyy sopia monipuolisen asukas-
rakenteen  saavuttamiseksi  ja  asukasmuutosten 
myötä erilaisten ihmisten tarpeisiin, kuten yksi 
haastateltavistamme asian ilmaisee: 

”No se tavallaan on tämmöiseen tasa-arvoi-
seen yhteiskuntaan tai sillä tavalla, että se on 
yleispätevää, yleispätevästi hyvää. Niin mä 
oon ymmärtänyt, että se on kuitenkin se vallit-
seva tapa…[Jos asumista erilaistetaan]…niin 
se laskee standardeja ja sitä kautta asumiseen 
tuotetaan aiempaa vähemmän lisäarvoa. Jos 
tehdään…vanhusten asuntoja, niin tingitään 
autopaikoista ja pihasta. Jos tehdään tai kiin-
nitetään huomiota ja korostetaan urbaania, 
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niin mahdollisesti lapsiperheiden vaatimista 
asioista, leikkipaikoista pihassa.” (kaupungin 
edustaja 03.10.07)

Myytti  asumisen  erilaistamisen  lisäarvotto-
muudesta  vetoaa  ymmärrettäviin  perusteisiin, 
mutta  johtaa  helposti  ristiriitaiseen  käsityk-
seen  sen yleisen näkemyksen kanssa,  että  juu-
ri  tuotteiden  erilaistamisella  saadaan  lisäetua 
tuotteiden  kiinnostavuuteen,  haluttavuuteen, 
hinnoitteluun ja hintakategorisointiin. Esimer-
kiksi  suunnittelulla  ja  designillä  aikaan  saatu 
erilaisuus tuotteissa on houkuttavuustekijä, jota 
kuluttajat preferoivat, ilman että hinta olisi aina 
se tärkein tekijä (Skitmore & Smyth 2007).

Kohti asumisen mikroilmaston  
muutosta

Arjen  sujuvuus  on  keskeinen  osa  hyvinvointia 
(esim. Raijas 2008, 22), minkä vuoksi asumises-
sa ja asunnoissa tulisi voida toteuttaa arjen toi-
mintoja omien tarpeiden mukaisesti. Asumisen 
suunnittelussa  asukkaiden  arki  on  kuitenkin 
pelkistynyt  keskivertokäyttäjän  perusratkaisui-
hin, ja asukkaan rooli on monesti ollut vastaan-
ottaa valmiiksi suunniteltuja, muiden päättämiä 
huone-,  sisustus-  ja  alueratkaisuja.  Nostimme 
artikkelissamme esille ajatuksen, että rakenteel-
listen,  teknisten  ja  lainsäädännöllisten  rajoit-
teiden  lisäksi  asuntojen  monipuolistamista  ja 
tarvelähtöistä  kehittämistä  voivat  hankaloittaa 
alan  toimijoille  syvään  juurtuneet  taustaole-
tukset kuluttajista: näiden tarpeista ja mahdol-
lisuuksista  sekä  asumisen  toimialan  ”lainalai-
suuksista”.  Keskeinen  havaintomme  on,  että 
kuluttajakuvaan  ja  asumisen  toimialaan  liittyy 

voimakkaita  ”myyttejä”,  jotka  sekä  jäsentävät 
neutraalisti  ajattelua  ja  kommunikointia  että 
eri tavoin tukevat ja ylläpitävät vallitsevia suun-
nittelukäytänteitä.  Emmekä  ole  ainoita,  jotka 
ovat löytäneet myyttejä toiminnasta ja puheista 
—  myytit  elävät  niin  tutkimuskirjallisuudessa, 
suunnittelijoiden ja rakennusalan puheissa kuin 
yleisönosaston kirjoitteluissakin. 

Samalla  kun  myytit  tuovat  järjestystä  ajat-
teluun,  ne  myös  hidastavat  muutosta  ja  uuden 
omaksumista. Ne saattavat lukita vallitsevat käy-
tännöt ja toimintatavat sekä aiheuttaa negatiivis-
ta suhtautumista kuluttajalähtöisen suunnittelun 
kautta  tapahtuvaan  asuntojen  monipuolistami-
seen. Myytit voivat aiheuttaa myös heikkoa ris-
kinottokykyä, liiallista varovaisuutta ja konserva-
tiivisuutta.  Ne  saattavat  sulkea  mahdollisuuksia 
toisenlaiseen  ajatteluun  ja  poikkeaviin  toimin-
tamalleihin.  Myyttiset  käsitykset  kuluttajista 
voivat  ylläpitää  asunto-  ja  aluesuunnittelijoiden 
omaa  muutosvastarintaa.  Samoin  kuin  myytti-
set käsitykset osallistumisesta ja alan toimijoista 
saattavat ylläpitää kuluttajien omia lukkiutuneita 
käytänteitä  ja ajatusmalleja. Myyttien  taakse on 
helppo piiloutua ja peitellä kysymystä vallasta ja 
sen jakautumisesta eri toimijoille. Näin ei tarvit-
se keskustella kenelle valta asuntosuunnittelussa 
kuuluu  eikä  pohtia  sitä,  miten  käyttäjään  tulisi 
suhtautua suunnittelutiedon tuottajana. 

Myytit  myös  elävät  sitkeästi.  Asumissuun-
nittelussa  Suomessakin  ollaan  menty  kohti 
markkinaorientoituneita  ja  osallistavimpia  ja 
suunnittelukäytänteitä.  Puhutaan  trendi-  ja 
herätesuunnittelusta  sekä  suunnittelun  kom-
munikatiivisesta  käänteestä,  missä  osallistavat 
käytänteet linkittyvät julkisen ja yksityisen sek-
torin  toimintakäytänteisiin  (yritysten,  julkisen 
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sektorin ja kuluttajien vuorovaikutukseen). Jot-
kin rakennuttajat, kuten YIT, ovat kehittäneet ja 
testanneet suunnittelukonsepteja, jotka nojaavat 
näihin uusiin suunnittelukäytänteisiin. Tällaiset 
konseptit  ovat  tuoneet  mukaan  uusia  piirteitä 
mm. asukkaiden vaikutukseen alueiden temaat-
tisessa suunnittelussa ja palveluiden kehittämi-
sessä. Havaintojemme mukaan vallitsevat myy-
tit  tulevaisuuden  asukkaasta  eivät  kuitenkaan 
välttämättä tue tämänsuuntaista kehitystä. 

Jotta  asumisen  monipuolistaminen  ja  tar-
velähtöinen kehittäminen voisivat kehittyä, pi-
täisi muodostaa uudenlainen käsitys asukkais-
ta  kuntalaisina,  kuluttajina  ja  käyttäjinä.  Kun 
käyttäjätiedon  arvo  tunnustetaan  suunnittelun 
eri  vaiheissa  ja  ihmisten  rooli  nähdään  niin 
poliittisena  toimijana,  asunnon  ostajana  kuin 
asunnossa  asuvana  asukkaana,  voidaan  nähdä 
ihmisten  jokaisessa  roolissaan antaman  tiedon 
olevan  arvokasta.  Osallistumista  haittaavien 
myyttien sivuttaminen tai kaataminen onnistuu 
tunnistamalla  kaikkien  toimijoiden  yhdenver-
taisuus ja luopumalla tiedon ja vallan luokitte-
lusta.  Eri  toimijat  voivat  tuoda  esille  erilaisia, 
omiin kokemuksiin perustuvia näkemyksiä, joi-
ta voidaan sovitella yhteen erilaisin tavoin. Kes-
keistä  on  ymmärtää,  että  mitä  varhaisemmin 
osallistetaan  ja  vaikutetaan,  sitä  vahvemmin 
saadaan hyväksyntää ja voidaan löytää yhteisiä 
lähtökohtia  suunnitteluun.  Vaikka  maankäyttö 
ja  asumisen  suunnittelu  on  ja  tulee  olemaan 
aina  kiistanalaista,  ei  se  tarkoita,  että  osallis-
tamista  olisi  mahdotonta  toteuttaa.  Jos  vanhat 
myytit  halutaan  kumota,  voidaan  kielteiset 
myytit  osallistamisesta  korvata  myönteisillä. 
Iskulauseena voisi olla vaikka osallistamalla  li-
säarvoa suunnitteluun!

Osallistumisen  työkaluja,  teknisiä  innovaa-
tioita,  informaatio-  ja  kommunikaatiotekno-
logian  välineitä  on  jo  olemassa,  mutta  niiden 
käyttöönotto  vaatii  opettelua  ja  kehittämistä. 
Tarvitaan  myös  uusia  toimintatapoja  ja  ajatte-
lumalleja  sekä  vaivannäköä.  Yhtenä  esimerk-
kinä myyttien tunnistamisessa ja purkamisessa 
on  Kuluttajatutkimuskeskuksessa  pitkäjäntei-
sesti  kehitetty  työpajatoiminta.  Syksyllä  2008 
tarkoituksenamme  on  järjestää  tulevaisuuden 
asumiskonseptien  hyväksyttävyydestä  ryhmä-
keskusteluja  kuluttajille.  Tavoitteenamme  on 
tunnistaa  ja  kartoittaa  kuluttajien  myönteisten 
ajatusten esille  tuomisen mahdollisuuksia asu-
misen  suunnitteluun  ja  samalla  romuttaa  sel-
laisia  myyttejä  joille  (aiempi  ja  tuleva)  aineis-
tomme ei anna tukea. Osallistuvassa työpajassa 
voidaan testata mitkä myyttisistä olettamuksis-
ta pitävät todella paikkansa ja onko vastaavasti 
kuluttajilla myyttisiä käsityksiä suunnittelijoista 
ja rakentajista. Tämä on pieni, mutta konkreet-
tinen keino pyrkiä muuttamaan asumisen mik-
roilmastoa.
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Tapiolan idea 
Mika Pantzar

Alussa oli sodan runtelema maa, ajatus mallikaupungin rakentamisesta ja 
nuori visionääri Heikki von Hertzen. Näillä sanoilla ja painotuksilla alkavat 
lähes kaikki Tapiolan historiaa koskevat kirjat ja kirjoitukset. Seuraavassa tar-
kastelen Tapiolan puutarhakaupungin syntyä yrittäen jäljittää erityisesti sitä, 
mistä ajatuksellisista elementeistä asuinalue luotiin runsaat viisikymmentä 
vuotta sitten. Samalla kyseenalaistan vakiintuneen raamatullisen luomisker-
tomuksen ajatuksen siitä, että kaikki alkoi tyhjästä. 

A suntosäätiö  oli  alusta  alkaen  hyvin  am-
mattimainen  viestijä.  Luultavasti  tästä 

johtuu, että tulkintojen kirjo Tapiolan synnystä 
on vähäinen huolimatta suuresta julkisuudesta, 
jota Tapiola sai sekä kotimaassa että ulkomailla 
jo 1950-luvun varhaisvaiheistaan alkaen. Tapi-
olan  historiaa  käsittelevät  julkaisut  ovat  häm-
mästyttävän  samankaltaisia.  Espoon  maalais-
kuntaan  rakennetulla  alueella  näyttäisi  olevan 
vain  yksi  julkinen  historia,  jossa  esimerkiksi 
tapiolalaisten monimuotoisella arjella on pieni 
paino, kuten myös vaikeuksilla ja haasteilla, jota 
alueen  luomiseen  liittyi.  Menestystarinoille  on 
ominaista se, että ne kuvaavat kehitystä toteutu-
neina suunnitelmina ja vähättelevät vaikeuksia 
ja päätösten ei aiottuja seuraamuksia.

Aineistona käytän Asuntosäätiön ja Tapiolan 
Lämmön  arkistoa,  lehdistöä  (erityisesti  Väes-
töliiton  julkaisemaa  Valtakunnan  suunnitte-
lu  -lehteä,  Tapiola  Tänään  -lehteä)  ja  lukuisia 
Tapiolan  historiasta  julkaistuja  artikkeleita  ja 

kirjoja.  Tutkimushankkeeni  on  alkuvaiheessa 
ja  käytän  tässä  keskustelun  avauksessa  kerää-
määni aineistoa hyvin epäsystemaattisesti. Kir-
joitustani virittää oleellisesti  se, että asuin  lap-
suuteni Tapiolassa ja olin jo tuolloin sitä mieltä, 
että Helsinki oli ’minun kaupunkini’ ja myös se, 
että arkkitehti-isäni oli osa Tapiolan ja Espoon 
rakentamisen liikettä muun muassa asemakaa-
valautakunnan puheenjohtajana  ja kaupungin-
hallituksen jäsenenä. 

Tavoitteeni  on  jatkossa  keskittyä  Tapiolan 
kehityskuvan monipuolistamiseen. Esimerkiksi 
asuntosäätiön arkistosta  löytyneet von Hertze-
nin käsin kirjoittamat kriittiset kommentit eri-
näisiin lehtijuttuihin ja Asuntosäätiössä tuotet-
tuihin  historian  dokumentteihin  muodostavat 
kiinnostavan kontrastin oletukselle, jonka mu-
kaan kehitys oli suoraviivaista ja ristiriidatonta. 
Monet ongelmat olivat niin pieniä, että niitä ei 
ole  vaivauduttu  edes  kirjaamaan  ylös.  Esimer-
kiksi  käy  vaikkapa  teiden  talvikunnostus,  joka 
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oli  äärimmäisen  ongelmallista  huoltoyhtiön 
edustajien näkökulmasta. Humaanit suunnitte-
lijat olivat ajatelleet, että ihmisten polkujen piti 
muodostaa  tieverkoston  runko.  Valitettavasti 
maailmalta  ei  löytynyt  polkuja  varten  kunnol-
lista lumiaurauskalustoa, vaikka kokonaisia val-
tuuskuntia  lähettiin  tällaista  etsimään  ympäri 
maailmaa. 

Koti vai kasarmi lapsillemme?

Mistä Tapiolan idea sai alkunsa? Von Hertzenin 
vuonna 1946 julkaiseman kirjan Koti vai Kasar-
mi lapsillemme voidaan ajatella olevan Tapiolan 
alkusiemen.

Nykyaikaiset asunnot eivät enää saa olla  ih-
misten  säilytystiloja.  Sodan  jälkeen  valmistu-
neissa  Töölön  ja  Kallio  kaupunkikasarmeissa 
tätä  ei  ole  ymmärretty.  Tämä  oli  Väestöliiton 
tuoreen  toiminnanjohtajan  Heikki  von  Hert-
zenin  provokatiivisen  kirjan  pääargumentti. 
Asenteellisessa  teoksessa  esimerkiksi  kuvitus 
’katujen  lapsista’  tuki  sanomaa  kivikasarmien 
haitallisuudesta  lasten  tasapainoiselle  kehityk-
selle. 

Väestöliiton  julkaisema kirja oli  jatkoa  suo-
malaiselle  kaupunkikriittiselle  keskustelulle. 
Esimerkiksi  suomalaisesta  kaunokirjallisuu-
desta  löytyy  kaupunkikulttuuria  ymmärtävää 
ja paikoin romantisoivaakin otetta vain ja aino-

astaan 1920-luvun tulenkantajien työstä (Palm-
gren, 1989). Lähes poikkeuksetta suomalaisessa 
kirjallisuudessa  ja  myös  elokuvassa  kaupunki 
on nähty ensisijaisesti ongelmien pesänä.

Omien sanojensa mukaan von Hertzen tus-
kastui kirjan saamaan vastaanottoon. Kun kirja 
ei  synnyttänyt  muuta  kuin  vilkkaan  keskuste-
lun.  1940-luvun  lopussa,  toiminnan  miehenä 
tunnettu nuori juristi lähti kokoamaan joukkoa 
eturivin vaikuttajia ihanneyhdyskunnan perus-
tamiseksi.  Von  Hertzen  puhui  provokatiivisen 
toiminnan tarpeesta  ja  ’intelligenssiosamäärän’ 
epätasaisesta  jakautumisesta maassamme. Hän 
kuitenkin  uskoi  eliitin  kykyyn  ratkaista  kan-
sallinen asunto-ongelma tilanteessa,  jossa  jopa 
nauloista oli huutava pula. 

Sotakokemukset ja -kaveruudet olivat tärkeä 
ainesosa eliitin mukaan saamisessa liikkeeseen 
paremman  asumisen  puolesta.  Erityisen  mer-
kittävää oli Sotakorvausvaltuuskunnnan (Sote-
va) menestys. Asuntosäätiön perustajayhteisöt, 
Väestöliitto  ja  sen  toimitusjohtaja  Heikki  von 
Hertzen kärjessä, pyrkivät kansakunnan lisään-
tymiseen  ja  asumiskurjuuden  ratkaisemiseen1. 
Näin kerrotaan käynnistyneen Tapiolan raken-
taminen 1950-luvun alussa.

Pankkialalla  uransa  aloittanut  von  Hertzen 
onnistui  keräämään  ympärilleen  joukon  poli-
tiikan  johtohahmoja  puoluekentän  eri  laidoil-
ta. Sittemmin Asuntosäätiön takana vaikuttivat 

1   Sotakorvausteollisuuden valtuuskunta (1944-) toimikin eräänlaisena mallina 1940-luvun lopussa, kun Aravajär-
jestelmää alettiin kehittää Väestöliiton  ja Vuokralaisten keskusliiton ehdotuksen pohjalta. Valtiolliselle Aravalle 
ehdotettiin annettavaksi vastuu sekä asuntotuotannon rahoituksesta, että rakennettavien asuntojen vuokraamises-
ta. Vuonna 1949 hyväksyttiin asiaan liittyvä monimuotoinen lakipaketti, jossa perustettiin asuntotuotantotoimi-
kunta. Tointa varten perustettiin Asuntorakennustuotannon valtuuskunta Arava. Järjestelmällä oli tarkoitus saada 
asuntotuotanto käyntiin erityisesti kaupunkitaajamissa.
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muun muassa Aarre Simonen, Aku Sumu, V.J. 
Sukselainen,  Olavi  Lindblom,  Arvo  Ylppö  ja 
Teuvo Aura. Moni heistä asui itsekin Tapiolassa, 
jossa kansallisen eheytyminen näkyi eri sosiaa-
liluokkien varsin tasaisena jakautumisena. 

Kiinnostava ja vähemmän esiintuotu tosiasia 
on  se,  että  ihanneyhteiskunnan  rakentaminen 
oli kaikkea muuta kuin helppoa. Arava-raha oli 
jatkuvasti kiven  takana  ja yllätyksiä  tuli muun 
muassa  rahoituspäätöksissä.  Usein  jouduttiin 
turvautumaan lyhytaikaiseen rahoituksen, ja al-
kuvaiheessa jopa henkilökohtaisiin vekseleihin. 

Hyvin  keskeistä  Tapiolan  onnistumiselle  oli 
asuntofinanssijärjestelmän  luonti  heti  sodan 
jälkeen. Aura ja von Hertzen kuuluivat ’asunto-
sotevaa’  ja  Aravajärjestelmää  suunnittelevaan 
komiteaan. Asuntosäästämisen ajateltiin toimi-
van  myös  kulutuksen  hillinnän  välineenä,  ku-
ten  esimerkiksi  pääministeri  Kekkosen  vuon-
na  1952  julkaistussa  Onko maallamme malttia 
vaurastua? kirjassa esitettiin (Kekkonen 1952). 
Tavoitesäästäjä  oli  uuden  ajan  sankari.  Mutta 
minkälaisista kansainvälisistä vaikutteista Tapi-
olan rakentaminen sai alkunsa? 

Kansainväliset vaikutteet 

Kansainväliset  vaikutteet  olivat  tärkeitä  Tapio-
lan käynnistymiselle. Tapiolaa käsittelevissä var-
haisissa artikkeleissa  ja dokumenteissa viitattiin 
muun muassa puutarhakaupunkikäsitteen isään 
englantilaiseen  Ebenezer  Howardiin  (1850-
1928), skottilaiseen luontofilosofiin Patrick Ged-
desiin (1854-1932) ja erityisesti yhdysvaltalaiseen 
Lewis Mumfordiin (1895-1990), jota voidaankin 
pitää 1900-luvun suurimpana (Geddesin ideoita 
kehittäneenä) kaupunkifilosofina. 

Sittemmin  1960-luvulla  von  Hertzen  toi 
usein  esiin  myös  taloustieteilijä  John  Kenneth 
Galbraithin,  jonka  kaupunkikriittiset  puheen-
vuorot  sopivat  hyvin  yhteen  Asuntosäätiön 
perustajien  maailmankuvaan:  Galbraith  näki 
esimerkiksi  Tukholman  olevan  tiellä  kohti 
slummiutumista. Galbraith oli myös merkittävä 
nousevan kulutusyhteiskunnan kriitikko, jonka 
ajatuksissa oli paljon samaa Mumfordin. 

Arkkitehdeistä  kansainvälisiä  vaikuttei-
ta  toi  Suomeen  ja  Tapiolaan  erityisesti  Otto-I. 
Meurman  (1890-1994),  suomalaisen  asema-
kaava-ajattelun  isä,  joka  jo  vuonna  1918  oli 
ollut mukana Eliel Saarisen (1873-1950) kans-
sa  suunnittelemassa  Suur-Helsinkiä.  Hänen 
Hagalund  -suunnitelmansa  vuodelta  1945  oli 
yksi Tapiolan suunnittelun lähtökohta, joskaan 
Hagalundin  kartanon  omistaja  Arne  Grahnin 
teettämää suunnitelmaa ei sellaisenaan koskaan 
toteutettu. 

Kiinnostavaa  ja  merkittävää  on  se,  että  Ta-
piolan  aatteellisten  vaikuttajien  listalta  puuttu-
vat  esimerkiksi  ’kaupunki  koneena’  ideologian 
merkittävin  oppi-isä  sveitsiläinen  Le  Corbusier 
(1887-1965)  ja  myös  Alvar  Aalto  (1898-1976). 
Aalto lienee ollut merkittävin suomalainen ark-
kitehtuurikeskustelija sodan jälkeisessä Suomes-
sa. Tapiolan historioissa todetaan lakonisesti, että 
Aallolla oli muita kiireitä varhaista Tapiolaa ra-
kennettaessa. Tosin sittemmin Aalto suunnitteli 
Tapiolan itäosaan muutamia tornitaloja.

Mumford  edusti  humaania  rakentamiside-
ologiaa  ja  teknologiakritiikkiä.  Hän  kiinnitti 
huomiota  paitsi  suurempiin  suunnittelukoko-
naisuuksiin – ajan, paikan ja väestön suhteisiin 
–  myös  sellaisiin  inhimillisiin  tarpeisiin  kuten 
seksuaalisuuteen  ja  levon  tarpeeseen.  Vuonna 
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1949 suomeksi käännetyssä kirjassaan ’Kaupun-
kikulttuuri’ Mumford maalaa varsin omaperäis-
tä kuvaa kaupungin elämästä: ”Hyvä suunnitte-
lu merkitsee … lasta puuhamassa  turvallisessa 
ja rauhallisessa maailmassa, rakastelevan parin 
leikkiä huoneessa, mihin syreenien tuoksu vir-
taa  avoimesta  ikkunasta  tai  sirkkojen  siritystä 
alhaalla levittäytyvästä puutarhasta” (Mumford, 
1949, 362) 

Von  Hertzen  kuten  Mumfordkin  suhtautui 
kylmäkiskoisesti  ja  jopa  välinpitämättömästi 
liikennetarpeen  ja  yksityisautoilun  kasvuun. 

Kuva 1. Heikki von Hertzen 
kotitalousopettajien seu
rueen mukana Tapiolan  
Säästökonnussa.  
Torintalot, joita kutsuttiin 
myös taskumateiksi, suun
nitteli arkkitehti Viljo Revell. 
Kuva Espoon kaupunginmuseo.

Hänen  mukaansa  riittää,  että  kerran  elämässä 
muuttoauto  pääsee  asunnon  lähelle.  Kävely  ja 
pyörätiet hoitaisivat pääosan liikenteestä. 

Tapiola  poikkesi  muusta  Suomesta,  jossa 
omaksuttiin paljon selkeämmin amerikkalaisia 
yksityisautoilua  suosivia  vaikutteita.  Yhdysval-
loissa  Mumford  oli  tässä  asiassa  alakynnessä. 
Sittemmin  autot  valtasivat  Tapiolan  ja  Länsi-
väylän  myötä  Tapiola  integroitui  osaksi  Suur-
Helsinkiä. 2000-luvulla Tapiolaa esitetään elvyt-
tävän keskustan jättiläismäisillä parkkiluolilla ja 
autotunneleilla. 
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Opintomatkat ja vierailut

Opintomatkat olivat tärkeä virike Tapiolan suun-
nittelijoille  jo  von  Hertzenin  1946  julkaistusta 
kirjasta  alkaen.  Rakentamisen  mallia  otettiin 
erityisesti  Ruotsista  (asuntosuunnittelu,  kollek-
tiiviset tilat sekä sähkö ja lämmitysjärjestelmät), 
Tanskasta (puutarha- ja miljöösuunnittelu), Eng-
lannista  (puutarhakaupunki-ideologian  myötä 
kehityt uudet lähiöt, esim. Milton Keynes), Yh-
dysvallat (kevyen liikenteen väylät). 

Ruotsalaisia  asiantuntijoita  käytettiin  erityi-
sesti Tapiolan Lämmön sähkö- ja lämpövoima-
loiden suunnittelussa. Sama yritys vastasi myös 
kiinteistöhuollosta  ja  yrityksen  edustajat  mat-
kustivatkin laajasti tutustuessaan nykyaikaiseen 
aurauskalustoon ja jätehuoltoon. Oppia otettiin 
mm. Moskovasta, Lontoosta ja Tukholmasta. 

Myös  koulujärjestelmää  pohdittiin  kansain-
välisten  esimerkkien  virittämänä.  Espoon  maa-
laiskunta oli vain vähäisessä määrin kiinnostunut 
suomalaisten koulujen perustamisesta. Tapiolan 
yhteiskoulun mallia haettiin Yhdysvalloista, jos-
sa  kouluun  liittyi  oleellisesti  harrastus-  ja  kult-
tuuritoiminta.  Myös  amerikkalainen  ’tiedeope-
tus’  (science) antoi vaikutteita  luonnontieteiden 
opetukseen. Tapiolan koulun kuoro ja opetusko-
keilut olivat paikallislehden vakioaineistoa. Vas-
tavalmistunutta  Pohjois-Tapiolan  yhteiskoulua 
kuvattiin  televisiouutisissa  1960-luvun  lopussa 
’pohjoismaiden moderneimmaksi kouluksi’. Bio-
logian, kemian ja fysiikan ’havaintovälineitä’ oli 
kerätty Tapiola Tänään -lehden virittämän kan-
salaiskeräyksen  avulla  jo  vuosia  aikaisemmin. 
Parhaiden  käytäntöjen  jäljittely  oli  yksi  Tapio-
lan  menestyksen  kulmakiviä.  Toinen  oli  usko 
tiedon ja suunnittelun valtaan. 

Tiedon valtaa 

Tapiolan  varhaiset  kehittäjät  korostivat  koko-
naisvaltaista suunnittelua, olipa sitten kysymys 
valtakunnan  tai kotien suunnittelusta. Esimer-
kiksi palveluverkoston optimointiin suhtaudut-
tiin  suurella  vakavuudella.  Palvelut  sijoitettiin 
asumissoluihin siten, että esimerkiksi ruokakau-
pan ja koulujen kaltaiset lähipalvelut sijoitettiin 
enintään 250 metrin etäisyydellä asunnoista. 

Asuntosäätiön poikkitieteellisissä suunnitte-
lutiimeissä toimi sekä sosiologeja, jotka puhui-
vat yhtä lailla väestökysymyksestä ja kansallisen 
eheytyksen tarpeesta että kotitaloustieteilijöitä, 
jotka  kommentoivat  keittiö-  ja  kylpyhuone-
suunnittelua  ja  ajoivat  emännän  työn  standar-
disointia.  He  toivat  mukanaan  muun  muassa 
ajatuksen amerikkalaisesta baarikeittiöstä, ker-
rostalojen yhteisistä kylmätiloista ja pesuloista, 
rappaamattomien tiiliseinien käytöstä sisätilois-
sa ja kapeista tuuletusikkunoista. 

Muita  tärkeitä  asiantuntijoita  olivat  kasvat-
tajat, nuorisotyöntekijät  ja opettajat,  jotka ker-
toivat  kuinka  lapset  saataisiin  pois  kaduilta. 
Tapiola Tänään –lehden erityisessä nuorisonu-
merossa vuonna 1962 arvioitiin, että 83 % nuo-
rista kuului johonkin yhdistykseen. Lapset oli-
vatkin  puutarhakaupunki-ideologian  ytimessä. 
Asuntoyhtiöiltä kerätyn ns.  ’ruusuveron’ avulla 
alueelle palkattiin nuoriso-ohjaaja ja puutarhu-
reja,  jotka  hoitivat  yhteisalueita.  Asuntosäätiö 
oli  aktiivinen  yhdistystoiminnan  käynnistäjä 
heti Tapiolan varhaisvaiheista alkaen. 

Puutarha-alan  asiantuntijat  puolestaan  vas-
tasivat  viherrakentamisesta,  joka  liittyi  hyvin 
tietoisesti  Tapiolan  brändin  rakentamiseen. 
Esimerkiksi  Kontioniityn  ’sisääntulo’  suurine 
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liikenneympyröineen ja kukkaistutuksineen oli 
tärkeä osa Tapiolan imagoa. Mallia niittyjen ra-
kentamisesta otettiin muun muassa Talin golf-
kentältä. Tulkinnat suurten niittyjen rakentami-
sesta poikkeavat. Virallinen kanta korostaa sitä, 
että  niittyjä  tarvittiin  alueiden  eriyttämiseen. 
Erään  käsityksen  mukaan  kysymys  oli  siitä, 
että  niityt  toimivat  reservialueina  tulevalle  ra-
kentamiselle, ja onpa esitetty kanta että niittyjä 
ajateltiin käytettävän tulevaisuudessa helikopte-
rikenttinä. 

Kuva 2. Tapiolan asuinalueiden viherrakentaminen 
oli yksi alueen tunnusmerkeistä. Kuvassa Tapiolan 
itäranta vuonna 1966. Kuva Teuvo Kanerva, Espoon 
kaupunginmuseo.
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Tarkoittaako biologinen funktio 
hiihtämistä vai suvunjatkamista? 

Suomen  arkkitehtiliiton  järjestämässä  Mitä 
opimme Tapiolasta -seminaarissa vuonna 1967 
arkkitehti Kirsti Nordin  ihmetteli Tapiolan  re-
toriikkaa seuraaviin sanoin: 

”... tyypillisiä Tapiolan institutionaalisen 
ideologian piirteitä ovat hermeettisyys, orga-
nisatoorinen eristäytyminen, organisaation 
muuttuminen sosiaaliseksi tosiasiaksi, rai-
voisa vastarinta jokaista kritisoimisyritystä 
vastaan, iskusanat, tunteisiin, perinteisiin, 
toiveisiin vetoaminen ja teorian epämääräi-
syys – allekirjoittaneelle ei ole vielä selvinnyt 
tarkoittaako biologinen funktio suvunjatka-
mista vai hiihtämistä – sekä pyrkimys ihmisen 
hallitsemiseen asioiden hallitsemisen sijasta”. 

Nordinin  viittaamat  Tapiolan  ohjelmalliset 
lähtökohdat  tulevat  esiin  kaikissa  Tapiolasta 
tehdyissä  teoksissa  ja  hänen  aatteellinen  häm-
mennyksensä onkin ymmärrettävää. Omaa aa-
tetaustaansa  von  Hertzen  kuvasi  vuoden  1956 
Arkkitehti-lehden artikkelissa seuraavasti: 

”Käsityksemme mukaan on tämän päivän ja 
huomispäivän kaupunkisuunnittelun tärkein 
tavoite miljöön luominen – sosiaalisen ja en-
nen kaikkea biologisen oikean elämänympä-
ristön luominen ihmiselle, kaiken inhimillisen 
toiminnan subjektille ja objektille.”

Hertzenin  runsaasti  viljelemä  luontometafora 
ja  filosofinen  puhetapa  aiheutti  aikalaisissa  ih-
metystä. Puutarha oli Tapiolassa  enemmän kuin 

perinteinen  puutarha.  Itse  asiassa  Tapiolan  puu-
tarhakaupunki-ideologia ei noudattanut Ebenezer 
Howardin alkuperäisiä puutarhakaupunki-ideoita 
kuin vain rajallisesti. Tapiolaa ei rakennettu eng-
lantilaisen mallin mukaan pientalovaltaisesti, vaan 
oleellinen piirre oli suurten kerrostalojen ja pien-
asutuksen rytmittyminen. Kauniainen, Käpylä  ja 
Kulosaari edustavat ainakin tässä mielessä parem-
min puutarhakaupungin ideaa kuin Tapiola. 

Howardille  puutarhakaupunki  edusti  kau-
pungin ja maaseudun optimaalista yhdistelmää 
tilanteessa,  jossa  Englannin  maaseutua  uhkasi 
tyhjentyminen asukkaista. Koti vai kasarmi ker-
too selkeästi, että von Hertzen näki maaseudun 
ainoana terveenä asumisen muotona. Puutarha-
kaupunki oli välttävä, mutta välttämätön komp-
romissi,  jonka  avulla  akuuttia  asuntokurjuutta 
saattoi helpottaa. 

Mumfordilla  lienee  ollut  vaikutuksensa 
Asuntosäätiön retoriikkaan. Voisi kuvitella että 
esimerkiksi  seuraava  lainaus  olisi  voinut  olla 
yhtä lailla osa von Hertzenin puhetta: ”… vitaa-
linen taso täytyy ilmaista sellaisten käsitteiden 
avulla kuin joutoaika, terveys, biologinen toi-
minta, esteettinen nautinto ja sosiaaliset mahdol-
lisuudet” (Mumford, 1949, 386). Asuntosäätiön 
julkaisuissa puhuttiin runsaasti yksilöllisyyden, 
vapauden, viihtyvyyden ja levon merkityksestä 
ja ylipäätänsä pienen ihmisen mittakaavasta. 

Viittaus  biologiaan  lienee  ollut  vasta-argu-
mentti 1900-luvun ajattelijoille, jotka korostivat 
asuntoa  ja  kaupunkia  koneena.  Luonnolle  ja 
elämälle  on  ominaista  itseohjautuvuus:  Luon-
non  reproduktiossa  elävien  prosessien  tuotok-
set  palautuvat  aina  takaisin  systeemiin  panok-
sina. Kone sitä vastoin toimii käskyin ja  ilman 
minkäänlaista  omaa  kehitysulottuvuutta.  Itse 
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asiassa saattaakin olla, että Tapiolan lapset olivat 
puutarhakaupungin tärkein uusiutuva kasvilaji. 

Otetaan opiksi 

Yksi tuotteliaimpia Tapiola-historian tuottajista 
ja kirjoittajista Uolevi Itkonen (1979) on toden-
nut, että hänen työnantajansa Asuntosäätiö ero-
si  alusta  alkaen  muista  rakennuttajayhteisöistä 
nimenomaan  aatteellisuudellaan.  Tapiolan  ke-
hitystä leimasivat seuraavat seikat: aatteellisuus, 
provokatiivisuus,  tietoperusteisuus  sekä  moni-
tieteisyys ja -taitoisuus yhteistyön perustana. 

Yhtälailla tärkeää ja vähemmän tiedostettua 
on  tehokas  kokemuksesta  oppiminen.  Esimer-
kiksi pohjoinen lähiö rakennettiin ruutukaavan 
mukaisesti  osittain  kriittisen  arkkitehtuurikes-
kustelun tuloksena. Monet innovatiiviset kokei-
lut osoittautuivat epäonnistuneiksi: esimerkiksi 
teiden  talvikunnostus  oli  vaikeaa,  kun  tiet  oli 
rakennettu ihmisen mittakaavassa.

Espoon maalaiskunta ei ollut helppo ympä-
ristö  uudenlaiselle  kokeilevalle  rakentamiselle. 
Se  ei  esimerkiksi  suostunut  vastaamaan  infra-
struktuurin tai koulujen rakentamisesta. Pakon 
edessä  ja  kehityksen  jouduttamiseksi  Asunto-
säätiö  otti  osaa  myös  esimerkiksi  uimahallin, 
koulujen ja Espoon osia yhdistävien teiden ra-
kentamiseen,  mutta  yhtälailla  aktiivinen  se  oli 
nuorisotyössä, esimerkiksi Nuorisoteatterin pe-
rustamisessa. Julkaistut tekstit kertovat, että ta-
piolalainen nuoriso ei harrastanut ilkivaltaa. To-
siasiallisesti  ilkivallasta  vaiettiin  ja  esimerkiksi 
Tapiolan Lämpö joutui jatkuvasti huolehtimaan 
tuhotuista lampuista ja penkeistä. Viikonlopun 
jälkeen huoltomiesten tehtävä oli onkia puiston 
penkkejä keskusaltaasta. 

Yksi ilmeisen ennakoimaton vaikeus oli yri-
tysten  ja  työpaikkojen  saaminen  Tapiolaan. 
Niinpä  esimerkiksi  Weilin&Göösin  tehdas-
rakennuksen  saamista  suorastaan  juhlittiin. 
Muuttuvasta  ajan  hengestä  kertoo  se,  että  sit-
temmin tehdasrakennus muuttui vapaa-ajan ti-
laksi, ensiksi sählyhalliksi ja sittemmin moder-
nin  taiteen  museoksi.  Heikintorille  (’Suomen 
ensimmäiseen  mannermaiseen  tavarataloon’) 
oli vaikea saada kauppiaita. Tämän päivän nä-
kökulmasta  suorastaan  koomista  oli  elämöinti 
Esson  pääkonttorin  rakentamisesta  Tapiolan 
keskustaan. 

Edistyksen ihanne ja ehkä hieman naiivi usko 
parempaan  ja  sivistyneempään  yhteiskuntaan 
ohjasi  vanhempieni  sukupolvea.  Tapiolalaises-
sa  ylemmän  keskiluokan  kuuden  hengen  per-
heessämme  nuoren  ihmisen  elämä  ja  ihanteet 
muokkaantuivat  yllättävän  johdonmukaisesti 
modernien  länsimaisten  kulutusihanteiden  ja 
-kulttuurin  virittämänä.  Vaikka  omassa  nuo-
ruudessani  kulutus  ei  ollutkaan  samalla  taval-
la  pinnalla  kuin  nykyisillä  tapiolalaisnuorilla, 
muistan Heikintorin avajaiset uudenlaisen ku-
lutusorientoituneen  elämäntavan  alkuna:  Ta-
varatalossa oli oranssit lepotuolit, jotka Tapiola 
Tänään -lehden mukaan ”nuoriso heti tupakalla 
tuhosi”. Edistyksellinen kulutusmaailma aukeni 
Suomen ensimmäisten elintarvikeautomaattien 
myötä.  Ajattelimme,  että  kaupankäynnin  tule-
vaisuus oli käsissämme. 1960-luvulla Tapiola ei 
kuitenkaan  vielä  ollut  yksilöllisyyttä  korostava 
kulutusyhteiskunta,  vaan  pikemminkin  Mum-
fordin  ja Garlbraithin  ihannemallin mukainen 
kollektiivisen  vastuunkannon  ja  kasvatuksen 
yhdyskunta, joka toki loi hyvät edellytykset ku-
lutuksen yhteiskunnan synnylle. 
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Ei ehkä ole vain sattumaa, että nyky-Nokiaa 
johdetaan  Tapiolan  kupeesta.  Mobiilin  tieto-
yhteiskunnan  johdosta  löytyy  monia  luokka-
tovereitani.  Esiintymiskyky,  kansainvälisyys, 
suvaitsevaisuus  ja  pragmaattinen  käytännölli-
syys olivat Tapiolan kasvatusfilosofian ytimessä. 
Kouluissa  opetettiin  ensimmäisenä  Suomessa 
bisnesenglantia  ja  tietokoneet  tulivat  tutuiksi 
luokkien vieraillessa Tekniseen korkeakoulun. 

Asuminen tarvitsee ideologiaa

Tapiolan kritiikki oli aikoinaan varsin yksipuo-
lista. Kriitikot pitivät ongelmallisina ja valheel-
lisina  esimerkiksi  Heikki  Wariksen  johtaman 
tutkimuksen  tuloksia  ihmisten  hyvästä  viih-
tyvyydestä  Tapiolassa.  Vihreiden  leskien  mie-
lenterveysongelmista  puhuttiin,  mutta  niitä  ei 
kukaan  pystynyt  osoittamaan  –  muualla  kuin 
elokuvissa,  joita  lähikaduillamme  kuvattiin 
runsaasti 60-luvulla.

Erityinen ongelma kriitikoille oli puhe Tapi-
olan  biologisesta  funktiosta.  Voisiko  tällaisen 
asumisideologian  selkeää  olemassaoloa  pitää 
positiivisena  seikkana?  Vaikka  Tapiola  ei  20 
vuoden  kokemukseni  valossa  edustanutkaan 
ideaalia yhdyskuntamuotoa,  asumis-  ja  yhdys-
kuntarakenneideologian julkituotu olemassaolo 
on mielestäni myönteistä. Miksei  tänä päivänä 
rakenneta  alueita,  joilla  olisi  edes  jokin  avoi-
mesti  esiintuotu  ideologia  taustallaan?  Ideolo-
gioistahan  emme  pääse  eroon.  Ne  ovat  joko 
avoimia tai piileviä.

Tapiolan  muotoutumisessa  oli  kyse  kansan-
liikkeestä,  jossa  ”kokeilun  kohteita”,  Tapiolan 

asukkaita,  yhdisti  ainutlaatuinen  ideologia, 
osallistuminen Suomen ensimmäiseen kansain-
välistä  huomioita  saavuttaneen  puutarhakau-
pungin  rakentamiseen.  Näin  ajattelimme,  kun 
lapsena kävimme katsomassa  informaatiokios-
killa diktaattoreita  ja muita valtion päämiehiä. 
Muistan  hyvin  ulkomaalaiset  korkea-arvoiset 
vieraat, jotka kohtasivat vihreisiin pukeutuneet, 
lentoemänniltä  näyttävät  oppaansa  informaa-
tiokioskilla, tai Tapiola Tänään -lehden sisään-
päin  lämpiävät  jutut,  joita  tuolloin  mielelläni 
luin.  Asumisideologiamme  oli  itseriittoinen  ja 
vahva.

1960-luvun  kansanäänestyksessä  tapiolalai-
set  vaativat,  että  Tapiolasta  muodostettaisiin 
oma  kaupunkinsa.  Valtioneuvosto  ei  hyväksy-
nyt itsenäistymistä ja sittemmin Tapiolasta tuli 
yksi Espoon kaupungin neljästä keskuksesta. 

Isälleni, niin kuin luultavasti monelle muulle, 
Suomen jälleenrakentaminen oli mittava haas-
te, johon oli pakko vastata puutteellisinkin tie-
doin. Vastoin omaa aikuisiän elämääni, isälläni 
ja  monilla  muilla  Suomen  rakentajilla  ei  ollut 
aikaa  laiskotella  tai  viettää  vapaa-aikaa  lasten-
sa  kanssa.  Johanna  Hankosen  (1994)  ansiokas 
väitöskirja  esitti,  että  sodan  jälkeen  Suomen 
lähiörakentaminen  eteni  johdonmukaisesti  ja 
suunnitelmallisesti.  Totuus  voi  olla  toisenlai-
nen.  Harva,  jos  kukaan,  kuvitteli  hallitsevansa 
kaikkia haasteita. Pakko oli kuitenkin yrittää. 

Eliitin toimia ei myöskään ohjannut vain oma 
etu. Tämän päivän näkökulmasta eräs hämmäs-
tyttävimpiä  varhaisen  Tapiolan  piirteitä  oli  se, 
että  Tapiolan  rakentajat  ottivat  henkilökohtai-
sia  taloudellisia  riskejä  alkuvaiheen  luototuk-
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sen takaamiseksi. Perheille ei näistä vekseleistä 
kerrottu. Ehkäpä sodasta oli niin lyhyt aika, että 
kollektiivinen vastuu oli mahdollista hyvin eri-
laisista poliittisista taustoista riippumatta. 

Voisi  ajatella,  että  2000-luvun  vihreän  kau-
pungin ideologia muistuttaisi monessa mielessä 
Tapiolan  julkilausuttuja  tavoitteita:  sosiaalinen 
rakentaminen,  kokonaisvaltainen  yhdyskunta-
suunnittelu, sekä ihmisen ja luonnon sopusoin-
tu.  Tapiolan  alkuvaiheessa  jätehuoltoa  suunni-
teltiin suljettujen systeemien (jätteiden lahotus) 
suuntaan,  lämpö- ja vesihuolto oli varsin edis-
tyksellistä,  kollektiivinen  huoltoyhtiö  ylläpiti 
mallikkaasti yhteisiä viheralueita ja antoi rahal-
lista tukea esimerkiksi nuorisotoimintaan. 

Miksei  tänä  päivänä  kaikelta  rakentamisel-
ta voisi vaatia avointa sitoutumista  ideologiaa? 
Miksi emme ole enää valmiita maksamaan ruu-
suveron kaltaista piilotukea lähiympäristömme 
kollektiivisista kauneuspalveluista kuten tapana 
oli Tapiolassa vielä 1960-luvulla? 

Ohjelmallinen  ideologia  voisi  ilmentää  alu-
een  rakentamisfilosofian  suhdetta  esimerkiksi 
yksityisautoiluun,  asukkaiden  väestöraken-
teeseen  ja  vaikkapa  asukkaiden  harrastuksiin. 
Alue  jossa  yksityisautoilu  on  kielletty,  saattaisi 
houkutella omanlaisiaan asukkaita ja vastaavas-
ti alue,  joka perustuisi yksinomaan yksityisau-
toilulle tai pelkästään urheilevan aikuisväestön 
tarpeille, vetäisi puoleensa. Jostakin syystä tänä 
päivänä  asuntoalueiden  välillä  on  vähemmän 
variaatiota kuin erilaisten ihmisryhmien.
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Kävellen lähiössä
Eveliina Asikainen ja Kirsi-Maria Mäkinen

Nuori mies maleksii kadulla ja keski-ikäinen nainen ohittaa hänet rivakasti 
ja päämäärätietoisesti. Opiskelija juoksee puistossa kuunnellen musiikkia ja 
ummistaen silmänsä ja korvansa ympäristöltä samalla, kun koiraa ulkoilutta-
va rouva on valmis keskustelemaan kaikkien samalla asialla olevien kanssa. 
Yksi meistä valitsee päivittäiset reittinsä niin, että kulkee aina tietyn mieli-
paikan kautta, vaikka matka vähän pidentyisikin. Joku toinen taas oikaisee 
metsän kautta aina, kun se vain on mahdollista.

K äveleminen  on  monelle  meistä  tavalli-
sin  tapa  liikkua  kotikaupunginosassa  ja 

lähiympäristössä  ja  samalla  myös  yleisin  ul-
koilumuoto  (Sievänen  2000).  Kävelemisen  ja 
liikkumisen  merkityksistä  osana  ihmisen  ja 
ympäristön välisiä suhteita tiedetään kuitenkin 
melko vähän. Esimerkiksi ulkoilutilasto ei avaa 
kävelijän ja ympäristön välisiä erilaisia kohtaa-
misia, joihin kuitenkin liittyy paljon merkityk-
siä.  Myöskään  erilaisissa  osallistumisprojek-
teissa käytetyt kyselyt ja nettisovellukset (esim. 
Kyttä & Kahila 2006; Tyrväinen ym. 2007) eivät 
paljasta, miksi tietyt alueet on arvotettu esimer-
kiksi kauniiksi maisemiksi tai rauhallisiksi alu-
eiksi, ja millaisissa yhteyksissä nämä merkityk-
set nousevat (asuminen, vapaa-aika, työmatka, 
kaupunginosaimago jne.). 

Sen  sijaan  arkiset  kävelyt  voivat  paljastaa 
paljon  asukkaiden  ympäristösuhteista  ja  siitä, 
millaiseksi – hyväksi vai huonoksi – he kokevat 
mahdollisuutensa käyttää ympäristöään. 

Käveleminen on usein rutiininomaista ja pa-
kenee kuvausta. Päivittäin käytetyt reitit, polut, 
rappuset ja liikennevälineet eivät vaadi tarkkaa 
huomioita,  vaan  liikkuminen  sujuu helposti  ja 
lähes itsestään (Edensor, 2001; Uimonen, 2006). 
Edes kävelyreiteistä piirretyt kartat tai viivat ei-
vät  kerro  itse  tapahtumista,  sillä  kävelijän  toi-
minta  on  piilossa  ylhäältä  katsovalle  yleiselle 
näkökulmalle  (de  Certeau  1984).  Kuitenkin 
arkiseen  kulkemiseen  liittyvät  tavat,  tyylit  ja 
valinnat  ovat  tärkeitä.  Niillä  ihminen  valitsee, 
miten  käyttää  tilaa,  minkä  reitin  hän  valitsee, 
millä ehdoin  ja millä  tavoin hän etenee  (esim. 
Edensor, 2001). Samalla hän ottaa kantaa ja tul-
kitsee  suunnittelijan  ympäristölle  ajattelemia 
toimintoja.

Tämä työ perustuu kävelyhaastatteluihin, 
joiden avulla koetamme päästä käsiksi kävele-
miseen sekä toimintana että tapana hahmottaa 
ympäristöä ja tuottaa liikkujalle tietoa lähiym-
päristöstä. Tarkoituksemme oli päästä lähelle 
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asukkaiden omia kokemuksia, valintoja ja ar-
kista luonnon käyttöä (vrt. Ari Jokisen 2002, 
tutkimus metsänomistajin, metsän ja metsänhoi-
tokäytäntöjen suhteesta). Käytämme liikkumista 
kaupunginosan ja sen eri alueiden tarkasteluun, 
koska haluamme tietää esimerkiksi luontoalu-
eiden laadusta, mutta haluamme myös tavoittaa 
sen, miten liikkuminen vaikuttaa oman asuinalu-
een kokemiseen. Tarkastelemme tarjoumateori-
an (Gibson 1986) tapaan ympäristöä ja ihmistä 
kokonaisuutena. Gibsonin mukaan ihminen ja 
ympäristö vaikuttavat erilaissa valintatilanteissa 
toisiinsa niin, että erilaiset valinnat muodostuvat 
ihmisen ja ympäristön vuorovaikutuksessa. Sii-
hen, miten eri tilanteissa valitsemme, vaikuttavat 
paitsi valittavana olevat ympäristön tarjoumat 
myös kunkin hetkiset mielen tilamme, tarpeem-
me ja kykymme ja tapamme tulkita/lukea ympä-
ristöämme.

Olemme tehneet kävelyhaastatteluja neljässä 
lähiössä1: Haagassa, Hervannassa, Kivikossa ja 
Kurkimäessä. Nämä lähiöt edustavat suomalai-
sen lähiörakentamisen eri vaiheita ja erilaisia 
lähiöitä (vrt. Hirvensalo 2006). Tämä tuo ai-
neistoon rikkautta ja paikallisväriä sekä tekee 
mahdolliseksi vertailla esimerkiksi luonnon ja 
metsän kokemisen eroja. Hervannassa lähimet-
sien rinnalla on laajat pirkanmaalaiset metsä-
maat, joissa voi kohdata vaikka hirven. Helsin-
gin lähiöitä ympäröivät naapurikaupunginosat 
Keskuspuistoa ja Viikin-Kivikon viheryhteyttä 
lukuun ottamatta.

Kävelemisen tyylit ja reittivalinnat 
asukkaan ja ympäristön vuoro-
vaikutuksena

Kävelyhaastattelut  tuottivat  vahvasti  hetkeen 
ja  paikkaan  sitoutuvan  aineiston,  joka  kertoo 
paitsi  asukkaiden  luontosuhteiden  ja  luonnon 
käytön rikkaudesta myös koko kaupunginosan 
kokemisesta asumisen ympäristönä. Tässä yhte-
ydessä kuvaamme aineistomme avulla seuraavia 
asumiseen ja liikkumiseen liittyviä näkökulmia: 
liikkumisen  tyylit  ja  tavat,  alueen  identiteetti, 
asumisen sekä luonnon yhteen kietoutuminen. 

Kävelyhaastattelu osoittautui erinomaiseksi 
menetelmäksi havainnoida kävelemiseen liitty-
viä tapoja, rytmejä, tyylejä ja valintoja. Käve-
lyn etenemisen tapa ja kävelyn kuluessa tehdyt 
valinnat kertoivat suoraan asukkaan tavasta 
kulkea ja siitä, miten fyysinen ympäristön vai-
kuttaa kävelemiseen. Toisaalta haastateltavat 
kertoivat yleisemmin liikkumisen tavoistaan ja 
siihen liittyvästä vaihtelusta.

Samankin kävelyn aikana tyylit ja tavat saat-
toivat vaihdella melkoisesti ja välitön ympäristö 
vaikutti kävelemisen tapaan hyvin suoraan. Vä-
lillä katsastettiin ulkoilualuetta reippaalla kunto-
kävelyllä, jopa niin että reipas tahti vei hetkeksi 
haastattelutilanteelta voiman ja etusijan: ääni-
tyksissä kuuluu kuinka askelten tahti tihenee ja 
haastattelija alkaa huohottaa Myös kaduilla, esi-
merkiksi Haagan Eliel Saarisen tiellä tai Teek-
karinkadulla Hervannassa, tahti kiihtyi marssik-

1   Etelä- ja Pohjois-Haaga sijaitsevat Länsi-Helsingissä, Hervanta Tampereella sekä Kivikko ja Kurkimäki  
Itä-Helsingissä.
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si ja ohi jyristävät linja-autot ja muu liikenne 
vaikeuttivat keskustelua. Kun nämä oli ohitettu, 
rytmi hidastui heti mukavaksi ja keskustelta-
vaksi sivuteille saavuttuamme.

 Lähiössä, kortteleissa ja niiden välillä pis-
täydyttiin ja poikettiin katsomassa asukkaille 
tärkeitä kohteita. Lumisille metsäpoluille ja kal-
lioille poiketessa täytyi usein hieman taiteilla ja 
kulkea peräkanaa, samalla vauhti hidastui ja oli 
aikaa huomata yksityiskohtia ja tutkia ympäris-
töä: jopa ”nuuskia” Peppi Pitkätossun tapaan. 
Eräs hervantalainen harrasti metsäkävelyä tähän 
tyyliin toisinaan, jos löytyisi vaikkapa hirvenjät-
tösarvet. Ihastelimme myös pieniä yksityiskoh-
tia, kuten kasveja, lumisia puita ja kalliopintoja. 
Monet kertoivat lähtevänsä toisinaan varta vas-
ten tutkailemaan uusia asioita lähiympäristöstä. 

No, emmä nyt tiedä mikä on mielireitti, mut 
tää on semmonen et jos tehdään lyhyt reitti, 
oikein lyhyt reitti on semmonen et kierretään 
vaan tästä ja sit vähän ja sit voidaan lähteä 
tonne Kivikkoon. Ja sit Kontulaan ja sit voi-
daan katsoa ett mitähän tonne on nyt raken-
nettu, mitä on Myllypuroon rakennettu, sitä 
käydään katsomassa ja välilllä vähän kauhis-
telemassakin, et mitä on tullu, et tuliks tää just 
tähän. (Nainen, Kurkimäki, n.40 v.)

Niin, viime talvena erityisesti katoin kartalta 
järviä. Täällä on hirveen paljon pikkujärviä. 
Ja kävin aina hiihtämässä. Pidin vähän kir-
jaa että mitä löyty, niin 40 järvee viime talven 
aikana. Monille löyty ihan perille saakka ja 
sitten joillekin joutu ihan viimeset sadat met-
rit menee ihan lumihangessakin ehkä, mutta 
sitten oli jonkin verran noita… lumikengillä-

Kuva 1. Suorilla leveillä kaduilla kävelyvauhti kiihtyi. Kuvassa Tieteen
katu Hervannasta.
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kin oli liikuttu, niin kyllä niitäkin ihan kivasti 
pääsi. (Mies, Hervanta n. 55 v.)

Yleisemmissä luonnehdinnoissa tuli esille 
liikkumisen päivittäisiä, viikoittaisia tai vuo-
denaikoihin liittyviä rytmejä. Esimerkiksi eräs 
haagalainen kertoi ankaran työkiireen alla juok-
sevansa aina saman reitin, eikä tuntenut silloin 
muuta kaipaavansa. Toinen kertoi useista met-
sän käytön tavoista. Kuntolenkeillään hän ei 
juuri maisemia katsellut, vaan kuunteli lähinnä 
musiikkia ja suoritti kuntoilu-urakkaa. Joskus 
hän lähti varta vasten samoilemaan kaupunki-
metsiin ja piti kiinnostavana kulkea mahdol-
lisimman pieniä metsäpolkuja pitkin toisiin 
kaupunginosiin. Usein pohdittiin myös sään 
ja vuodenajan vaikutuksia: lumisateen jälkeen 
valittiin varmemmin auki olevia polkuja tai py-
syteltiin sellaisessa puistossa, jossa ei tarvitse 
pelätä lasten liukastumista. Erityisesti hervan-
talaisten talveen liittyivät hiihtäminen ja luiste-
lu – jopa retkiluistelu läheisillä järvillä. 

Koska asukas johdatti kävelyhaastattelua, 
muodostui haastatteluista usein jonkinlaisia 
teemallisia kävelyitä. Osa haastateltavista oli 
miettinyt hyvinkin tarkkaan, mitä haluaa käve-
lyllä näyttää ja minne tutkijaa kuljettaa. Muu-
tama Haagassa varttunut johdatti haastattelijan 
katselemaan maisemia ja muistelemaan lap-
suuden ja nuoruuden ajanviettoa ja tapahtumia. 
Suhde kaupunginosaan näyttäytyi nostalgisena, 
kun esim. lapsuuden leikkipaikoista ja koulu-
matkoista kerrottiin seuraavasti:

Tää oli tosiaan pelkkää suota sillon kun kaka-
rana täss tuli touhuttuu niin tuota (1960-lu-
vulla). Ett näill soilla tuli kulutettua paljon sitä 

Kuva 2. Krankanpuiston lähimetsä Haagassa tarjoaa 
monelle työmatkalaiselle arkisen luontokokemuksen.

vapaa-aikaa, ett siellä tehtiin kaikkee luvallista 
ja luvatonta…Meit oli sellattinen viiden-kuu-
den kaverin jengi, jonka kanssa pyörittin tääl-
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lä sitten, kaiken näkösiä kivoja sotaleikkejä ja 
(naurua)… ja kaikkee tommosta pientä koi-
ruutta väännettiin myöskin…(Pohjois-Haaga, 
mies, n. 50 v.)

Monesti reitin varsilla tarkastelimme ja ais-
timme yhdessä, miltä reitti, talot, pihat ja met-
sät tuntuivat, saattoiko asukkaan kuvaaman 
alueen tunnelman ja identiteetin kokea sillä 

hetkellä. Tällöin haastattelusta saattoi muodos-
tua jonkinlainen opastus kotikaupunginosassa. 
Samalla tuotiin esille omalle kaupunginosalle 
tyypillisiä piirteitä ja vedettiin rajaa naapuri-
kaupunginosiin.

Ei näistä nyt voisi sanoa, että tää on kaunista, 
mutta tää on niinkun ympäristöönsä sulautu-
via… sit täss on näitä piha-alueita. Nää pihat, 

Kuva 3. Kukkula Ida Aalbergintiellä. Haastateltava kertoo: ”Jos minult kysytään, 
miss on kaikkein viehättävin paikka, niin mä merkitsin tän kukkulan laen.”
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nää ei oo mitään upeita puistomaisia pihoja, 
vaan tää on tällasta niinku, ett vähän pais-
taa multa tuolta välistä ja sammalta kasvaa 
siellä täällä, ja noi puskat on vähän sitä sun 
tätä, mutta musta tää on niinku vehreetä, ta-
vallaan sellasta luonnonmukaista, vois sanoo 
näin. Siis monihan hämmästelee tuolla, ett 
kun tulee tänne Haagaan, että miten voi olla 
näin… ett varsinkin siis, ett kun mä oon muu-
alta tullu ja kun mun tutut tulevat käymään 
Hgissä, ett tämmöstäkö on Helsingissä? (Poh-
jois-Haaga, mies, n. 30 v.) 

Niin, jos lähetään nyt siitä, että mikä Haaga 
musta on, niin tossa menee, oikeestaan niin, 
sanotaan, että onks toi nyt Eliel Saarisentie?...
Niin se on hirveen iso raja. Siis mulla ei oo 
kontakteja sen rajan tolle puolelle, eli mun 
Haagani on tällä puolella oleva Haaga. Ett 
sen takia mä esimerkiksi, kun multa kysytään, 
että missä sä asut, niin mä sanon, että Haa-
gassa. Mä en sano, että Pohjois-Haagassa, sen 
takia, että kaikki mieltää, että tuolla jossain 
Ida Aalbergilla tai vastaavalla (Pohjois-Haa-
ga, mies, n.30 v.)

Vaikka kävelyllä ei olisikaan ollut selvä kau-
punginosan esittelyn luonne, tulivat tärkeinä 
ja yleisesti kiinnostavina pidetyt paikat usein 
esiin. Melkein kaikki hervantalaiset mainit-
sivat vesitornin paikkana, jonne ystävät vie-
dään katsomaan maisemia, jotta ”näkisivät 
kuinka pieni kylä tämä on keskellä metsää”. 
Monet myös ylistivät Pietilöiden suunnitte-
lemaa keskustaa ja Ahvenisjärven puistoa. 
Haagassa esiteltiin Hakavuoren kirkko ja alp-
piruusupuisto. 

Joo, emmä koskaan vapaaehtosesti kulekaan 
kaduilla. (Kivihaka, nainen, n. 60 v.)

Moniin  arkisiin  toimintoihin  liittyy  reitin  va-
litseminen.  Kuljenko  kadun  vartta  vai  metsän 
poikki? Ja miksi kuljen sitä reittiä, mitä kuljen? 
Joillain  paikoin  on  valtavasti  oikopolkuja,  kun 
taas  toisten  metsien  pohjat  ovat  lähes  täysin 
poluttomia.  Esimerkiksi  Hervannassa  TOASin 
asuntojen  ja  Tampereen  teknillisen  yliopiston 
väli  oli  oikea  polkuverkosto,  mutta  opiskelija-
asuntojen takana olevaa metsikköä ei näyttänyt 
käyttävän kukaan. Polkujen olemassaolo kertoo 
kulkemisesta,  mutta  vasta  kävelyhaastatteluilla 
pääsimme  tavoittamaan  myös  ihmisten  valin-
toja.

Meidän, meidän piha on sellanen, ett siit 
mennään bussipysäkille. Sitä ei pysty estään 
millään. Se on niin vakiintunu reitti bussipy-
säkille, että.. se täytyy vaan hyväksyy, ett se 
on ihmisten luontanen, kulkureitti. Tää oli 
semmonen polku, tää siis tulee, menee, ihan 
siihen meidän ovelle, ja tohon bussipysäkille, 
niin tota, tätäkään ei oikeestaan ollu olemassa 
mulle, ennen kun tota 2001 syksyllä. Mä me-
nin töihin Hakaniemeen, sain työpaikan sieltä.. 
(Pohjois-Haaga, mies, n.30 v.)

Useissa haastatteluissa tuli esille halu valita 
metsäinen tai puustoinen reitti tavallisia asioita 
toimitettaessa, mistä tämän kappaleen avaava 
lainaus on äärimmäinen esimerkki. Monet her-
vantalaiset kertoivat suunnittelevansa arkiset 
asiansa niin, että voivat kulkea Ahvenisjärven 
rantaa pitkin ainakin toiseen suuntaan, vaikka 

Oikaisten vai kiertäen – arkiset 
reittivalinnat muokkaavat elinpiiriä
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pidentäisi hieman matkaa. Metsäpolun valitse-
minen antaa myös kulkemisen vapautta, niin 
koirille kuin lapsille.

Ett toi on tollanen vähän steriilimpi, laitettu 
toi toinen (polku Runar Schildtin puistossa), 
ett yleensä me kävellään tässä, kun tässä koira 
voi olla vapaana ja tuossa se ei voi olla. (Poh-
jois-Haaga, nainen, n. 45 v.)

Ja paljonhan me… vaikka mennään kave-
rillekin leikkimään tohon tavallaan niin kun 
uudemmalle alueelle tonne noin. Niin mehän 
käytetään, tuolta meiänkin [pihasta], pääsee 
niin kun metsien kautta. Että ei tartte mennä 
asvaltin viertä, että… Joo, ja sitten juuri niin 
kun lasten kanssa, niin sit voi antaa vähän 
mennä…Et sit ei tartte niin kun koko ajan 
hihnoissa kii tyyliin, et kun nekin on… Totta 
kai täytyy päästä juoksemaan ja tekemään 
kaikkee kivaa. (Hervanta, nainen n. 45 v).

Lisäksi metsäisellä reitillä voi rauhoittua, ko-
kea metsän tuntua, tarkkailla luontoa tai vaik-
kapa leikkiä sitä suuremmin suunnittelematta. 
Eikä siihen välttämättä tarvita suurta aluetta.

Mä en muista nyt, mikä tän puiston nimi on, 
mut aina kun tultiin partiosta niin juututtiin 
aina tähän puistoon, kivien päälle leikkimään 
tai jotakin muuta (Schildtin puisto). (Maunu-
la, nainen, n. 30 v.)

Kyl me pääasiassa yritetään kävellä näitä metsä-
siä reittejä käyttää, koska sielt Pohjois-Haagas-
kin hyvin pääsee niin skuttaan ja tuolt takakaut-
ta luimien niin tälle puolelle siirtymään…Kyl, 

kattelee jotakin niinku lintujen puuhia, ja tollas-
ta ett.. (Pohjois-Haaga, mies, n. 50 v.)

Tämmösissä kohdissa, jotka on niinku metsä-
sempiä, ett jos joku tekis mittauksia, niin mä, 
syke laskee tämmösissä kohdissa… Mä tavallaan 
niinku tunnen olevani helpottunut tässä niinku, 
ett tää on jotenkin tällanen luonnollisempi kuin 
tommonen tehty tie. Vois tehdä jonkun veren-
painemittauksen ja varmaan tapahtuis niinku 
muutosta. (Pohjois-Haaga, nainen, n. 45 v.)

Nämä otteet kertovat siitä, että erilaisilla ais-
timuksilla, olotiloilla ja tuntemuksilla on tärkeä 
osa reittien valinnassa. Jotkut haastateltavat ku-
vailivat myös tuoksuja ja purojen solinaa. Tieto 
siitä, että jossain virtaa vettä vaikka vain putken 
päästä saattoi ratkaista reitin, puhumattakaan 
puroista. Mutta toki löytyi myös niitä, joista oli 
mukavinta kävellä hyvin hoidetuilla kävelyteil-
lä suoraan, vauhdikkaasti, ilman esteitä, tarvit-
sematta miettiä kulkemistaan.

Myös turvallisuuden tunteella on vaikutusta 
reitin valintaan. Hervannassa on paljon kevyen-
liikenteen yli- ja alikulkuja ja monet suunnitte-
livatkin reitit niiden mukaan. Jotkut haagalaiset 
taas kertoivat välttelevänsä metsän kautta oikai-
semista pimeällä.

Täähän on Schildtin puisto tää mitä mennään 
tässä kohta. Ja tää on vähän sellanen, että tänne 
ei nyt ihan iltamyöhällä kauheen innostunees-
ti tule nainen yksin kävelemään. … Mut siin 
on toinen juttu, ett Pohjois-Haagan asema on 
myös aika levoton… Eihän täälläkään mitään 
sellasta oo sattunut, mut ei viiti kokeillakaan 
sellasta. (Pohjois-Haaga, nainen, n. 60 v.)
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Asuminen ja lähiön luonnot 

Luonto  ja  kulttuuri  erotetaan  usein  kaupunki-
suunnittelussa.  Etenkin  viime  aikoina  on  esi-
tetty  vaatimuksia  kaupunkirakenteen  tiivistä-
miseksi. Kävelyhaastattelujen kautta pääsimme 
kiinni asukkaiden arkisiin käsityksiin luonnos-
ta,  jotka  osoittautuivat  hyvin  monimuotoisksi. 
Osin niistä  löytyy myös erilaisia  luonnon vyö-
hykkeitä, joissa liikutaan ja toimitaan eri tavoin. 
Lähiluonto  löytyy  monelle  ikkunan  takaa  tai 
parvekkeelta:

Ennen vanhaan ajateltiin, että luonto on sitä, 
että lähetään umpimettään jonnekin, missä 
ei oo ristin sielua. Mutta sitten taas tällases-
sa lähiössä se luonto tavallaan täytyy löytää 
lähempää, jos siitä aikoo saada nauttia joka 
päivä. Elikä se tarkottaa sitä, että kun sä as-
tut ovesta ulos niin sä asvaltin raosta huo-
maat keväällä sen ensimmäisen piharata-
mon tai tatarin varren ja vihreen ja ruohon. 
Ja se lähiluonto alkaa ihan siit portailta. Tai 
se on jo se ilma, joka tulee parvekkeelle, se 
pieni tuulen vire. Et ne niin kun … tai niitä 
osaa arvostaa vähän enemmän. (Hervanta, 
nainen, n 35 v. 

Mull oli työpöytä tolla tavalla, että mulla 
näky suoraan tohon leikkipuistoon ja kun mä 
tein tietokoneella hommia, niin näky aina 
kun lapset, ja kuului kun lapset leikki. Se 
kuului itse asiassa hyvin tonne, jos oli ikku-
na auki ja tota kuitenkaan mä en oikeestaan 
koskaan käy tuolla. Siis se on kans semmo-
nen, ett tavallaan se on koko ajan olemassa 
siinä, mutt se ei oo semmonen elämänpiiri, 

missä mä oon fyysisesti koskaan. (Pohjois-
Haaga, mies, n. 30 v.)

Myös  pihapiiri  ja  lähellä  sijaitsevat  pienet 
puistot ovat tärkeä osa asumisen luontoa. Osas-
sa  pihoja  on  itse  istutettuja  kasveja  muistoina 
matkoista  ja  kotipaikoista.  Toisaalta  suhde  pi-
hoihin saattaa olla ristiriitainen, jos ei ole selviä 
sääntöjä, mitä niissä saa tehdä esim. istutusten 
suhteen.

Täällä niinku ihmiset miettii hirveesti, ett voi-
daaks me siirtää nää tulppaanit tästä toiseen 
paikkaan, ett jos se (eräs taloyhtiön vaikuttaja) 
suuttuu meille (nauraa)… Kaks kertaa kesässä 
mä ehkä kierrän meidän talon ympäri. Ett ihan 
vaan, ett katselen, ett millasta tääl on. Ett sekin 
on yleensä tyyliin, kymmeneltä yhelttoista illal-
la. (Pohjois-Haaga, mies, n. 30 v.)

Pihoista seuraavan kehän muodostavat erilai-
set pienet puistot, erityisesti leikkipuistot. Erään 
hervantalaisen äidin kanssa koko haastattelu ta-
pahtui leikkipuistossa. Haastattelun aikana hän 
toi hyvin esille, kuinka tärkeä osa leikkipuistot 
ovat hänen ja monen muunkin kotiäidin arkea 
ja sosiaalista elämää.

Joo, nää puistothan on just tämmösiä oleilu-
paikkoja ja nää on siis meidän seurustelupaik-
koja täällä näin. Et vaihdetaan kuulumisia 
äitien kanssa ja täällä on se miljöö, missä me 
niin kun, sanotaanko, päästään verkostoituun, 
tutustuun. Ja täällähän meillä aina välillä 
joku niin kun tosiaan tuo kahvit ja paakkelsit 
ja ollaan tässä näin ja keksitään ohjelmaa ja 
sitten tota noin kehitellään aina sitä viikkoo... 
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Et sillon, et niissä osissa, missä, ne on tosi ka-
peita, tai ne on vaan talojen pihoja. Niin tota 
niihin ei oo mitään syytä mennä. (Hervanta, 
mies n 30 v)

Laajemmat  ulkoilumaastot,  kuten  Keskus-
puiston tai Hervantajärven rannat, tulivat esille 
metsäisenä nautinta-alueena,  liikunnan ja ren-
toutumisen  ympäristönä.  Hervannassa  niillä 
liikkumiseen  liitettiin  jopa  erämaisuuden  ko-
kemisen elementtejä kuten eksymistä ja poluil-
ta poikkeamista  tai nuotioitten  tekoa. Monesti 
näille alueille  lähteminen erotettiin arkipäiväi-
sestä ulkoilusta.

Kyllä mää melkein leivät ja termospullon 
kahvia otan mukaan. Istun jossain tuolla ki-
ven päällä tai kannon nokassa ja aattelen, 
että voi vitsi kuinka voi elämä ihanaakin 
olla.(Hervanta, mies n. 50 v).

Kyll se on melkein niin, ett jos mä oon koiran 
kanssa, mä meen tonne Keskuspuiston puolel-
le, koska siinä on oikeestaan niin, että pääsee 
kolmeen suuntaan. Ett pääsee tonne Ilmalaan 
päin, tosin sinne ei kauheen pitkälle pääse, 
kun siellä on se rakennustyömaa. Ja sitte pää-
see Metsälään päin. Ja Pirkkolaan päin ja sii-
tähän pääsee vaik kuin pitkälle. (Pohjois-Haa-
ga, nainen, n. 60 v.)

Ja tosiaan, jos ihan aktiivisesti lähtee niin 
sitten on sienet ja marjat ja nää. Niin sitten 
lähetään oikein tonne metsä-metsään. Se 
on enemmän sitten vähän hyödyntämistä Ja 
enemmän sitten semmosta henkistä nauttim-
sita ja lataamista. (Hervanta nainen, n 35 v).

Et on sitä semmosta… sanotaan on täysin osa 
sitä arkipäivästä elämää … Että sitten tässä 
on sitä arkea niin pitkälle. (Hervanta nainen, 
n 35 v).

Tuossa oli kyllä aika isot kalliot, nuo. Sieltä 
laskettiin. Mut nythän on, tuo, ei enää leikki-
kentillä ole valvojia..ei ruokailua. Se oli kauan 
aikaa. Meilläkin kun oli lapsia ja muutenkin, 
niin tää oli päivä-, sanoin monessa yhteydessä, 
että tää on Pohjois-Haagan parhaita asioita, 
tää leikkipuisto. Tuota, nyt tuo luistinrata, se 
näyttää, sehän on ihan tarpeellinen ja…illal-
lakin, kun kuuntelee, siinä lojahtelee… Kato 
nyt. Tääkin, eiks oo aika kodikas tää? ...näyt-
tää että ihan tällasia hiljasiakin kavereita on, 
ja tulee ja pelaa ihan myöhään iltaan. (nau-
raa). Että kyllä se on aika viihtysä. (Pohjois-
Haaga, mies, n. 70 v.)

Myös Hervannan keskustassa sijaitseva Ahve-
nisjärven puistoa kuvattiin olohuoneen jatkeek-
si ja oleilupaikaksi, vaikka puistossa majailevat 
juopot jonkin verran häiritsivätkin. Yleisesti ot-
taen erilaisten ja erikoisten asuinalueiden sisällä 
olevien  vihreiden  alueiden  ajateltiin  tarjoavan 
mahdollisuuksia yhdessäoloon.

Ja sitten noi metsäkaistaleet on kivoja. Et nii-
tä tietysti vois toivoa jopa että olis enemmän. 
Semmosia välialueita talojen väleissä. Missä 
olis semmosta… semmosta niin kun siistittyä 
ja karsittua, mutta kuitenkin semmosta ihan 
metsäpätkää. Koska sillon on joku syy liikkua 
niillä alueilla. Ihan sen takia, että siellä voi … 
voi jälkikasvun kanssa mennä vaikka piilos-
ta. Tai muuten, ett jos haluaa lähialuelenkille. 
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Kuva 4. Hervantalaiset 
arvostavat vesiluontoa ja 
metsien rauhaa. Tälläkin 
puorolla kävimme useilla 
kävelyillä, haastateltava 
kertoo.

Hervannasta  tosin  löytyi niitäkin,  joille aja-
tus lähtemisestä metsäisemmille virkistysalueil-
le tuotti ahdistusta tai pelkoa. Heille puistomai-
suus ja ihmiset ovat tärkeä osa kaupunkiluontoa; 
metsäisellä ulkoilualueella saattaa juuri ja juuri 
käydä lenkillä ystävän kanssa.

Haastattelujen  kautta  välittyi  erilaisten  vihrei-
den alueiden tärkeys  ja  lähiviheralueiden käytön 
monipuolisuus. Moniin määrällisiin tutkimuksiin 
verrattuna saimme paremman otteen pienten alu-
eiden  merkitykseen  ja  siihen,  miten  kaupunki-
luonto on osa sosiaalista elämää: paikka tapaamis-
ille, lasten leikeille ja ihmisten kanssa olemiselle.

Kävelemisen tieto ja taito

Käveleminen  on  hyvä  mahdollisuus  tuottaa  ri-
kasta tietoa ihmisten arkipäivästä, piilossa olevaa 
tietoa, jota ei löydä karttoja katsomalla tai määräl-
lisiä yleistyksiä tuottamalla. Tuttua reittiä kävelles-
sä on luonnollista pohtia samaan reittiin liittyviä 
rutiininomaisia valintoja ja käytäntöjä sekä niihin 
vaikuttavia  tuntemuksia  ja  aistimuksia.  Samalla 
ihmiset toivat esille paikkoihin liittämiään merki-
tyksiä ja niiden syvempiä perusteluja.

Kävelyhaastattelujen kautta asukkaiden lähi-
luonnon käytöstä hahmottuu muista laadullisis-
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ta tutkimuksista poikkeava rikas ja moninainen 
kuva. Haastatteluissamme korostuu kaksi asiaa. 
Ensinnäkin  ihmiset  puhuvat  paljon  kaikkein 
lähinnä olevasta luonnosta: pihoista, talojen vä-
leissä olevista pienistä metsiköistä ja kallioista, 
jopa  ikkunanäkymistä.  Toiseksi  ihmiset  ker-
tovat  lähiluonnon  sosiaalisista  merkityksistä: 
kavereista tai arjen kehittelystä  leikkipuistossa. 
Lähiluonnon  kaukaisemmat  ja  suuret  alueet 
ovat tärkeitä, mutta niihin liittyy enemmän yk-
sin kulkemista ja virkistäytymistä. Tosin jo met-
sikön  läpi  kulkeminen  matkalla  bussipysäkiltä 
kotiin voi olla luonteeltaan rentoutumista.

Kävelyhaastattelujen perusteella uskallamme 
sanoa, että asukkaiden ja ympäristön vuorovai-
kutuksella on oma arvonsa: yksi suunnittelijan 
tehtävä voi olla  jättää  tilaa vuorovaikutukselle. 
Asukkaat  ja  ympäristö  ovat  vuoropuhelussa  ja 
muokkaavat  toisiaan  ilman  ammattilaisten  vä-
liintuloa.  Joskus  asukkaan  tuunaama  ratkaisu 
on paras.
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Oman puutarhan mansikoita – puutarha 
ihanteiden ja asumiskonseptien eriytyminen 
toisen maailmansodan jälkeen
Minna Lammi ja Päivi Timonen

Asuminen on entistä poliittisempi ja ekologisempi kysymys: ilmastonmuu-
toksen pysäyttämisen nimissä yhteiskunta hakee asumiseen tiiviyttä ja 
tehokkuutta. Tutkimuksissa enemmistö suomalaisista unelmoi pientalosta, 
elävästä yhteydestä luontoon ja omasta puutarhasta. Monet ovat myös 
tyytymättömiä siihen vaikutusvaltaan, joka heillä kansalaisina on lähiympä-
ristöönsä. Tätä vallan vajetta paikataan hakemalla kuluttajina sellaisia rat-
kaisuja, jotka vastaavat omia asumisen unelmia ja antavat mahdollisuuksia 
vaikuttaa omaan asuinympäristöön. Tässä artikkelissa käsittelemme puutar-
haihanteiden ja asumiskonseptien muutosta toisen maailmansodan jälkeen. 
Olemme kiinnostuneita siitä, näkyykö asumiskonsepteissa suomalaisten 
puutarhaihanteiden huomioon ottaminen.

M odernissa  kulutusyhteiskunnassa  yksi-
löllisistä  asumisratkaisuista  on  tullut 

entistä  poliittisempia  ja  globaalimpia  kysy-
myksiä. Yksilölliset asumisen unelmat asettavat 
asumisen  politiikalle  vaativia  haasteita,  koska 
yksilöillä on mahdollisuus liittyä yhteiskuntaan 
valitsemillaan tavoilla. Jos ihmiset kokevat, että 
he eivät pysty kansalaisina vaikuttamaan asumi-
seensa, he paikkaavat asiaa ostamalla kuluttaji-
na, mitä haluavat ja mihin heillä on taloudellisia 
mahdollisuuksia. Yhteiskunnalla puolestaan on 
vain rajallisesti keinoja vaikuttaa kuluttajien va-
lintoihin. Lähtökohtanamme on olettamus, että 
moderni kuluttajakansalainen ei tyydy pelkkään 

kansalaisen valtaan, vaan ratkaisut tehdään ku-
luttajakansalaisena  asumisen  politiikan  asetta-
missa  rajoissa  myös  kuluttajan  valtaa  hyväksi 
käyttäen. 

Toisen  maailmansodan  jälkeen  asumisrat-
kaisuissa  on  heiluttu  urbanistien  ja  romantik-
kojen  välillä.  Maalta  kaupunkiin  muuttaneet 
suomalaiset  ovat  totutelleet  uudenlaiseen  asu-
miseen  ja  asumisajatteluun  toisen  maailman-
sodan jälkeisten vuosikymmenien aikana. Asu-
misihanteet ovat muuttuneet ja kehittyneet niin 
kaupungistumisen  kuin  kulutusyhteiskunnan 
kehittymisen  ja  kulutuksen  yksilöllistymisen 
myötä. Anneli Juntto on todennut talotyyppien 
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valinnoissa  ja  pientaloaalloissa  heiluriliikettä 
urbanistien  ja  romantikkojen  välillä.  Urbanis-
tit  Topeliuksesta  lähtien  haluavat  kerrostaloja, 
yhteistiloja ja palveluita, ja korostavat kaupun-
kiasumiseen  liittyvää  yksilöllistä  vapautta.  Ro-
mantikot vetäytyvät luontoon ja yksityisyyteen, 
privatisoituvat. (Juntto 1990, 283–288.)

Unelma  omasta  puutarhasta  on  yksi  syy  sii-
hen, miksi urbaani kerrostaloasuminen ei innos-
ta  suomalaisia.  Reilu  enemmistö  suomalaisista 
haluaa asua väljästi rakennetuilla alueilla lähellä 
luontoa (Juntto 2007, 89–111). Puutarhaharras-
tuksen  käytännöt  voivat  osaltaan  selittää  sitä, 
miksi muuttoliike Suomessa suuntautuu yhä kas-
vavassa määrin kaupunkiseutujen kehyskuntiin. 
Luonnon läheisyydestä haaveillaan ja esimerkiksi 
pääkaupunkiseudun asukkaista kahdeksan kym-
menestä haluaisi mieluiten asua luonnon lähellä 
omassa pientalossa (Kortteinen ym. 2005).

Puutarha on arkena levon ja rentoutumisen, 
mutta myös tekemisen paikka. Puutarhaharras-
tus  on  kokenut  suuren  muutoksen  kulutusyh-
teiskunnan kehityksen myötä, se on muuttunut 
hyödystä  huviksi,  välttämättömyydestä  valin-
naksi.  Suomalaisille  tärkeä  luonnosta  nautti-
minen näkyy tavallisissa arkisissa teoissa kuten 
puutarhan vaalimisessa. Puutarhan muutos ai-
kojen kuluessa kertoo myös siitä, mitä luonnon 
urbanisoituminen  tarkoittaa  vaurastuneessa 
Suomessa. Kulutus ei ole vain halujen ja tarpei-
den täyttämistä, vaan niissä on kyse käytännöis-
tä,  jotka kuljettavat  toimintaan  liittyviä haluja, 
osaamista ja ymmärrystä.

Puutarhaharrastuksessa luonto on läsnä mil-
joonan  suomalaisen  arjessa  ja  kulutuksessa. 
Puutarhaharrastukseen kuuluu niin puutarhan 
hoitoa  ja  kasvien  kasvatusta  kuin  puutarhasta 

nauttimista ja siellä oleskelua. Lisäksi siihen voi 
liittää  puutarhaharrastukseen  liittyvän  kulu-
tuksen  kuten  puutarha-alan  lehtien  ostamisen 
ja  lukemisen, puutarhakasvien  ja  -kaluisteiden 
hankkimisen  sekä  puutarhan  sisustamisen  ja 
rakentamisen.

Kotipuutarha-lehti kertoo ihanteiden 
muutoksesta

Tarkastelemme  artikkelissa  Puutarhaviljelijäin 
liiton,  nykyisen  Puutarhaliiton,  julkaisemaa 
harrastepuutarhureille tarkoitettua Kotipuutar-
ha-lehteä  vuosilta  1941–2006.  Olemme  aiem-
massa  yhteydessä  (Lammi  &  Timonen  2007) 
käyttäneet ko. lehden aineistoa tarkellessamme 
miten arkiset haaveet rakentavat kulutusta. Tut-
kimme Kotipuutarha-lehden vuosikerrat viiden 
vuoden  välein  alkaen  vuodesta  1941,  jolloin 
lehti  perustettiin.  Nyt  vertaamme  lehdessä  ta-
pahtunutta  puutarhaihanteiden  muutosta  kau-
punkiasumisen konsepteihin.

Kotipuutarha-lehdessä toisen maailmansodan 
jälkeisestä  hyötypuutarhan  korostamisesta  siir-
ryttiin aina 1960-luvulta lähtien myös harrastuk-
sia  ja  virkistystä  huomioivaan  ihanteeseen.  Ku-
lutusyhteiskunnan  kehityksen  myötä  erityisesti 
2000-luvulla  lehden sivuilla puutarha unelmien 
ja haaveiden kohteena on korostunut.

Oheinen taulukko erittelee Kotipuutarha-leh-
den aineistoon perustuen suomalaisia puutarhai-
hanteita  ja  ihanteisiin  liittyviä  piirteitä.  Puutar-
haihanteet elävät rinta rinnan niin, että erilaiset 
ihanteet  ovat  eri  aikakausina  saaneet  erilaisia 
painoarvoja.  Ihanteiden  painoarvojen  muutos-
ten  voidaan  ajatella  vaikuttaneen  suomalaiseen 
kuluttajaan siten, että puutarha ja siihen liittyvät 
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toiveet on alettu nähdä eri aikoina uudessa valos-
sa. Myös puutarha-alan lehdillä, kuten Kotipuu-
tarhalla,  on  tässä  muutoksessa  ollut  oma  osuu-
tensa. (Lammi & Timonen 2007, 216.)

Puutarhaihanteiden ja kaupunki- 
asumisen konseptien kohtaaminen 

Maailmansotien välisen ajan ihanteena oli vah-
vasti  kotitalouksien  omavaraisuus.  Monet  va-
listusjärjestöt, muun muassa Marttajärjestö, tu-
kivat  voimakkaasti  omavaraisuuden  ihannetta. 
(Heinonen 1998, 32–34; Ollila 1993, 124.) Anne 
Ollila (1993, 124) toteaa, että omavaraisuus oli 
nimen omaan naisten vastuulla, koska he huo-
lehtivat  ruokataloudesta,  puutarhanhoidosta, 

kankaiden  kutomisesta  ja  muusta  kotitalous-
tuotannosta.  Puutarha  ja  sen  kasvimaa  olivat 
osa omavaraisuuspyrkimystä ja perheen ruoka-
huoltoa. Omavaraisuuden ihanne piti pintansa 
sotavuosina ja vielä sen jälkeenkin. Sotavuosina 
ja  jälleenrakennuskaudella  1950-luvulla  Koti-
puutarha-lehti  neuvoi  hyötykasvien  viljelyssä 
ja  hedelmäpuiden  hoidossa  sekä  kannusti  vä-
hemmän tunnettujen, kotipuutarhaan sopivien 
kasvien käyttöön. Viljelytaitojen lisäksi lehdessä 
annettiin säilöntä- ja ruokaohjeita. (Kotipuutar-
ha 1946, 49–50, 109.)

Jälleenrakennuskaudella, 1940-luvun  loppu-
puoliskolla ja 1950-luvulla, Suomessa perustet-
tiin maanhankintalain nojalla noin satatuhatta 
uutta pientilaa. Niin maaseudulla kuin kaupun-

Puutarhaihanne Hyötypuutarha Huvipuutarha Unelmapuutarha

Keskeiset piirteet Ruuantuotanto

Omavaraisuus

Työ

Niukkuuden 
voittaminen

Ravinnon 
monipuolistaminen

Siemenet, taimet

Puutarhaharrastaja on 
tuottaja

Lisätila lapsille

Oleskelu

Harrastukset, pelit

Luonnosta nauttiminen

 
Kasvun ihme (niin hyöty- 
kuin koristekasvien osalta)

Puutarhan rakentaminen: 
siihen liittyvät 
kulutustavarat

Puutarhaharrastaja on 
itsensä toteuttaja

Nautinto, erityisesti esteettiset 
nautinnot

 
Oleskelu, luonnosta nauttiminen

Kasvun ihme

 
Puutarha persoonallisuuden 
jatke

Puutarha vaatii yhä uutta: 
uusia kasveja, rakenteita, 
sisustuselementtejä

Puutarhaharrastaja rakentaa  
yhä uudelleen unelmiaan

Suomalaisen puutarhan ihanteet.
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geissakin rakennettiin ennen kaikkea puolitois-
takerroksisia omakotitaloja, rintamamiestaloja. 
Asuntopolitiikkaa  perusteltiin  muun  muassa 
yhteiskuntarauhan säilyttämisellä: pyrittiin saa-
vuttamaan poliittisesti vakaat olot ja antamaan 
rintamamiehille se, mikä heille sodan aikana oli 
luvattu.  1940-luvun  rintamamiestalojen  myötä 
arkkitehdit  tulivat  mukaan  talojen  suunnitte-
luun: valtaosa taloista rakennettiin arkkitehtien 
tyyppitalopiirrustusten perusteella. Kirsi Saari-
kangas on luonnehtinut jälleenrakennuskauden 
rakentamista  ratkaisevaksi  muutokseksi  kohti 
modernia,  keskiluokkaista  ja  kaupunkimaista 
asumista,  jossa  tilajärjestelyt  vahvistivat  jakoa 
yksityiseen  ja  julkiseen.  Tyyppitaloja  voidaan 
pitää suomalaisena modernismin sovelluksena, 
jossa  yhdistyi  aiempi  rakentamisen  perinne  ja 
funktionalismin  suunnitteluperiaatteet.  (Saari-
kangas 2002, 352–358.) 

Toisen  maailmansodan  jälkeen  luonnon  ja 
perheen merkitystä korostettiin. Puutarhan ym-
päröimää  omakotitaloa  pidettiin  lapsiperheen 
ihanteellisimpana  asumismuotona,  koska  oma-
kotitalon ajateltiin lujittavan perhettä. Puutarhan 
kautta oltiin yhteydessä  luontoon,  ja siellä puu-
haaminen katsottiin niin fyysisesti kun psyykki-
sesti  terveelliseksi.  Luonnollisesti  omakotitalon 
puutarha tarjosi myös mahdollisuuden ravinnon 

viljelyyn.  (Juntto  1990,  122–130;  Saarikangas 
2002,  355.)  Nämä  ajatukset  eivät  sinänsä  olleet 
uusia, sillä jo vuosisadan vaihteessa korostettiin 
luonnon  merkitystä  kumoukselta  suojaavana 
tekijänä. Luonnossa, kodissa ja vapaa-aikana ih-
minen saattoi olla kokonainen. Tämän ihanteen 
innoittamana  porvaristo  rakensi  kesähuviloita. 
Syntyi myös ajatus puutarhakaupungeista, joiden 
innoittamana rakennettiin muun muassa Helsin-
gin Käpylä ja Espoon Tapiola. 

Omakoti-ideologiaa ja luonnonläheisen kau-
punkisuunnittelun  mallia  ajoi  voimakkaasti 
Väestöliiton  johtaja  Heikki  von  Herzen.  Hän 
esitteli ideologiaansa vuonna 1946 muun muas-
sa  teoksessa Koti vai kasarmi lapsillemme  sekä 
ajan  mallin  mukaan  valistuselokuvassa1  Kaksi 
maailmaa  (Lammi  2006).  Väestöliiton  asunto-
asiaintoimiston  Suomi-Filmiltä  tilaama,  vuon-
na  1950  ilmestynyt  elokuva  Kaksi maailmaa 
esittelee Aapon ja Antin, sekä heidän asuinalu-
eensa. Aapo asuu perheineen täyteen ahdetussa 
pienessä  kerrostaloasunnossa.  Lapset  leikkivät 
kerrostalojen ahtaalla, meluisalla ja asfaltoidul-
la  pihalla,  lähellä  vilkasta  tietä.  Aapo  ei  kestä 
kodin meteliä, vaan lähtee kävelylle ja poikkeaa 
elokuviin. 

Elokuvateatterissa Aapo näkee asuntoraken-
tamista käsittelevän elokuvan Entistä parempia 

1   Suomalaisia lyhytelokuvia valmistivat aina elokuvan alkuajoista saakka elokuvayritykset useimmiten jonkin kau-
pallisen yrityksen tai aatteellisen järjestön tilauksesta. Kun valtiovalta alkoi 1933 tukea kotimaisia valistavia  ly-
hytelokuvia veronalennuslainsäädännön kautta, syntyi  järjestelmä,  jonka kautta elokuviin suodattui valtiollinen 
näkemys siitä, mitä elokuvissa saa tai ei saa olla. Veronalennuskäytäntö antoi elokuvateattereille viiden prosent-
tiyksikön alennuksen pääsylipputulojen leimaveroon, jos ennen illan pääelokuvaa esitettiin veronalennuseloku-
vaksi  luokiteltu  lyhytelokuva.  Veronalennuksen  piiriin  kuuluivat  vähintään  200  metrin  eli  noin  seitsemän  mi-
nuutin pituiset tiede-, opetus- ja taidefilmit sekä maan elinkeinoelämää kuvaavat filmit. Myös Kaksi maailmaa sai 
tarkastamolta veronalennuselokuvan luokituksen. (Laki leimaverolaista; Uusitalo 1965, 73; 1975, 138–139.)
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koteja.  Siinä  esitellään  suuria  kerrostaloasun-
toalueita, muun muassa Helsingin Mannerhei-
mintielle rakennettuja kerrostaloja, ja kysytään: 

“Merkitsevätkö nämä talot askelta parem-
paan? Pientä edistystä tosin, mutta ei riittä-
vää. Nouseva sukupolvi tarvitsee paremman 
kasvuympäristön kuin mitä tämäkään muu-
tamia vuosia sitten valmistunut kerrostalo-
alue voi tarjota. Vieläkin rakennetaan tällai-
sia jättiläismäisiä asuntokasarmeja, ja mikä 
pahinta, ne pystytetään vilkkaasti liikennöi-
dyn valtaväylän varrelle.” 

Elokuva  esittelee  myönteisenä  esimerkkinä 
Helsingin  Käpylän  pienkerrostaloalueen.  Par-
haaksi nähdään kuitenkin omakotitalo.

“Sosiaalisesti paras asumisen muoto on kui-
tenkin omakotitalo, mutta tälläkin tiellä 
olemme saaneet aikaan paljon epätyydyt-
tävää. Olemme antaneet omakotiasutuksen 
kehittyä villinä vailla suunnitelmallisuutta. 
Sen mukainen on ollut tulos. Mutta kehitys on 
mennyt eteenpäin, olemme todellisen omako-
tirakennustoiminnan renessanssin kynnyksel-
lä. Ensimmäiset merkit siitä ovat jo näkyvissä. 
Omakotitalo on perheiden ja lapsien luonnol-
lisin ympäristö. Tässä tehdasmaisesti valmis-
tettujen puutalojen ehjä näkymä. Tällaisessa 
ympäristössä kasvaa henkinen tasapaino jo 
lapsuusvuosista lähtien. Aikuisten ja lasten 
paras asumisen muoto on koti, jonka vaiheilla 
lapsilla on riittävästi turvallista ja terveellistä 
elintilaa, ja joka tarjoaa myös aikuisille vält-
tämättömän rauhallisen keitaan nykyaikaisen 

Kuva 1. Mannerheimintien kerrostaloja elokuvasta Kaksi maailmaa.  
Kuva Suomen elokuva-arkisto.

kiireisen ja kiihkeän kaupunkielämän vasta-
painona”, elokuva vakuuttaa.

Elokuvan nähtyään Aapo menee tapaamaan 
ystäväänsä  Anttia,  joka  asuu  puutarhojen  ym-
päröimällä  omakotialueella.  Nähtyään  Antin 
perheen  talon,  sopuisasti  kukin  omia  vastuu-
alueitaan  hoitavat  lapset  ja  juotuaan  kahvia 
puutarhassa  Aapo  päättää,  että  hänenkin  per-
heensä  asuu  jonain  päivänä  omassa  kodissa  ja 
syö oman puutarhan mansikoita.

1940-  ja  1950-lukujen  asuntoihanteet  sekä 
jälleenrakennuskauden  Kotipuutarha-lehtien 
ihanteet olivat hyvin sopusoinnussa keskenään. 
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Rintamamiestaloalueilla  niin  kaupungeissa 
kuin maaseudullakin suosittiin suuria tontteja, 
joihin mahtui niin hyötypuutarhoja kuin lasten 
leikkialueita. Sekä  talon että puutarhan raken-
tamisessa omavaraisuus ja itse tekeminen olivat 
kunniassa.

Kuva 2. Kahvihetki puutarhassa elokuvassa Kaksi maailmaa. Kuva Suomen elokuva-arkisto. 

”Huonosti muovattua maastoa”
 

Yhteiskunnan  rakennemuutos  alkoi  vauhdit-
tua  1960-luvulla,  kun  maaseudulta  muutettiin 
entistä sankemmin joukoin kaupunkeihin sekä 
naapurimaahan  Ruotsiin.  Rakentaminen  teol-
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listui, rakennusyritykset alkoivat hankkia maa-
ta,  rakennustarviketeollisuus  kehittyi.  Samaan 
aikaan  asuntosäästäminen  yleistyi  ja  asunto-
säästämisestä tuli myös pankeille talletuskilpai-
lun tapa. (Juntto 1990, 247–258).

Suomalaisen  yhteiskunnan  modernisoitu-
minen 1960-luvulla näkyi myös Kotipuutarha-
lehdessä: uudet materiaalit kuten muovi, koneet 
ja työvälineet sekä kasvinsuojeluaineet pääsivät 
lehden  sivuille.  Elintason  nousu  ja  vapaa-ajan 
lisääntyminen  muuttivat  lehden  mukaan  suo-
malaisen pihan  luonnetta.  “Perunamaa väistyy 
nurmikon  ja  kukkatarhan  tieltä.  Hyödyn  värit 
kirkastuvat heleiden kukkien väreiksi”, kirjoite-
taan  vuoden  1966  Kotipuutarhassa  (Kotipuu-
tarha 1966, 167). Samalla nostetaan esiin huoli 
pihasuunnittelusta ja siihen liittyvän kokemuk-
sen ja tradition puutteesta. Ollaan myös huolis-
saan rakentamisen nopeasta tahdista: 

“huonosti muovattua maastoa ja surullista en-
tistä metsää näkee kenties entistä enemmän. 
… Laajojen viheralueiden suunnittelulla ja 
rakentamisella turvataan aidon suomalaisen 
maiseman pysyvyys myös rakennettujen alu-
eiden välittömässä läheisyydessä. Näiden toi-
menpiteiden ei kuitenkaan tarvitse riistää yk-
sityiseltä tontinomistajalta hänen pihansa ja 
puutarhansa yksilöllisyyttä eikä kieltää puu-
tarhamaisten ja ensiluokkaisesti rakennettu-
jen puistojen oikeutusta tiiviisti rakennetuilla 
alueilla.” (Kotipuutarha 1966, 207–208.)

1960-luvun  maaltamuuton  aikaansaamaa 
rakentamista  leimasi  sotavuosien  jälkeisen  jäl-
leenrakennuksen  tapaan  kriisirakentaminen: 
suuri muutto vaati suurta rakentamista, nopeas-

ti, tehokkaasti ja edullisesti. Kaupungistumisen 
ydinaika  osui  vuosiin  1965–1975.  Kaupunkei-
hin liitettiin uusia alueita ja uutta rakennettiin. 
Asuntopoliittiset ratkaisut tehtiin rakennemuu-
toksen paineessa vauhdilla. Lähiörakentaminen 
oli  halpa  ja  nopea  ratkaisu.  Kunnat  ja  raken-
nusyhtiöt tekivät aluerakentamissopimuksia, ja 
samalla kertaa rakennettiin asunnot, palvelut ja 
kunnallistekniikka.  Asunto  alkoi  olla  teollinen 
ja  standardoitu  tuote.  Tuotannon  määrä  nousi 
laatua  tärkeämmäksi.  Luonto  säilyi  kuitenkin 
lähiöiden nimissä sekä lähiöiden väliin jääneil-
lä metsäisillä alueilla, joutomailla ja välitiloissa. 
(Juntto 1990, 275–282.)

Lähiörakentamisen  buumi  ei  niinkään  pe-
rustunut  pitkälle  mietittyyn  ideologiseen  tai 
polittiseen  ajatteluun,  vaan  rajuun  rakenne-
muutokseen. Lähiörakentamisen kuumien vuo-
sien  jälkeen  palattiin  pientalojen  ihannointiin. 
Moderni ja tarpeeksi tilava ei riittänyt, haluttiin 
pientaloja.  Kaupungeissa  rakennettiin  kuiten-
kin jälleenrakennuskauteen verrattuna pienem-
mille tonteille, ja rakennusvalvonta oli tiukkaa. 
Pientalojen lisäksi myös rivitalot alkoivat toden 
teolla yleistyä.

Lähiörakentamisen  jälkeisellä  pientalokau-
della myös Kotipuutarha-lehti nosti kaupungis-
tumisen  esiin.  Luonnonläheisyyden  etsiminen 
nähtiin lehdessä hyvin luonnollisena, ja uskot-
tiin,  että  esimerkiksi  rivitaloihin  hakeuduttiin 
nimen  omaan  luonnonläheisyyden  ja  pihan 
takia. Pihan ja puutarhan muutos kaupungistu-
misen myötä nousi yhä useammin esille myös 
lehden  palstoilla.  Kaipuu  luontoon  ja  uuden-
lainen  luonnonläheisyyden etsiminen kuvastui 
esimerkiksi vuonna 1971 pohdinnassa rivitalon 
pihasta: “Ikkunasta näkyköön luonto taikka is-
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tutetut kasvit, vihreys, väri, kasvu ja kuihtumi-
nen! Kalusteet, kirjavat  ja kalliitkin, sijoitetaan 
jonnekin seinustalle, josta voi taas siellä istues-
saan katsella kasveja.” (Kotipuutarha 1971, 127.) 
1970-, 1980- ja 1990-lukujen suomalainen puu-
tarha ei enää ollut korostetusti pelkkä kasvimaa 
ravinnon kasvattamiseksi, vaan se muuttui “ai-
kaisempaa  tärkeämmäksi  harrastuspaikaksi  ja 
työskentelytilaksi,  pihaksi,  kesäiseksi  keittiöksi 
ja  olohuoneeksi”,  kuten  Kotipuutarha  vuonna 
1981 kirjoitti (Kotipuutarha 1981, 492.) 

Asuntotonttien  suunnitteluohjeissa  korostui 
luonnon muuttaminen ja muokkaaminen puu-
tarhamaiseksi  korvaamalla  metsäkasvillisuus 
istutuspuilla ja pensailla. Kasvimaat muuttuivat 
1960-luvulta  lähtien  pikku  hiljaa  ulkona  oles-
kelun  keitaiksi,  joihin  kasvit  loivat  viihtyisyyt-
tä. Hyötyviljelyyn tarkoitetut tilat korvautuivat 
ulkona  tapahtuvaan  oleskeluun,  seurusteluun 
ja  esteettisiin  nautintoihin  suunnitelluilla  ti-
loilla.  Puutarhaharrastusta  ei  enää  nähty  vain 
hyötyviljelynä vaan kasvien kasvun ihasteluna, 
luonnon  rytmin  kokemisena  ja  vastapainona 
työelämän kiireiselle rytmille. Puutarhan ideaa-
li onkin muuttunut entistä enemmän nautintoa 
ja estetiikkaa korostavaksi. 

Suomalaistettu amerikkalaisunelma

Suoramedia  Oy:n  julkaisema  omakotimainos-
lehti  Suomela  teki  vuonna  2003  lukijakyselyn 
suomalaisten  unelmatalosta.  Omakoteihin  ja 
rakentajaosoitteisiin  jaettavan  Suomelan  ky-
symyksiin  vastasi  30  000  suomalaista.  Heidän 
ihannetalonsa  sijaitsi  yli  2  000  neliön  tontilla 
rinteessä järven rannalla. Talo oli puolitoista tai 

kaksikerroksinen,  siinä  oli  kolme  makuuhuo-
netta,  työhuone,  kodinhoitohuone,  sisäsauna, 
useita  tulisijoja,  parveke,  lasikuisti  ja  teras-
si  (Herranen  2003).  Amerikkalainen  unelma 
suuresta talosta on saanut Suomessa kansallisia 
piirteitä.  Esimerkiksi  talotehdas  Kannustalon 
asuntomessujen  yleisövoittajat  Ainola  (1994), 
Onnela (1997), Rauhala (2000), Aurora (2004) 
ja  Vihervaara  (2007)  ammentavat  ideoita  niin 
kartanoista kuin pitsihuviloistakin. (Kannusta-
lo 2007.) 

Nämä  unelmatalot  ovat  hyvin  yhteneväisiä 
Kotipuutarha-lehden  tuoreimpien  vuosikerto-
jen  kanssa.  Vauraan  Suomen  puutarhoihin  on 
tullut hyödyn ja huvin rinnalle entistä voimak-
kaammin  kulutus,  jonka  moottorina  toimivat 
unelmat  ja  mielikuvat.  Erityisesti  1990-luvul-
ta  lähtien  Kotipuutarha-lehdessä  korostuvat 
myös kuluttamista voimakkaasti rakenteistavat 
esteettiset  nautinnot  ja  uutuudet.  Se  voi  yhtä 
lailla  tarkoittaa uusia, erikoisia hyötykasveja  ja 
niiden  hankkimista,  kuin  puutarhan  sisusta-
mista tai koristelemista. Puutarhaharrastukseen 
kuuluu myös modernille kulutusyhteiskunnalle 
luonteenomainen mielihyvän hakeminen, unel-
mointi  ja  hedonismi.  Tämä  vaatii  puutarhaan 
aina uutta, kasveja, esineitä, mutoksia tai aina-
kin uuden suunnittelua kotisohvalla löhöten. 

Lehden  palstoilla  ja  kuvituksessa  näkyvät 
niin  urbanistien  kuin  romantikkojenkin  unel-
mat. Romantikoille on tarjolla  laajoja, vanhoja 
puutarhoja  kun  taas  urbanistit  ihailevat  mo-
dernien kaupunkitalojen pikkutarkasti suunni-
teltuja pihoja. Näissä modernistien pihoissa on 
nähtävissä myös viitteitä amerikkalaistumisesta: 
Yhdysvalloissa  omakotitalojen  etupihat  kerto-
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vat usein asujien statuksesta ja varallisuudesta. 
Siellä erityisesti etupihoja ei ole suunniteltu yh-
dessäoloon ja leikkiin vaan asujien vallan näyt-
töön (Arnold & Lang, 2007).

Ihanteet eivät ohjaa asumisratkaisuja

Vielä 1950-luvun jälleenrakentamisessa puutar-
hahaaveet ja asumiskonseptit näyttivät kohtaa-
van toisensa. Yksi syy tälle voi olla se, että Suo-
mi  oli  homogeeninen.  Elettiin  sodanjälkeisen 
niukkuuden ajassa, jolloin kansakunnan yhtei-
set ponnistukset olivat tärkeitä. Rintamamiesta-
lon  konsepti  oli  lähellä  perinteistä  maaseudun 
asumisen tapaa, eikä muutos ollut  iso hyppäys 
uuteen. Saarikangas (2002, 354) on korostanut 
50-luvun rakentamisen olleen selkeä harppaus 
kohti  kaupunkimaista  modernia  rakentamis-
ta  erityisesti  talojen  huoneratkaisujen  osalta. 
1950-luvun  rakentaminen  ja  sen  tiivis  yhteys 
luontoon,  puutarhaan,  liittää  jälleenrakennus-
kauden  rakentamisen  pikemminkin  talonpoi-
kaisen  perinteen  omavaraisuuden  ihanteisiin, 
luontoon  ja  maahan  sitoutumiseen  (Heinonen 
1998, Lammi 2006).

1960-luvun  kriisirakentamista  maalta  kau-
punkeihin  muuttajille  leimasi  talouden  ensi-
sijaisuus,  ei  ihanteiden.  Asukkaiden  luonto-  ja 
puutarhaihanteita ei juuri mietitty. Pääsyn luon-
toon tarjosivat silloin ja tarjoavat vieläkin lähel-
lä kotia sijaitsevat talojen väliin jäävät joutotilat. 
Jälleenrakennuskauteen  verrattuna  muutos  on 
melkoinen:  asuntoalueiden  metsäläntit  ja  pel-
lonreunat  ovat  yhteisiä  maita,  eikä  niihin  voi 
kuluttajana eikä yleensä edes kansalaisena vai-
kuttaa. Silloin kun nämä alueet eivät muutu tär-

keiksi  yhteisiksi  paikoiksi,  ne  kuluvat  helposti 
luonnon irvikuviksi. Nämä yhteiset alueet eivät 
kestä  runsasta  väestömäärää  vaan  kasvillisuus 
häviää  ja  vähitellen  alueet  muuttuvat  epämää-
räisiksi jätealueiksi. 

Jos kansalaiset kokevat, että heillä ei ole val-
taa vaikuttaa lähiluontoon, he valitsevat aseek-
seen kuluttajuuden. Kun vaurastuvassa kulutus-
yhteiskunnassa  kuluttajien  rooli  voimaantuu, 
ihmiset  päättävät  etsiä  asuinalueita,  joissa  he 
voivat elää ihanteidensa mukaisesti. Pientalois-
sa oman vaikutusvallan alue kasvaa tonttikoon 
kasvaessa.  Onko  siis  ihme,  jos  unelmatalon 
tontti on suuri?

Haave  olla  viherpeukalo  ja  siihen  liittyvä 
laaja piha pientaloalueella ovat merkityksellisiä 
löytöjä  pohdittaessa  kulutuksen  organisoitu-
mista  ja  sitä,  millaisia  vaikutuksia  arjen  käy-
tännöillä on kulutuksen ympäristövaikutuksiin. 
Luonnon arvostus ja sen arkinen ilmentyminen 
haluna harrastaa puutarhanhoitoa ovat osaltaan 
johtaneet yhdyskuntarakenteen hajaantumiseen 
muuttoliikkeen suuntautuessa tiiviin kaupunki-
rakentamisen  ulkopuolelle  kaupunkeja  ympä-
röiville alueille. Puutarhaharrastuksen toteutta-
minen vaatii harrastajiltaan henkilöautoa, jotta 
työ ja vapaa-ajan harrastukset voidaan sovittaa 
yhteen.  Viherpeukalot  ovat  valmiita  autosta 
riippuvaan  elämäntapaan  saadakseen  luonnon 
lähelle arkenakin (Timonen 2008).

Puutarhaharrastuksen  tärkeys  näkyi  myös 
vastaikään maalle muuttaneille suunnatussa ky-
selyssä. Kytö  ja Aatola  (2006) ovat  selvittäneet 
maallemuuton  mukanaan  tuomia  muutoksia 
vuosina  2001–2004  maaseudulle  muuttaneilla 
talouksilla.  Kaupunkien  läheiselle  maaseudul-
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le  ovat  muuttaneet  hyvätuloiset  palkansaajat. 
Maallemuuttajilta  oli  kysytty,  miten  oma  va-
paa-aika oli muuttunut maallemuuton seurauk-
sena.  Harrastuksista  ylivoimaisesti  eniten  oli 
lisääntynyt  puutarhanhoito.  Maallemuuttajista 
puutarhahoito oli lisääntynyt 61 prosentilla vas-
taajista. Vain 15 prosenttia ilmoitti ettei harrasta 
puutarhahoitoa. Kyselyn mukaan lähes kaikilla 
maalle muuttaneilla kotitalouksilla oli käytössä 
vähintään yksi henkilöauto. Kaupunkien lähelle 
muuttaneilla joka toisessa taloudessa oli käytös-
sä kaksi henkilöautoa.

Monilla  suomalaisilla  vaurastuminen  on 
mahdollistanut puutarhahaaveiden toteuttami-
sen. Miten sitten luonnon kokeminen ja puutar-
hanhoito voitaisiin toteuttaa ilman nyt käynnis-
sä olevaa yhdyskuntarakenteen pirstoutumista? 
Entä  mitä  laajempia  vaikutuksia  ympäristöön 
on sillä, että haluaa laittaa omaa pihaa? Viittei-
tä muutosten suunnasta ja laajuudesta tarjoavat 
Perrels  ym.  (2006)  rakentamat  vaihtoehtoiset 
yhdyskuntarakenne- ja kulutusmalliskenaariot. 
Skenaarioiden vuoteen 2030 ulottuvia lähtöole-
tuksia ovat väestön ikääntyminen, kotitalouksi-
en määrän kasvu, kotitalouksien vaurastumisen 
jatkuminen,  asumisväljyyden  kasvun  jatkumi-
nen sekä asumisen kasvun keskittyminen lähes 
kokonaan  kaupunkeihin  ja  niitä  ympäröiviin 
kuntiin. 

Jos perusura eli asuntokannan kasvu nykyi-
senkaltaisesti  tapahtuu  maan  suurimpia  kau-
punkeja ympäröiville alueille, se lisää arvioiden 
mukaan merkittävästi sekä asuinpinta-alaa että 
henkilöautoilla  liikkumista.  Tämän  perusuran 
toteutuminen  saattaa  aiheuttaa  ympäristöhait-
toja energiankulutuksen kasvuna sekä lisäänty-

vänä  liikkumisena  henkilöautoilla.  Yhdyskun-
tarakenteen  pirstoutumisen  haittoja  voidaan 
torjua  kehittämällä  tiivistä  urbaania  asumista, 
joka  mahdollistaa  luontoa  arvostavan  elämän. 
Yksi Perrelsin ym. (emt.) mallittamista tulevai-
suusvaihtoehdoista  oli  urbaanin  pientaloasu-
misen malli. Siinä lähtökohtana oli sijoittaa liki 
kaikki  uudisrakentaminen  kaupunkeihin  ole-
massa  olevan  asutuksen  yhteyteen.  Skenaario 
perustuu tiiviiseen ja matalaan kaupunkiraken-
tamiseen.  Tällä  tavalla  toteutetulla  rakentami-
sella  on  arvioitu  olevan  huomattavia  myöntei-
siä  ympäristövaikutuksia.  Tiivis  rakentaminen 
vähentää sekä asumisen että liikkumisen ener-
giankäyttöä.  Asuntojen  lämmitys  voidaan  to-
teuttaa  kaukolämmöllä  ja  joukkoliikenteelle 
on  toteutumismahdollisuuksia.  Jotta  tällainen 
urbaanin asumisen malli tulisi hyväksytyksi, on 
alueiden  suunnittelussa  vakavasti  pohdittava, 
miten  puutarhaharrastukseen  liittyvät  tekemi-
sen nautinnot voidaan mahdollistaa.

Tiivis  urbaanirakentamisen  malli  tuskin  on 
riittävä ratkaisu pulmaan. Tämänhetkinen tapa 
vaikuttaa asuinalueisiin on joko vastustaminen 
tai pois muuttaminen. Voidaan perustellusti ky-
syä, onko kansalaisuus muuttunut tänä päivänä 
ainakin  asumisen  osalta  samanlaiseksi  roolik-
si kuin kuluttajalla – et osta. Tarvitaan selkeää 
kansalaisten  vallan  lisäämistä  omilla  lähialu-
eilla. Miten saa kuntoon lähimetsän, joka voisi 
toimia puutarhan  jatkeena? Saisiko  järjestettyä 
lapsille  turvallisen  lähimetsän  jännittäviä  leik-
kejä varten? Voisiko muuttaa alueelle, jossa olisi 
laaja  aidattu  koirametsä  tai  perustaa  sellaisen 
omalle  asuinalueelle?  Silloin  oman  puutarhan 
koko voisi ehkä olla pienempi. 
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Suomalaisessa  rakantamisessa  on  edelleen 
kriisirakentamisen  elementtejä:  1960-luvun 
kriisirakentaminen  on  leimaa-antavaa,  raken-
nettiinhan  kuntien  käytännöt  silloin.  Sama 
toimintatapa  on  säilynyt  vuosikymmenestä 
toiseen, ja suunnittelijat ovat tämän käytännön 
kantajia.  Ihmisten  unelmat  ja  ihanteet  tulisi 
ottaa  vakavasti,  jotta  voitaisiin  suunnitella  sel-
laisia alueita,  jotka vastaavat nykyisiä ihmisten 
unelmia.  Tämä  ei  tarkoita  paluuta  1950-luvun 
rakentamiseen  ja  perunamaan  korostamiseen, 
vaan  rakentamista  2000-luvun  unelmapuutar-
hureille. Unelmat voidaan ehkä toteuttaa myös 
pienessä tilassa, ne voivat jopa olla immateriaali-
sia, mutta niiden on tarjottava mahdollisuuksia 
vaikuttaa,  tuunata  ja  toteuttaa  muutoksia.  Yk-
silöllistyvässä  kulutusyhteiskunnassa  tarvitaan 
paljon  nykyistä  enemmän  variaatiota  ja  ym-
märrystä erilaisille  toiveille  ja  ihanteille. Ei ole 
olemassa yhtä oikeaa tontin kokoa tai näkemys-
tä siitä, mikä on lähimetsän sopiva koko. Kyse 
ei  ole  enää  välttämättömästä  perunamaasta  ja 
sen vaatimasta tilasta, vaan erilaisten unelmien 
ja halujen ymmärtämisestä ja luovasta toteutta-
misesta.  Sodan  jälkeen  Suomessa  onnistuttiin 
yhdistämään tarve ja ihanteet rakentamalla laa-
joja  rintamamiestaloalueita.  Tulevaisuudessa 
tarvittaisiin niin urbanisteille kuin romantikoil-
lekin suunniteltuja malleja, joissa luonto, talo ja 
puutarha  voisivat  olla  sopusoinnussa  ihmisten 
toiveiden ja unelmien kanssa.
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Koti – tekemistä vai olemista varten?
Kristiina Aalto ja Johanna Varjonen

Asumisen käytännöt ja moninaiset toiminnot ovat olleet asuntosuunnittelun 
lähtökohtana ja jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Asunto ei ole koti 
ilman tekemistä: kodiksi muuttuminen tapahtuu tekemisen ja toistamisen 
kautta. Artikkelissamme käsittelemme sitä, millaista tekemistä ja olemista ko-
tona esiintyy ja miten ne painottuvat eri elinvaiheissa, sekä sitä, miten paljon 
kotona ylipäätään ollaan. Tarkastelussamme tukeudumme ajankäyttötutki-
muksen aineistoihin.

”K ymmenen  vuoden  kuluttua  suomalai-
set  asuvat  älykkäissä  kodeissa,  joissa 

tietotekniikka  on  sulautunut  osaksi  esineitä  ja 
ympäristöä.  Esimerkiksi  lelut,  hammasharjat, 
huonekalut,  tekstiilit  ja kodin pinnat  sisältävät 
ympäristöä  mittaavia  antureita,  joita  ohjataan 
tietokoneella. Automaatio vastaa osin myös ruo-
ka- ja vaatehuollosta sekä siivouksesta ja muista 
arkisista  askareista.”  Näin  ennakoi  Tampereen 
teknillisen yliopiston professorin Jukka Vanhala 
(Kuluttajakatsaus 1/ 2008). Kuluttajakatsauksen 
päätoimittaja  oli  nostanut  sitaatin  tammikuun 
koosteen alkuun, ilmeisesti totuttaakseen kulut-
tajia ajatukseen. Vastaavilla artikkeleilla ja tule-
vaisuuskirjoilla  kuluttajia  valmistellaan  älyko-
tien tuloon (esim. Florida 2002, Pantzar 2000). 
Kun Florida hehkuttaa älykodin arjen perusru-
tiineista vapaata  laatuaikaa, Pantzar varoittelee 
liiasta  innosta,  koska  hänen  mukaansa  tarpeet 
hahmottuvat  vasta  kuluttajien  käyttökokemus-
ten perusteella ja ne saattavat olla erilaisia kuin 

teknologian kehittäjät itse uskovat. Toistaiseksi 
automaatioratkaisut ovat tukeneet lähinnä viih-
dettä (esim. kotiteatterit) ja mukavuutta (esim. 
lämpötilan säätöautomatiikka), ei niinkään ar-
kisten askareiden helpottamista. 

Hodginsonin  (2007)  käsitys  tulevaisuuden 
laatuajasta poikkeaa täysin edellisistä. Hän nä-
kee  markkinat,  muodit  ja  työelämän  oravan-
pyörän  ahdistavina,  hylättävinä  pakkopaitoi-
na. Vapautta,  luovuutta  ja hauskuutta elämään 
saadaan tuottamalla elämän välttämättömyydet 
mahdollisimman paljon omin käsin. Puutarhan 
hoidon ja vihannesten kasvattamisen hän kokee 
omassa  elämässään  terapeuttisena  toimintana. 
Tärkeintä on lopettaa turha tärkeily ja avata ko-
din ovet sosiaaliseen kanssakäymiseen.

Edellä esitetyissä skenaarioissa esitetään koti 
toisaalta olemisen paikkana, toisaalta tekemisen 
paikkana.  Tässä  artikkelissa  tutkimme,  kumpi 
on  todellisuutta  tämän  päivän  suomalaisissa 
kodeissa. Selvitämme artikkelissamme, millais-
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ta tekemistä ja olemista kotona esiintyy ja miten 
ne painottuvat eri elinvaiheissa, sekä sitä, miten 
paljon  kotona  ylipäätään  ollaan.  Tarkastelus-
samme  tukeudumme  ajankäyttötutkimuksen 
aineistoihin.

Ruotsalaiset  aikamaantieteilijät  Kaisa  Elle-
gård ja Bertil Vilhelmson (2004) väittävät, että 
mobiilin  elämän  manifestaatiosta  huolimatta 
koti  edelleen  muodostaa  ihmisten  arkielämän 
paikallisen keskuksen, josta käsin organisoidaan 
muuta toimintaa (ks. myös Raijas tässä kirjassa). 
Uusi  tietotekniikka  tosin  mahdollistaa  entistä 
paremmin kanssakäynnin ulkomaailman kans-
sa  kotoa  käsin.  Asumisen  käytännöt  ja  moni-
naiset toiminnot ovat olleet asuntosuunnittelun 
lähtökohtana  ja  jatkuvassa  vuorovaikutuksessa 
keskenään. Asunnon kodiksi tekeminen ja tilan 
haltuunotto tapahtuu tekemisen ja toistamisen 
kautta (Saarikangas 1998, Korvela 2003). 

Ajankäyttöaineiston  avulla  saamme  selville, 
miten yleisiä käytännöt ovat, esimerkiksi, miten 
suuri  osa  meistä  tekee  puutarhatöitä  tai  miten 
suuri  osa  katselee  televisiota,  ja  senkin,  mi-
ten paljon keskimäärin aikaa niihin käytetään. 
Mutta aineistollamme on myös rajoituksia. Me 
emme  saa  tietoa  siitä,  miksi  ihmiset  käyttävät 
aikaansa siten kuin käyttävät. Yleisyys- ja ajan-
käyttöluvut ovat keskiarvoja, jotka aina antavat 
laimeamman  kuvan  käytännöistä  kun  ääripäät 
ovat  tasoittuneet.  Keskiarvotietojen  merkitys 
on kuitenkin siinä, että ne kuvaavat käytäntöjen 

yleisyyttä koko väestössä ja siten niiden yhteis-
kunnallista  vaikuttavuutta.  Olemme  rajanneet 
ajankäytön  tarkastelun  vain  niihin  toimintoi-
hin, joita tehdään kodeissa. Tämä voi tarkoittaa 
omaa vakituista kotia – asuntoa, mökkiä, luuk-
kua, kämppää – tai kesämökkiä tai muuta kakko-
sasuntoa. Tarkastelemme myös toisten kodeissa 
vietettyä aikaa, mikä osaltaan kuvaa sosiaalista 
kanssakäymistä,  vierailuja  ynnä  muuta  vastaa-
vaa. Sosiaalista kanssakäymistä tapahtuu lisäksi 
julkisissa tiloissa, mutta tässä tuodaan esille sen 
esiintyminen yksityisillä areenoilla eli kodeissa.

Käyttämämme  aineisto  kuvaa  20–74-vuo-
tiaitten  ajankäyttöä.  Tiedot  ovat  peräisin  HE-
TUS2000  datapankista,  joka  sisältää  15  maan 
ajankäyttötiedot. Aineistot ovat vertailukelpoi-
sia  luokituksiltaan,  keruutavaltaan  ja  edusta-
vuudeltaan. Kaikki aineistot kattavat koko vuo-
den  ajankäytön.1  Syventääksemme  kuvailevaa 
analyysiamme  olemme  tarkastelleet  ihmisten 
toimia  kodeissa  eri  elinvaiheissa  ja  erikseen 
miehillä  ja  naisilla.  Lisäksi  olemme  ottaneet 
yleisluonteiseen  tarkasteluun  Suomen  lisäksi 
kolme muuta maata. Näin saamme käsitystä sii-
tä, miten pysyviä  tai yleisiä käytännöt ovat eri 
puolilla Eurooppaa.

Valitsimme  kansainväliseen  vertailuun  Suo-
men  (FI)  lisäksi  kolme  maata,  Ruotsin  (SE), 
Italian  (IT)  ja Puolan  (PL). Ruotsi  edustaa  sa-
manlaista kulttuuritaustaa  ja talouden kehitys-
vaihetta kuin Suomi, Italia lämpimän ilmaston 

1  Ajankäyttöaineistot on koottu päiväkirjamenetelmällä, mikä tarkoittaa sitä, että tutkimukseen osallistuva henkilö 
itse kirjoittaa päiväkirjaan kymmenen minuutin välein, mitä on ollut tekemässä. Ilmoitetut toiminnot koodataan 
yhteisesti sovitun luokituksen mukaan toimintoluokkiin. Tutkimukset on tehty vuosituhannen vaihteen molem-
min puolin, joten keruuvuosi vaihtelee jonkin verran eri maissa. Datapankkia ylläpitää Ruotsin tilastovirasto ja se 
on muodostettu Eurostatin tuella ja koordinoimana. (Niemi ja Pääkkönen 2007).
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välimerellistä kulttuuria  ja Puola keskieuroop-
palaista,  voimakkaasti  kehittyvää,  mutta  vielä 
köyhää maata. Näissä maissa asumisen merkitys 
kotitalouksien kulutuksessa on hyvin erilainen. 
Suomi edustaa korkeiden asumiskustannusten, 
Italia  alhaisten  ja  Puola  nousevien  asumiskus-
tannusten  maita.  Suomessa  kustannukset  ovat 
nousseet  jatkuvasti  energian  hinnan  nousun 
mukana,  Italiassa  nousua  ei  juurikaan  reaali-
sesti ole ollut,  ja Puolassa asumiskustannusten 
selvä nousu on alkanut vuoden 2000 jälkeen.

Aluksi tutkimme, miten paljon aikaa kodeis-
sa tai kesämökeillä vietetään suhteessa kaikkeen 
vuorokauteen sisältyvään aikaan sekä miten sen 
osuus vaihtelee eri ikäisillä ja eri perhevaiheessa 
elävillä. Tämä kuvaa kodin merkitystä ihmisten 
arjen  kokonaisuudessa.  Seuraavaksi  tarkaste-
lemme  mitä  kodeissa  tehdään,  miten  paljon 
aikaa eri toimintoihin käytetään ja miten suuri 
osuus  väestöstä  osallistuu  kyseisiin  toimintoi-
hin.  Lopuksi  tutkimme  vielä,  miten  kiireettö-
mäksi koettu päivä eroaa kiireisestä.

Kotona vietetyn ajan osuus kaikesta 
ajankäytöstä 

Kodissa  vietetyn  ajan  osuus  kokonaisajasta 
osoittaa,  että  koti,  asunto,  on  edelleen  erittäin 
merkittävä  paikka  ei  vain  meillä  kylmässä  il-
mastossa asuvilla vaan myös muualla. Kaikissa 
neljässä  maassa  omassa  kodissa  vietetään  yli 
puolet kaikesta ajasta. Erojakin löytyy. Suomes-
sa ja Ruotsissa kotonaolon osuus on runsas 60 
%, Italiassa noin 70 % ja Puolassa vielä enem-
män,  lähes  80  %.  Ero  on  suurin  naisilla,  mut-
ta Puolassa myös miehet viettävät muita maita 

enemmän aikaa kotonaan kuin muissa maissa. 
Italiassa  taas  ero  naisten  ja  miesten  välillä  on 
suurin. Tulos herättää kysymyksen, vähentyykö 
kotikeskeisyys elintason nousun myötä? 

Suomi erottuu muista maista mökkeilykult-
tuurillaan  (kuva  1).  Vaikka  meillä  vietetään 
mökillä tai muussa kakkosasunnossa enemmän 
aikaa kuin muissa maissa,  sen osuus on hyvin 
pieni, vain pari prosenttia kaikesta ajankäytöstä. 
Toinen  kiinnostava  piirre  suomalaisessa  kult-
tuurissa  on  se,  että  toisten  kodeissa  vietetään 
suhteellisesti  enemmän  aikaa,  verrattuna  esi-
merkiksi Italiaan. Siellä ehkä ravintolat ja piaz-
zat  ovat  sosiaalisen  kanssakäymisen  paikkoina 
yleisempiä  kuin  meillä.  Toinen  mahdollinen 
selitys  on,  että  suomalaiset  eivät  ole  tarkkoja 
kotinsa  yksityisyydestä  ja  avaavat  sen  vieraille 
helpommin. 

Ikä ja perhevaihe näyttävät vaikuttavan koto-
na vietetyn ajan määrään, kuten kuva 1 osoittaa. 
Suunta on sama kaikissa tarkastelluissa maissa, 
vaikka seuraavat yksityiskohtaiset  luvut koske-
vat  Suomea.  Eniten  kotona  pysyvät  eläkeikäi-
set,  asuivatpa  yksin  tai  kumppanin  kanssa  (yli 
19  tuntia/vrk).  Nuoret  viettävät  keskimäärin 
vähemmän  aikaa  kotona  ja  heistä  yksinasuvat 
nuoret kaikkein vähiten (12 tuntia/vrk). He ovat 
kotona  päivittäin  jopa  pari  tuntia  vähemmän 
kuin samanikäiset lapsettomat parit, mutta kes-
ki-iästä lähtien tilanne tasoittuu ja yksinasuvat 
ja parit ovat kotona yhtä paljon. Lapsiperheiden 
isien kotonaoloaikaan ei  lasten  iällä näytä ole-
van vaikutusta  toisin kuin äitien.  Isät ovat ko-
tona  runsaat  14  tuntia  päivässä.  Kouluikäisten 
äidit  puolestaan  ovat  kotona  noin  16  tuntia  ja 
pikkulapsiperheiden äidit vielä pidempään. 
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Toisen henkilön kodissa aikaa viettävät eni-
ten  nuoret.  Maiden  välillä  on  tässä  suhteessa 
eroja  (kuva  1).  Suomalaiset  vierailevat  eniten 
(yli  2  tuntia  päivässä).  Italiassa  puolestaan 
toisten  kodeissa  oleskellaan  hyvin  vähän,  ja 
kaikkein vähiten vanhempiensa kanssa asuvat 
nuoret. On muistettava että näissä vertailukel-
poiseksi  tehdyissä  aineistossa  ei  ole  mukana 
alle  20-vuotiaita,  joten  koululaisten  toistensa 
luona  vierailuista  ei  ole  kyse.  Suomalaisten 
lukuja  kasvattaa  ehkä  oleskelu  tyttö-  tai  poi-
kaystävän  luona  pitkiäkin  aikoja.  Katoliset 
maat  saattavat  olla  tässä  suhteessa  tavoiltaan 
erilaisia.

Kotona ja muualla, osuus kokonaisajasta eri elinvaiheissa ja eri maissa
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Kuva 1. Kodeissa 
vietetyn ajan osuus 

maittain ja perhe- 
tyypeittäin.

Suosituimmat toiminnot kotona

Seuraavassa  toimintoja  tarkastellaan  Dagvin 
Åsin  (1978)  paljon  käytetyn  ryhmittelyn  mu-
kaisesti.  Hän  jakaa  ajan  ”necessary”,  ”cont-
racted”, ”committed”, ja ”free” –aikaan (ks. kuva 
2). Välttämätöntä on fysiologisiin tarpeisiin eli 
nukkumiseen,  syömiseen  ja  henkilökohtaiseen 
hygieniaan liittyvä ajankäyttö. Sopimuksiin pe-
rustuvaa on palkkatyöhön tai opiskeluun liittyvä 
aika, kotityöt puolestaan ovat toimintoja, joihin 
on sitouduttu, esimerkiksi perhettä perustetta-
essa, ja loppu on vapaata aikaa, jonka voi käyt-
tää täysin haluamallaan tavalla. 
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Suosituimmat  toiminnot  voidaan  määrittää 
kahdella  tavalla:  sen  perusteella,  miten  moni 
osallistuu mihinkin  toimintoon  keskimääräi-
senä  päivänä  tai  sen  perusteella,  miten  pal-
jon  aikaa keskimäärin  mihinkin  toimintoon 
käytetään.  Seuraavassa  esitetyt  luvut  koskevat 
Suomea.  Toimintoihin  osallistumisen  yleisyys 
vaihtelee hiukan miehillä ja naisilla. Nukkumi-
nen,  syöminen  ja  hygieniasta  huolehtiminen 
ovat lähes kaikkien päiväohjelmassa. (Matkoil-
la  olosta  tai  muusta  kotoa  poisolosta  johtuen 
osuudet eivät yllä sataan prosenttiin.) TV:n tai 
videon katseluakin on kahdeksalla kymmenestä 
ja lueskelua noin kuudella kymmenestä. Muissa 
toiminnoissa miesten  ja naisten välillä on ero-
ja. Miehistä yli puolet valmistaa ruokaa (54 %) 
kaikkina  päivinä.  Asunnon  huoltotoimet  työl-
listävät lähes joka toista (41 %) miestä, joka nel-
jännellä  käy  vieraita  tai  seurustelee  perheensä 
kanssa, asuntoa siivoaa joka viides ja lähes joka 
viides  tiskaa.  Naisista  kahdeksan  kymmenestä 
valmistaa  ruokaa  ja  yli  puolet  siivoaa,  huoltaa 
muuten asuntoa ja tiskaa astioita. Pyykkiä pesee 
neljä  naista  kymmenestä,  ja  lapsia  hoitaa  joka 
viides kotosalla ollessaan. Naisilla on myös mie-
hiä  useammin  (joka  toisella)  vieraita  tai  ovat 
perheen  kanssa  vuorovaikutuksessa. Lepäily 
sisältyy niin joka kolmannen naisen kuin mie-
henkin päivään. 

Jos suosituimpien toimintojen tarkastelu pe-
rustuu keskimäärin tehtäviin käytettyyn aikaan, 
kuva  ei  paljon  muutu  (kuva  3).  Lähes  puolet 
ajasta käytetään nukkumiseen ja lepäilyyn, josta 
jälkimmäisen osuus on alle neljä prosenttia. Te-
levisio, radio ja musiikki saavat noin 14 prosent-
tia ja kotitaloustyöt noin kymmenen prosenttia 
ajasta. Miesten ja naisten erot näkyvät erityisesti 
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Kuva 2. Toiminnot kotona ajankäytön sitoutuneisuuden mukaan.  
(vrt. Ås 1978) 

kotitaloustöissä, joiden osuus naisten ajasta on 
13,  mutta  miesten  ajasta  vain  neljä  prosenttia. 
Kotitaloustöiden  enemmyys  vähentää  naisilla 
mm.  TV:n  ja  radion  seuraamista  tai  musiikin 
kuuntelua  miehiin  verrattuna.  Asunnon  huol-
toon  liittyvät  tehtävät,  jotka ovat niin sanottu-
ja  miesten  töitä,  vievät  miesten  ajasta  neljä  ja 
naisten ajasta kaksi prosenttia. Olemisen osuus 
kotona vietetystä ajasta on keskimäärin enem-
män kuin kaksi kolmannesta, jos lukeminenkin 
katsotaan (ainakin paikallaan) olemiseksi. 

Edellä  esitetyistä  tuloksista  on  huomattava, 
että ne kuvaavat vain niin sanottua päätoimista 
ajankäyttöä. Useinhan ihmiset tekevät kahta tai 
useampaa  asiaa  yhtä  aikaa,  esimerkiksi  syövät 
aamupalaa  ja  samanaikaisesti  lukevat  lehteä. 
Tutkimukseen  osallistuvat  henkilöt  itse  mää-
rittävät, mikä meneillään olevista toiminnoista 
on päätoiminto. Edellisessä esimerkissä on  to-
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dennäköistä, että aamupalan syönti on ilmoitettu 
päätoiminnoksi ja lehden luku sivutoiminnoksi.

Åsin  (1978)  ryhmittelyä  noudattaen  välttä-
mätön  aika  vie  suomalaisten  kotona  oloajas-
ta  yli  puolet  (60  %),  vapaata  aikaa  on  runsas 
viidennes ja kotitöihin sitoutuu yhteensä noin 
seitsemäs  osa  (14  %).  Palkkatyöhön  tai  opis-
keluun  käytettiin  kotonaoloajasta  vain  pari 
prosenttia.  Ajankäytön  rakenteessa  eroa  on 
niin elinvaiheittain kuin sukupuolen mukaan. 
Esimerkiksi  pikkulasten  vanhemmilla  vapaa-
ta  aikaa  on  selvästi  muita  vähemmän  (16  %) 
ja kotitöihin käytetään muita enemmän aikaa 
(22  %).  Yksinasuvilla  nuorilla  kotitöihin  ku-
luu  aikaa  alle  kymmenen  prosenttia  ja  muita 
suurempi osa kotiajasta kuluu nukkumiseen ja 

muihin välttämättömiin toimintoihin. Valveil-
la  ollessa  oleiluun  (lepäily,  television  katselu, 
radion  ja  musiikin  ja  kuuntelu  sekä  lukemi-
nen) kuluu noin 40 % ajasta.

Eri elinvaiheiden suosituimmat 
toiminnot 

Tunnetusti eri elämänvaiheessa kodin merkitys 
on  hyvin  erilainen.  Erityisesti  nuoret  viettävät 
aikaa muualla kuin kotona ja ikääntyviä varoi-
tetaan  ”juuttumasta  keinutuoliin”.  Seuraavassa 
tarkastellaan  jälleen  kolmen  elinvaiheen:  alle 
45-vuotiaiden  yksinasuvien,  kouluikäisten  las-
ten  vanhempien  ja  eläkeikäisten  parien  ajan-
käyttöä kotona. Yksinasuvat edustavat vaihetta, 
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jossa on vähän perhesitoumuksia, mutta työelä-
mä  ja  urankehitys  on  todennäköisesti  tärkeää. 
Kouluikäisten  vanhemmat  elävät  kiireen  kes-
kellä  tasapainotellessaan  työn  ja  perheen  vaa-
timusten  välillä.  Eläkkeellä  olevat  pariskunnat 
puolestaan ovat vapaita palkkatyöstä ja perheen 
vaatimuksiakin  on  jakamassa  kaksi  henkeä. 
Nämä  edustavat  suurinta  vapautta  nauttivaa 
perhevaihetta, tosin terveydelliset ehdot voivat 
rajoittaa ajankäyttöä. 

Eläkeikäiset,  joka  on  varsin  suuri  ja  hete-
rogeeninenkin  ryhmä,  viettävät  keskimäärin 
paljon  enemmän  aikaa  kodissaan  kuin  muut 
(yli  19  tuntia/vrk).  Aikaa  kuluu  muita  enem-
män  erityisesti  nukkumiseen.  Valveilla  ollessa 
he käyttävät aikaa tv:n  ja radion seuraamiseen 
sekä  lepäilyyn  selvästi  enemmän  kuin  muut. 
Ruokailuun käytetään enemmän aikaa ja myös 
puuhaillaan,  korjataan  ja  huolletaan  asuntoa 

enemmän,  mikä  on  luontevaa,  koska  kotona 
ollaan ylipäätään enemmän. Oleilun osuus sekä 
eläkeikäisillä että nuorilla on lähes puolet (44%) 
valveillaoloajasta. 

Kuva  4  osoittaa  lisäksi,  että  kouluikäisten 
vanhemmat  syövät  useammin  kotona  ja  teke-
vät enemmän kotitöitä kuin yksinasuvat, mutta 
muutoin erot näiden ryhmien ajankäytössä ovat 
varsin pienet. Pikkulasten vanhemmat ovat ko-
tona kouluikäisten vanhempia enemmän, mutta 
heillä jää vähemmän aikaa television katselulle, 
radion kuuntelulle ja musiikille sekä lukemiselle 
(ainakin päätoimisena) kuin isojen lasten van-
hemmilla.  Vähemmän  aikaa  käytetään  ansio-
työhön kotona, mutta vastaavasti lastenhoitoon 
runsas tunti päivässä enemmän. Kouluikäisten 
vanhemmilla oleilua on runsas kolmannes val-
veillaoloajasta ja pikkulapsiperheillä runsas nel-
jännes. 

Ajankäyttö kotona valveilla ollessa eri elämänvaiheissa, tuntia/hlö/päivä
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Kotonaolon jakautuminen 
toimintoihin eri maissa

Vertailussa  mukana  olevien  maiden  välillä  on 
eroja  ajankäytön  rakenteessa,  vaikka  kaikissa 
nukutaankin  noin  puolet  kotonaoloajasta.  Ku-
vassa 5 esitetään ajankäytön rakenne kotona val-
veilla ollessa. Ruotsia voidaan sanoa ajankäytön 
rakenteeltaan keskivertomaaksi Suomeen, Puo-
laan  ja  Italiaan  verrattuna.  Puolalaiset  tekevät 
eniten  ansiotöitä  kotona  ja  viettävät  runsaasti 
aikaa television ja radion parissa, mutta lepäile-
vät vähiten. Näissä toiminnoissa sekä asunnon 
huolto-  ja  korjausajassa  puolalaiset  on  lähem-
pänä suomalaisten ajankäyttöä kuin muut maat. 
Sitä vastoin puolalaisten kotityöaika ja kotityön 

osuus  ajankäytöstä  on  selvästi  suurempi  kuin 
suomalaisilla. 

Italialaisten  ajankäyttö  eroaa  niin  suoma-
laisten  kuin  muidenkin  vertailumaiden  ajan-
käytöstä. He käyttävät  selvästi  enemmän aikaa 
henkilökohtaiseen  hygieniaan,  ruokailuihin  ja 
lepäilyyn  kuin  muiden  vertailumaiden  asuk-
kaat. Suomalaiset puolestaan selviytyvät henki-
lökohtaiseen hygienian hoidoista ja ruokailuis-
ta  nopeimmin.  Italialaiset  poikkeavat  muista 
myös siinä, että siellä naiset tekevät  lähes kak-
sinkertaisen ajan kotitöitä  suomalaisiin naisiin 
verrattuna. Kotitöiden osuus valveilla oloajasta 
kotona on Italiassa keskimäärin lähes kolman-
nes (29 %)  ja naisilla  jopa 40 %. Italiassa mie-
het  tekevät  vähiten  kotitöitä,  vain  1/8  naisten 

Valveillaoloajan jakaantuminen eri maissa, %
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2  Eurostatin (2004) 10 maan vertailussa innokkaita mökkeilijöitä löytyy myös Norjasta ja Eestistä.
3  Vuoden 2006 lopussa kesämökkejä oli yli 475 000 ja kesämökkien omistajien keski-ikä oli 60 vuotta  

(Tilastokeskus 2008. http://tilastokeskus.fi/til/kmok/ 15.2.2008). 
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kotityöajasta,  kun  vastaavasti  Suomessa  mie-
het  tekevät  kolmasosan,  Ruotsissa  noin  puolet 
ja  Puolassakin  miehet  tekevät  noin  neljäsosan 
naisten kotityöajasta. 

Verrattaessa  maita  oleilun  määrässä  valveil-
laoloajasta  oleilun  osuus  on  suomalaisilla  suu-
rin niin miehillä (45 %) kuin naisillakin (34 %). 
Miesten oleiluosuus on kaikissa maissa suurempi 
kuin naisten. Italialaiset naiset ovat touhukkaim-
pia ja oleilevat ainoastaan 22 % valveillaoloajas-
taan. Muissa vertailumaissa naisten oleilun osuus 
on lähes 30 % ja miesten lähes 40 %. 

Mökillä tai kakkosasunnossa 

Kesän  viettäminen  maalla  on  ollut  kaupun-
kilaisperheiden  perinteinen  tapa  yli  sadan 

vuoden  ajan.  Käytäntö  on  viime  sotien  jäl-
keen  yleistynyt  kaikkiin  väestökerroksiin. 
Vuosituhannen  vaihteessa  vapaa-ajan  asunto 
oli käytössä joka neljännellä (26 %) kotitalou-
della, mikä oli enemmän kuin missään muus-
sa  Euroopan  maassa  (Reijo  2002)2.  Suomessa 
oli vuonna 2001  lähes 457 000 kesämökkiä  ja 
noin joka neljäs oli talviasuttava3. Ajankäyttö-
tutkimuksen mukaan vuoden keskimääräisenä 
päivänä  vain  viisi  prosenttia  väestöstä  (joka 
kahdeskymmenes) vietti aikaa mökillä tai kak-
kosasunnossa.  Mökillä  ollaan  eniten  kesällä, 
jolloin  kesäkuussa  joka  kymmenes  ja  heinä-
kuussa  lähes  joka seitsemäs (15 %) viettää ai-
kaa mökillä (kuva 6). 

Kuva  kuitenkin  muuttuu,  jos  tarkastellaan 
vain niitä, jotka mökillä aikaansa viettävät. Eri-

http://tilastokeskus.fi/til/kmok
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tyisesti  aktiiviset  mökkeilijät  menevät  mökille 
nauttimaan kiireettömästä elämästä vaihteluna 
urbaanin  asumisen  arkeen  (Timonen  2008). 
Tilastokeskuksen mökkibarometrin (2004) mu-
kaan vapaa-ajan asunnon omistajat (noin 16 % 
kotitalouksista)  käyttivät  mökkiään  72  vuoro-
kautta  vuodessa  ja  rahaa  kuluu  21  euroa  päi-
vässä. Suurin osa rahasta kuluu rakentamiseen 
ja  korjaukseen  sekä  päivittäistavaroiden  osta-
miseen.  Vuoden  keskiarvopäivänä  vapaa-ajan 
asunnolla vietettiin noin 30 minuuttia. 

Eläkkeellä  olevista  runsaalla  kolmannek-
sella on mökki käytettävissä, mikä on enem-
män  kuin  muissa  väestöryhmissä.  Yksinasu-
vat  ja  iäkkäät parit  sekä yli 45-vuotiaat parit 
viettävät  mökillä  keskimäärin  noin  tunnin 
päivässä.  Erityisesti  eläkkeellä  olevat  miehet 
viettävät  mökillä  aikaa  enemmän  kuin  muut 
(lähes  1,5  tuntia/päivä).  Mökkipäivinä  mie-
het  käyttävät  tavanomaista  enemmän  aikaa 
kotitöihin, lähinnä erilaisiin huoltotöihin: pi-
hatyöt,  lämmitys  ja  vesihuolto  sekä  rakenta-
minen ja remontit (Pääkkönen & Niemi 2002, 
53, 55). Mökillä puutarha- tai pihatöitä tekee 
enimmillään kuusi prosenttia kesä- ja heinä-
kuussa.  Muulloin  näihin  töihin  tarttuu  vain 
noin yksi sadasta. 

Yksinasuvat  nuoret  ovat  mökillä  kaikkien 
vähiten.  Myös  muilla  alle  45-vuotiailla  mökil-
lä  kuluu  keskimäärin  vain  alle  15  minuuttia 
päivässä.  Poikkeuksena  vanhempiensa  kodissa 
asuvat,  jotka viettävät aikaa mökillä muita alle 
45-vuotiaita  enemmän.  Pikkulapsiperheiden 
vanhemmat  puolestaan  ovat  mökillä  alle  puo-
let kouluikäisten vanhempien viettämästä ajasta 
(28 min). 

Millainen on kiireettömäksi koettu 
päivä kotona?

Ajankäyttötutkimuksen  mukaan  joka  neljäs 
kokee  päivänsä  kiireiseksi.  Onneksi  on  myös 
kiireettömiä  päiviä,  jolloin  on  suuremmat 
mahdollisuudet vaikuttaa omaan  tekemiseen-
sä  kuin  kiireisenä  päivänä.  Lopuksi  tarkas-
telemme,  miten  kiireinen  ja  kiireetön  päivä 
eroavat kotona vietetyn ajan suhteen. Kiireet-
tömänä päivänä kotona ollaan noin 2,5 tuntia 
enemmän kuin kiireisinä päivinä. Kuvaan 7 on 
koottu  toimintoja,  joihin  kiireettömänä  päi-
vinä  käytetään  kotona  enemmän  aikaa  kuin 
kiireisinä.  Tuolloin  ennen  kaikkea  nukutaan 
ja katsotaan televisiota pidempään kuin muul-
loin.  Miehet  katsovat  televisiota  ja  videoita 
kiireettömänä  päivä  yli  tunnin  enemmän  ja 
nukkuvat  lähes  tunnin  pidempään  kiireiseen 
päivään  verrattuna.  Naisillakin  em.  toimin-
noille  jää  kiireettömänä  päivänä  yhteensä  yli 
tunti enemmän aikaa kuin kiireisenä. Vuonna 
2000 tietokonepelit ja muu ajanvietto tietoko-
neen ääressä ei ollut kovin runsasta. Nykyisin 
se  on  todennäköisesti  vienyt  aikaa  television 
ja videoiden katselulta, koska elokuviakin voi 
katsella tietokoneelta. 

Kaiken  kaikkiaan  oleilua  on  kiireettömänä 
päivänä puolitoista tuntia enemmän kuin kiirei-
senä päivänä. Kiireettömänä päivä sekä miehet 
että naiset ehtivät lukea lehtiä pidempään. Mie-
hillä  kiireetöntä  päivää  leimaa  lisäksi  se,  että 
silloin  käytetään  selvästi  enemmän  aikaa  ruo-
kailuun,  lepäämiseen  ja  ruoanvalmistukseen. 
Naiset puolestaan käyttävät enemmän aikaa eri-
tyisesti käsitöihin ja kirjojen lukemiseen. 
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Mielenkiintoista  on  se,  että  naisilla  on  kii-
reettöminä  päivinä  vähemmän  lasten  hoitoa, 
siivousta  ja vieraita kuin kiireisinä pitäminään 
päivinä. Miehet taas käyttävät näihin toimintoi-
hin kiireettöminä päivinä enemmän aikaa kuin 
kiireisinä. Miehet näyttävät siis kokevan erilai-
set  tehtävät  kiirettä  aiheuttavina  kuin  naiset. 
Ovatko naiset Åsin (1978) ryhmittelyn mukaan 
nimenomaan  sitoutuneet  kotitöihin  ja  tekevät 
niitä  osin  velvollisuudesta,  kun  taas  miehille 
ne  ovat  pikemminkin  vapaasti  valittavaa  ajan-
täytettä? Tähän viittaisi myös se, että miehet os-
tavat naisia herkemmin valmiita tuotteita, kun 
se  on  vain  mahdollista,  kuin  tekevät  itse  (vrt. 
Gwozdz 2007). 

Osa kiireen tunnusta saattaa tulla kotiin tuo-
duista ansiotöistä, sillä kaikki tekevät kiireettö-
minä päivinä vähemmän ansiotöitä (yli 10 mi-
nuuttia). 

Kotona olo on enemmän oleilua kuin 
tilaa vaativaa toimintaa 

Älykoti  ei  ole  vielä  todellisuutta,  eikä  sen  ide-
aalikuvan mukaisesti asunnon huolto ainakaan 
vielä  korvaudu  automaatiolla.  Sitä  vastoin  au-
tomaatiota  ja  uusia  tekniikoita  on  tullut  viih-
teeseen. Kodit näyttävät  jo nyt olevan vahvasti 
oleilun paikkoja fyysistä aktiivisuutta edellyttä-
vien toimintojen sijaan. Tilanne näyttää olevan 

Ero kiireettömän ja kiireisen päivän ajankäytössä kotona, min/päivä
suurimmat erot sisältäneet toiminnot
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myös  toivottu,  sillä  kiireettöminä  päivinä,  jol-
loin tekemiset voivat valita suhteellisen vapaas-
ti, oleilun osuus vain lisääntyy. Päivät käytetään 
ensisijaisesti  television  katseluun,  nukkumi-
seen, ruokailuun, lukemiseen ja lepäilyyn. Näi-
hin  toimintoihin  tarvitaan  suomalaiskodeissa 
viihtyisää tilaa. Naisilla on kiireettöminä päivi-
nä vähemmän lasten hoitoa, siivousta ja vieraita 
kuin kiireisinä pitäminään päivinä, mutta mie-
hillä  ajankäyttö  näihin  toimintoihin  lisääntyy. 
Ovatko kotityöt miehille enemmänkin vapaasti 
valittavia toimintoja ja vain naisille Åsin luokit-
telun mukaisia sidottuja toimintoja? Onko tämä 
sitoutuneisuus murtumassa myös nuorten, yk-
sinasuvien naisten keskuudessa, jotka käyttävät 
suhteellisen vähän aikaa kotitöihin?

Älykoteja on vastustettu sillä perusteella, että 
ne tekevät tarpeettomiksi monet tyydytystä tuot-
tavat, konkreettiset toiminnot ja jättävät monia 
ihmisten hyvinvoinnin kannalta keskeisiä asioi-
ta teknologian toimivuuden armoille. Päätelmä 
on  tietenkin  yksinkertaistus.  On  tilanteita  ja 
elämänvaiheita,  jolloin  teknologia  on  ehdot-
toman  tarpeellista.  Ruuhkavuosia  elävät  lapsi-
perheiden vanhemmat toivottavat arkirutiinien 
helpottamisen tervetulleeksi. Kyse on kuitenkin 
myös  siitä,  mitä  pidämme  tärkeänä.  Näyttää 
siltä,  että  kodit  ovat  harrastamisen  paikkoja 
vain  harvoin.  Liikunta-  ja  urheiluharrastukset 
samoin kuin suuri osa sosiaalisesta kanssakäy-
misestä  tapahtuvat  kodin  ulkopuolella.  Miten 
asuntojen  suunnittelussa  on  otettu  huomioon 
nämä toiminnot? Aktiiviset harrastukset vaati-
vat  tilaa, olivat ne  sitten näyttelemistä,  veneen 
veistoa tai mopojen rassausta. Kuinka moni koti 
mahdollistaa harrastamisen kotona? Tekevätkö 
koteihin  hankitut  huonekalut,  kotiteatterit  ja 

muut  tavarat  mahdottomaksi  harrastamisen, 
joissa  vaaditaan  hiukan  enemmän  tilaa  liik-
kumiselle  ja  tekemiselle?  Tietokoneen  kanssa 
pelaaminen  ja  harrastaminen  sen  sijaan  sopii 
useimpiin koteihin. 

Iäkkäät viettävät enemmän aikaa kotona kuin 
nuoret. Lapsiperheet puolestaan ovat ”sidottuja” 
kotiin.  Vaikuttaako  kotona  viihtymiseen  myös 
asunnon  koko?  Iäkkäät  asuvat  usein  tilavissa 
asunnoissa,  kun  taas  nuorilla  on  yksin  asues-
saan varaa ja mahdollisuuksia vain suhteellisen 
pieniin asuntoihin, joista ääriesimerkkinä opis-
kelijoiden  soluasunnot.  Asunnon  pienuus  voi 
osittain  selittää  nuorten  viihtymistä  muualla. 
Tilava asunto mahdollistaa vieraiden kutsumi-
sen kotiin. Iäkkäät ovat myös ehtineet tehdä ko-
distaan sellaisen, että siellä on runsaasti oman-
näköistä tekemistä. 

Eri  elämänvaiheissa  toimintoihin  käytetyt 
ajat vaihtelevat, vaikka perustarpeet syömiseen, 
nukkumiseen ja lepoon sekä puhtauteen ja sosi-
aaliseen kanssakäymiseen säilyvät samanlaisina 
läpi elämän. Nukkuma-aika on noin puolet ko-
tiajasta  kaikissa  elinvaiheissa  ja  vertailumaina 
käyttämissämme  maissa.  Ruokailuista  ja  hen-
kilökohtaisesta hygieniasta sekä kotitaloustöistä 
suomalaiset selviävät vertailumaita nopeammin, 
kun taas  italialaiset käyttävät em. toimintoihin 
vertailumaita selvästi enemmän aikaa. Kotitalo-
ustöissä ajankäytön eroa voi osittain selittää se, 
että  meillä  on  tarkoituksenmukaisemmat  tilat, 
mutta muissa em. toiminnoissa on todennäköi-
sesti  kyse  erilaisista  arvostuksista.  Erilaisia  ar-
vostuksia ja käytäntöjä korostaa se, että suoma-
laiset  käyttävät  vertailumaita  enemmän  aikaa 
oleiluun. 
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Ekotehokkaampaa asumisen arkea 
kehittämässä – kuluttajalähtöisesti
Kirsti Ahlqvist, Eva Heiskanen ja Adriaan Perrels

Yhdyskuntarakenne ja ihmisten asumismuodon valinnat liittyvät keskeisesti 
kulutukseen ja sen ympäristövaikutuksiin. Kulutuksen ekotehokkuutta – sitä, 
miten vähemmästä määrästä energiaa ja materiaaleja saadaan aikaan 
enemmän – voidaan parantaa vaikuttamalla asuinalueiden sijaintiin, asunto-
jen suunnitteluun sekä asuinalueella saatavissa oleviin palveluihin ja asuk-
kaiden toimintamahdollisuuksiin. 

K uvaamme  artikkelissa  hanketta  nimeltä 
KulMaKunta,  jossa  pyrittiin  kartoitta-

maan keskeisiä asumisen ja kulutuksen tulevai-
suuden haasteita ja rakentamaan vaihtoehtoisia 
tulevaisuudenkuvia (Perrels ym. 2006). Polkuja 
ekotehokkaampaan  arkeen  haettiin  olemassa 
olevista kehityssuunnista. Samalla etsittiin vaih-
toehtoisia  polkujen  ”päätepisteitä”,  jotka  ovat 
nykymenoa  ekotehokkaampia  sekä  vastaavat 
kuluttajien omiin toiveisiin ja tarpeisiin. 

KulMaKunta-hankkeessa yhdistettiin uudella 
tavalla kvantitatiivista ja mallintavaa tutkimus-
ta laadullisella ja osallistuvalla tutkimusotteella 
tuotettuun  aineistoon.  Hankkeessa  kehitettiin 
vaihtoehtoisia  skenaarioita  valikoitujen  kulut-
tajaryhmien  kanssa  tehtyjen  ryhmähaastatte-
lujen  pohjalta.  Keskeisiksi  kuluttajaryhmiksi 
valittiin sellaisia,  joiden elämänvaiheeseen  liit-
tyy  asumistarpeiden  muutoksia:  esimerkiksi 

lapsiperheitä, jotka muuttavat pois kaupungista 
ja ikääntyviä talouksia, jotka hakeutuvat senio-
ritaloihin lähelle palveluja. 

Tässä artikkelissa pohditaan, miten asukkai-
den tai kuluttajien omat toiveet, pyrkimykset ja 
tarpeet  voivat  ohjata  ekotehokkuutta  edistäviä 
skenaarioita.  Kuvaamme  siis  yhden  mahdolli-
sen tavan yhdistää asiantuntijatietoa ja ihmisten 
arkista tietoa omasta asumisestaan ja elämänta-
vastaan.  Ensin  esittelemme  hankkeen  taustan. 
Keskitymme sen jälkeen hankkeessa tuotettuun 
laadulliseen  aineistoon.  Kuvaamme  menetel-
mät,  joilla  aineisto  kerättiin  ja  luonnehdimme 
osallistujien  asumistoiveita  ja  mielipiteitä  eh-
dottamistamme  ekotehokkaista  ratkaisuista. 
Lopuksi kerromme, miten  laadullista aineistoa 
hyödynnettiin  kolmen  kuluttajalähtöisen  ske-
naarion kehittämiseksi.
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Kestävä kulutus, asuminen ja 
KulMaKunta-hanke

Viime vuosien ympäristöpolitiikka on pyrkinyt 
edistämään kestävää kulutusta. Keskeiseksi kes-
tävän kulutuksen osatekijäksi on muodostunut 
ekotehokkuus, eli saman hyödyn tai hyvinvoin-
nin tuottamiseen pienemmin ympäristöpanoksin 
(ks.  tarkemmin  esim.  http://www.ymparisto.fi/
default.asp?node=180&lan=fi;  WBCSD,  2000). 
Ekotehokkuusajattelussa  kiinnitetään  huomio-
ta  luonnonvarojen  kokonaiskäyttöön:  vähen-
tämällä  energian  ja  muiden  luonnonvarojen 
kulutusta ennaltaehkäistään monenlaisia ympä-
ristöongelmia ja tehdään samalla tilaa kehitys-
maiden  kulutuksen  väistämättömälle  kasvulle 
(esimerkiksi Schmidt-Bleek 2000), vaikka eko-
tehokkuuden  parantaminen  on  myös  sinänsä 
tärkeä asia kehitysmaille.

Olemme tutkineet asumisen ekotehokkuutta 
ja  erilaisten  ratkaisujen  sopivuutta  kuluttajien 
arkeen  osana  KulMaKunta-hanketta  (Perrels 
ym.  2006).  Kyseessä  oli  Valtion  taloudellisen 
tutkimuskeskuksen  VTT:n  koordinoima  ja 
ympäristöministeriön rahoittama hanke, jonka 
toteuttamisessa  olivat  mukana  Kuluttajatutki-
muskeskus,  Tilastokeskus  ja  VTT.  Hankkeessa 
tutkittiin kestävän kulutuksen mahdollisuuksia 
tapaustutkimuksin  ja koko kansantalouden ta-
son mallinnuksin. 

KulMaKunta-hankkeessa lähdettiin liikkeelle 
nykyisistä kulutukseen vaikuttavista kehityspiir-
teistä: väestörakenteen ja yhdyskuntarakenteen 
muutoksista sekä näiden vaikutuksista kulutuk-
seen ja ekotehokkuuteen. Ekotehokkuutta arvi-
oitiin  energian  ja  raaka-aineiden  kulutuksena 

sekä  päästöinä.  Olemassa  olevien  ennusteiden 
(väestöennuste, talousennusteet) ja muiden val-
litsevien  muutossuuntien  perusteella  laadittiin 
ennuste yhdyskuntarakenteesta ja kulutuksesta 
sekä  näiden  ekotehokkuudesta  vuoteen  2030 
asti. (Perrels ym. 2006.)

Suomessa väestön määrä ei kasva kovinkaan 
paljon,  mutta  ennen  kaikkea  väestön  ikäänty-
misestä ja kotitalouksien keskikoon pienenemi-
sestä johtuen kotitalouksien määrää jatkaa kas-
vuaan.  Tämä  lisää  luonnonvarojen  kulutusta, 
koska asuntoja ja niihin liittyvää infrastruktuu-
ria  tarvitaan  edelleen  lisää.  Toinen  keskeinen 
muutospiirre  on  ollut  yhdyskuntarakenteen 
hajautuminen ja väestön kasvu keskuskaupun-
kien kehyskunnissa. Ympäristön kannalta tähän 
liittyvät kielteiset piirteet ovat energian  lisään-
tyvä käyttö  talojen  lämmitykseen  sekä pitkistä 
työmatkoista  aiheutuva  yksityisautoilun  ja  sii-
tä  seuraavien  haittojen  lisääntyminen.  (Perrels 
ym. 2006.)

KulMaKunta-hankkeessa  vallitseviin  muu-
tospiirteisiin  lähdettiin  etsimään  vaihtoehtoja. 
Nykytrendien  –  väestörakenteen  muutoksen 
ja yhdyskuntarakenteen hajautumisen – lisäksi 
lähtökohdaksi  otettiin  uusia  ajatuksia  kestävää 
kulutusta edistävistä innovaatiosta (ks. Ahlqvist 
ja Heiskanen 2005). Uudessa ekotehokkaita in-
novaatioita koskevassa keskustelussa ajatellaan, 
että palvelujen lisääntyvällä käytöllä voidaan vä-
hentää energian ja materiaalien kulutusta talo-
udessa (mm. Schmidt-Bleek 2000). Esimerkiksi 
omalla  autolla  tehtäviä  työ-  ja  asiointimatkoja 
voidaan korvata etätyöllä  ja hankkimalla  tuot-
teita  Internetin  kautta  (Heiskanen  ym.  2001). 
Tavaroiden  omistamisen  sijasta  niitä  voidaan 

http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=180&lan=fi
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vuokrata  tai  korvata  saman  asian  ajavalla  pal-
velulla  tai uudenlaisilla yhteiskäyttöratkaisuilla 
(Halme  ym.  2007).  Toisin  kuin  perinteisessä 
ympäristökeskustelussa,  tarkoituksena  ei  ole 
houkutella  ihmisiä  luopumaan  kulutuksesta 
tai  siirtymään  omavaraistalouteen,  vaan  saada 
heidät kuluttamaan ”älykkäämmin” (Heiskanen 
ym. 2001). Hankkeen sivutavoitteena olikin tes-
tata, miten ekotehokuutta voidaan parantaa vä-
hentämättä kuluttajien ostovoimaa. 

Ekotehokkuuskeskustelussa  kuluttajille  tar-
jotaan ratkaisuja, jotka eivät periaatteessa edel-
lytä uhrautumista tai kulutuksesta  luopumista. 
Uusien innovaatioiden omaksuminen arkeen ei 
kuitenkaan ole ongelmatonta. Kirjoituspöydäl-
lä kehitetyt  ideat pitäisi  saada sovitettua hyvin 
monenlaisten  kuluttajien  asumismuotoihin, 
elämäntilanteisiin ja tarpeisiin (Heiskanen ym. 
2005).  Lisäksi  niiden  olisi  herätettävä  kulut-
tajien  kiinnostus  ja  halukkuus  kokeilla  uusia 
toimintatapoja.  Kulutuksen  historiasta  myös 
tiedetään, että uudet ratkaisut eivät välttämättä 
korvaa  olemassa  olevia  toimintatapoja  (esim. 
Geels & Smit 2000). Siksi on tärkeää myös yrit-
tää ennakoida, mitä vaikutuksia innovaatioiden 
omaksumisella on kulutustapoihin.

Asumisen ekotehokkuus ja sen 
kehittäminen kuluttajalähtöisesti

KulMaKunta-hankkeessa  lähdimme tutkimaan 
innovaatioiden  hyväksyttävyyttä  ja  kiinnosta-
vuutta  tunnistamalla  oleellisia,  tarpeiltaan  ja 
olosuhteiltaan  erilaisia  kuluttajaryhmiä.  Näillä 
ryhmillä voi ajatella olevan keskenään suhteel-
lisen  samanlainen  elinpiiri,  johon  uudet  inno-
vaatiot omaksutaan. Koska asumismuoto, eli se 

missä asutaan ja miten asutaan, on hyvin tärkeä 
monenlaisiin palveluihin vaikuttava tekijä (Hal-
me  ym.  2004),  tutkimme  erilaisia  asumiseen 
liittyviä  kehityssuuntia.  Asumiseen  liittyvät 
muutokset ovat myös muutoskohtia, joissa van-
hat  rutiinit  ja  rakenteet  murtuvat.  Näin  niissä 
voi olla avaus myös ekotehokkaiden palveluin-
novaatioiden järjestämiselle.

Tunnistimme  asumistavan  suhteen  kol-
me  kasvavaa  ryhmää,  jotka  eroavat  toisistaan 
elämänvaiheeltaan  ja  palvelutarpeiltaan:  (1) 
omakotitaloihin  muuttavat  lapsiperheet  (2) 
senioritaloihin  muuttavat  ikääntyneet  ja  (3) 
kaupunkien  kerrostaloissa  asuvat  nuoret.  Re-
surssien  puutteessa  emme  voineet  tutkia  kaik-
kia  kolmea  ryhmää,  joten  päätimme  keskittyä 
kahteen  suurimpaan:  lapsiperheisiin  ja  ikään-
tyviin.  Tapaustutkimuksissa  tutkimme  ekote-
hokkaiden  innovaatioiden  hyväksyttävyyttä  ja 
sopivuutta  kahdessa  tarpeiltaan  erilaisessa  ku-
luttajaryhmässä:

Kehyskunnissa pientalossa asuvat lapsiperheet 
valittiin  edustamaan  elämäntapaa,  jolle  on 
tyypillistä hajautunut asumistapa ja kotikes-
keinen  elämä.  Lapsiperheiden  into  muuttaa 
pientaloihin  ja ulos kaupungeista on monin 
tavoin  ristiriidassa  alussa  esittämillemme 
ideoille  ekotehokkaasta  palveluyhteiskun-
nasta. Tapaustutkimuksemme kohderyhmää 
voidaan  siten  pitää  kriittisenä  tapauksena 
(vrt. Yin 1994): asutus on harvaa, kodit suu-
ria,  työmatkat  pitkiä  ja  palveluja  on  vähän 
kotien läheisyydessä. 
Senioritalot ja niiden asukkaat  edustavat 
toisenlaista  asumisen  kehityssuuntaa:  kohti 
kaupunkimaisempaa,  tiiviimpää,  palvelu-
valtaisempaa  ja  yhteisöllisempää  asumista. 

•

•
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Tutkimuksen kohteena olivat  senioritaloissa 
asuvat  ikääntyvät  kuluttajat.  Lisäksi  tutki-
musta varten hahmoteltiin tulevaisuuden se-
nioriasumista  haastattelemalla  yhden  asuk-
kaiden  itsensä  suunnitteleman,  rakenteilla 
olevan Loppukiri-nimisen senioritalon tule-
via asukkaita. 

Valitsimme  pääasialliseksi  tutkimusmenetel-
mäksi  ryhmähaastattelut,  koska  halusimme 
tutkia  paikallisten  asukkaiden  yhteisen  mieli-
piteenmuodostuksen kannalta keskeisiä asumi-
seen, kulutukseen ja ympäristöasioihin liittyviä 
merkityksiä  (vrt.  Waterton  ja  Wynne  2001). 
Ihmiset  tapaavat  tuottaa  ryhmissä  enemmän 
mielipiteitä  ja  näkökantoja  kuin  henkilökoh-
taisia tarinoita (Puchta & Potter 2004). Ryhmä-
haastattelun vuorovaikutus on lähellä sitä sosi-
aalista kanssakäymistä, jonka avulla mielipiteet 
muodostuvat  arkielämässäkin  (Krueger  1994). 
Koska  halusimme  tutkia  asuinpaikan  palve-
luihin  ja  asukkaiden  yhteistoimintaan  liittyviä 
kysymyksiä, ryhmähaastattelu vaikutti parhaal-
ta vaihtoehdolta,  jotta kuluttajat  saisivat  tuoda 
esille mielipiteensä tai vuorovaikutuksen kulu-
essa muodostaa mielipiteitä asioista, joista niitä 
ei välttämättä vielä ole olemassa. 

Ryhmähaastatteluissa asukkaat saivat yhdis-
tää kokemuksiaan ja tietämystään ja täydentää 
toistensa  näkemyksiä.  Innovaatioiden  hyväk-
syttävyyttä lähestyttiin kahdesta näkökulmasta. 
Ensinnäkin halusimme tietoa asukkaiden omas-
ta kontekstista:  asumisurasta, odotuksista  sekä 
toiveista  ja  niiden  toteutumisesta.  Halusimme 
myös  tietää,  mitä  palveluja  ja  yhteistoimintaa 
asuinalueella  nykyisin  on,  ja  miten  tyytyväisiä 
asukkaat ovat niihin. Toiseksi halusimme kuulla 

asukkaiden mielipiteitä ja arvioita ehdotetuista 
ekotehokkaista  kulutusinnovaatioista:  mitkä 
niistä vaikuttavat kiinnostavimmalta sekä mitä 
mahdollisuuksia ja esteitä niiden toteutumiselle 
uskotaan olevan. Asukkaiden arkielämän konk-
reettista puolta, kuten kulutusmenoja, asumista 
ja liikkumista, selvitettiin lisäksi ryhmähaastat-
teluun osallistuneille jaetulla kyselylomakkeella 
(ks. Ahlqvist ym. 2004; Ahlqvist ym. 2005).

Asukkaat äänessä: voiko kehyskuntien 
omakotitaloasumista ekotehostaa?

Omakotitaloihin  muuttavien  lapsiperheiden 
tutkimuspaikkakunniksi  valittiin  kaksi  kasva-
vaa  pääkaupunkiseudun  kehyspaikkakuntaa, 
Kirkkonummi  ja  Mäntsälä  sekä  etäämpänä  si-
jaitseva,  maaseutumaisempi  Asikkala  ja  siellä 
sijaitseva  Kurhilan  kylä.  Ryhmähaastatteluihin 
värvättiin  osallistujia  pääosin  paikallisten  yh-
distysten  kautta.  Näin  useimmat  haastattelui-
hin osallistuneet olivat tavallista aktiivisemmin 
asuinpaikkansa  asioihin  vaikuttavia  ihmisiä  ja 
osa tunsi hyvin toisensa jo entuudestaan. Inno-
vaatioita tutkittaessa tämä on myös etu: monet 
heistä  olivat  paikallisia  mielipidevaikuttajia  ja 
uusien  asioiden  varhaisia  omaksujia.  Ryhmä-
haastattelut  järjestettiin  kesällä  2004  osallistu-
jille mahdollisimman hyvin sopivissa paikoissa 
kuten  päiväkodeissa.  Lisäksi  muutamia  haas-
tateltiin  heidän  kotonaan.  Kaikkiaan  haastat-
teluihin  osallistui  18  naista  ja  6  miestä.  Haas-
tattelujen  yhteydessä  teimme  myös  havaintoja 
paikkakunnilla  ja keräsimme muuta materiaa-
lia, kuten paikallislehtien kirjoituksia. 

Lähdimme  liikkeelle  siitä,  mitä  osallistu-
jat  olivat  alun  perin  toivoneet  muuttaessaan 
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paikkakunnalle  ja omakotitaloon. Ryhmähaas-
tatteluissa  mukana  olleet  lapsiperheet  hakivat 
uusilta  asuinpaikkakunniltaan  luonnonlähei-
syyttä, rauhallisuutta ja hyvää kasvuympäristöä 
lapsille. Erityisesti pääkaupunkiseudulta muut-
taneita  oli  kannustanut  muuttoon  myös  asu-
misen  korkea  hinta  pääkaupunkiseudulla  sekä 
tilavamman  asunnon  tarve.  Kylämäisyyttä  ja 
luonnonläheisyyttä sekä sosiaalista ympäristöä 
arvostettiin, osaa oli myös houkutellut mahdol-
lisuus itse tekemiseen sekä oman asuinympäris-
tön rakentamiseen ja kehittämiseen.

Saimme  kuulla,  että  kehyskuntiin  muut-
tavien  lapsiperheiden  elämä  pyörii  valtaosin 
lasten, kodin  ja  työn ympärillä. Monilla kodin 
rakentaminen,  kunnostaminen  tai  huolto  ovat 
ajankäyttöä  jäsentäviä  tekijöitä.  Suurella  osal-
la  työmatkat  olivat  erittäin  pitkiä.  Tästä  huo-
limatta  uusilla  asuinalueilla  oli  varsin  vilkasta 
asukastoimintaa,  jossa korostuivat  lasten hoito 
ja harrastukset sekä paikallisympäristön  ja sen 
palvelujen  kohentaminen.  Ihmiset  vaikuttivat 
sitoutuneilta  uuteen  asuinpaikkaansa:  moni 
kuvitteli  asuvansa  siellä  myös  lasten  muutet-
tua  pois  kotoa.  Useimmat  olivat  suhteellisen 
tyytyväisiä  myös  uuden  asuinpaikkakuntansa 
palvelutasoon.  Kasvavilla  alueilla  kaivattiin  li-
sää julkisia palveluja, kuten lasten päivähoitoa, 
kun  taas  haja-asutusalueella  kannettiin  huolta 
esimerkiksi koulun säilymisestä. Tietotekniikan 
avulla palveluvalikoima oli laajentunut (esimer-
kiksi  verkkopankki),  ja  jotkut  odottivat  tieto-
tekniikan tuovan tulevaisuudessa yhä enemmän 
palveluja myös kauempana asuvien ulottuville. 
Kaikilla  tutkimukseen  osallistuneilla  perheillä 
oli käytössään auto, monilla kaksikin.

Ekotehokkuuden ja perheiden talouden kan-

nalta  kehyskuntiin  muuttaneiden  perheiden 
arkielämän  käytännöissä  ja  kulutustavoissa  on-
gelmallista  on  liikkumisen  suuri  riippuvuus 
yksityisauton  käytöstä  työ-  ja  asiointimatkoilla 
sekä kasvanut asuinpinta-ala. Nämä molemmat 
piirteet lisäävät energian kulutusta ja tulevat kal-
liiksi. Perheiden tavoitteena onkin ollut kehittää 
erilaisia  ratkaisuja,  jotta  näistä  johtuvia  ongel-
mia,  etenkin  kustannuksia,  voitaisiin  alentaa  ja 
arkielämän  sujumista  helpottaa.  Työmatkaliik-
kumisessa  useat  haastatelluista  lapsiperheiden 
vanhemmista  olivat  ainakin  kokeilleet  kimppa-
kyytiä  ja muutamat käyttivät  sitä  säännöllisesti, 
viisi haastateltavista teki etätyötä, asiointimatko-
ja  keskitettiin  jne.  Erilaisin  lämmitysratkaisuin 
oli  pyritty  myös  erityisesti  sähkön  kulutuksen 
alentamiseen.  Joissain  uudehkoissa  taloissa 
lämmitystapana  käytettiin  maalämpöä.  Erityi-
sen yleistä oli korvata sähkölämmitystä osittain 
puulla.  Pientaloasumisen  elämäntapaan  ja  itse 
tekemiseen  näyttikin  liittyvän  oleellisesti  läm-
mityspuun hankinta  ja halkojen hakkuu. Myös 
puutarhaviljely, metsämarjojen keräily ja kalas-
tus olivat suosittuja vapaa-ajan viettomuotoja. 

Ryhmähaastatteluissa esittelemistämme eko-
tehokkaista  palveluinnovaatioista  eniten  kiin-
nostusta  herättivät  etätyö  ja  verkkokauppa, 
kimppakyyti, yhteiset harrastustilat, tavaroiden 
yhteiskäyttö  ja vuokraus sekä kodin-  ja  lasten-
hoitopalvelut  (taulukko  1).  Etätyö  olisi  koh-
deryhmän  näkökulmasta  keskeinen  ratkaisu, 
koska sen arveltiin helpottavan pitkistä työmat-
koista  johtuen  hankalaa  työn  ja  perhe-elämän 
yhteensovittamista.  Kaikkien  haastateltavien 
työ  ei  kuitenkaan  sovellu  etätyönä  tehtäväksi. 
Monilla  ongelmia  aiheuttaa  myös  toimivien 
etätyön käytäntöjen ja etätyökulttuurin puuttu-
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minen  työpaikalla. Työuran alkuvaiheessa ole-
vat pelkäsivät etätyön heikentävän heidän ase-
maansa  työpaikalla.  Teknisenä  apuna  etätyön 
tekemiseen eräs haastateltavista kaipasi paikal-
lista,  joustavasti  ajoittain  käytettävissä  olevaa 
etätyöpistettä,  jonka  tapaisia  jotkut  suuret  yri-
tykset  ovatkin  perustaneet  eri  paikkakunnille 
(Heinonen ym. 2004). 

Esitimme  kimppakyydin  toisena,  henkilö-
autolla  liikkumista  vähentävänä  ideana.  Tätä 
olivat  jotkut  jo  kokeilleet,  mutta  työaikojen  ja 
-matkojen yhteensovittaminen oli vaikeuttanut 
tai estänyt idean toteutusta. Kuitenki lasten kul-
jetuksissa kimppakyytiä käytettiin varsin paljon, 
vaikka  tehostamisen  mahdollisuuksia  tässäkin 
nähtiin.  Kimppakyydin  käytön  edistämiseksi 
kaivattiin  parempaa  koordinaatiota,  tiedotusta 
ja kannusteita.

Kolmantena  autoilua  vähentävänä  ideana 
jonkin verran suosiota sai verkkokauppa ja -asi-
ointi.  Jotkut olivat kiinnostuneita kokeilemaan 
päivittäistavaroiden  tilaamista  Internet-pal-
velun  kautta,  mikäli  toimivia  järjestelmiä  olisi 
tarjolla eikä palvelu nostaisi  tuotteiden hintoja 
tai  heikentäisi  laatua.  Jotkut  keksivät,  että  pe-
ruselintarvikkeita voisi tilata suurempina erinä 
kerran viikossa. Kurhilan kylässä myös haaveil-
tiin  paikallisesta  kioskista,  josta  noudettavaksi 
voisi tilata päivittäistavaroita suuren keskusliik-
keen  valikoimista.  Muiden  tavaroiden  ja  pal-
velujen  hankkimiseen  Internetiä  käytettiinkin 
jonkin  verran,  mutta  tietoliikennepalvelujen 
hinnat  ja  toimivuus  herättivät  kritiikkiä.  Esi-
merkiksi  viranomaisten  tarjoamissa  sähköisen 
asioinnin palveluissa sekä sähköisen allekirjoi-
tuksen käyttöönotossa nähtiin vielä paljon ke-
hitettävää.

Yhteisistä  tiloista  eniten  kiinnostusta  herät-
tivät harrastus-  ja kokoontumistilat. Erityisesti 
kotona työskentelevät kaipasivat paikkaa, jossa 
tavata muita aikuisia, ja jossa olisi lapsille järjes-
tettyä omaa toimintaa. Muun muassa Manner-
heimin lastensuojeluliiton perhekahvilaa olikin 
kehitetty tähän suuntaan. Keskusteluissa syntyi 
idea  muuntuvasta,  olohuonetyyppisestä  moni-
toimitilasta,  jossa olisi mahdollista kokoontua, 
harrastaa  ja  tavata  eri-ikäisiä  samalla  paikka-
kunnalla asuvia. 

Tavaroiden  yhteiskäyttö  herätti  kiinnostu-
nutta  keskustelua  ja  runsaasti  kommentteja 
puolesta  ja  vastaan.  Joitakin  kiinnosti  ajatus 
harvemmin  käytettävien  laitteiden  ja  myös 
harrastusvälineiden  yhteiskäytöstä,  toiset  taas 
katsoivat,  että  sellainen  ei  sovi  ”suomalaiseen 
mentaliteettiin”, eikä varsinkaan omakotiasujal-
le. Suurimpana ongelmana nähtiin yhteiskäytön 
järjestäminen.  Kaupalliset  palvelut  ovat  liian 
kalliita, omatoimiset järjestelyt taas vaivalloisia. 
Vastuunjakoon  ja  yhteiskäytön  järjestämiseen 
tarvittaisiin uudenlaisia, toimivia järjestelyjä.

Yhteiset palvelut  (muun muassa  lastenhoito 
ja kodinhoito) kiinnostivat useimpia haastatel-
tavia. Esimerkiksi lapsille kaivattaisiin iltapäivä-
toimintaa  ja  kotitöihin  käytettäisiin  mielellään 
ulkopuolista apua, jos siihen olisi varaa. Haasta-
teltavien paikkakunnalla olikin ideoitu erilaisia 
ratkaisuja,  kuten  yhteisen  lastenhoitajan  palk-
kaamista, kyläpalvelupistettä ja kylätalkkaritoi-
mintaa,  mutta  ideat  olivat  kaatuneet  erilaisiin 
käytännön  vaikeuksiin.  Kunnan  ja  asukkaiden 
yhteistyö ja erilaisten yhteistoiminnallisten foo-
rumien  löytäminen nähtiin keskeisinä  toimin-
nan edellytyksinä.
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Senioritalo: ekotehokas innovaatio, 
jonka voi tehdä paremmin

Senioritalot  eivät  ole  palvelutaloja,  vaan  uusi 
asumismuoto,  joka  sijoittuu  palvelutalojen  ja 
”tavanomaisten” asuntojen välimaastoon. Seni-
oriasumiselle on tyypillistä, että asukkaat asuvat 
omissa asunnoissaan, jotka voivat olla omistus- 
tai  vuokra-asuntoja.  Nimitys  senioriasunto  on 
yleistynyt markkinointinimikkeenä, mutta sillä 
ei ole vakiintunutta määritelmää. Senioriasumi-
sessa oleellisia ovat esteetön rakentaminen, joka 
mahdollistaa asukkaiden toiminnan myös hei-
dän ikääntyessään, keskeinen sijainti palvelujen 
välittömässä läheisyydessä sekä yhteisöllisyys ja 
turvallisuus, jota tuetaan muun muassa yhteis-
tiloin  ja  suunnitteluratkaisuin.  Senioritaloissa 
ei välttämättä ole tarjolla palveluja, mutta talot 
pyritään ainakin sijoittamaan olemassa olevien 
palvelujen  läheisyyteen.  Joissakin uudemmissa 
senioritaloissa  tarjotaan  myös  palveluohjausta, 
jossa välitetään  luotettavia palveluja  ja  tuetaan 
asukkaiden omatoimista yhteistoimintaa.

Hankimme  seniorien  ryhmähaastatteluihin 
osallistuvia  Puumalasta,  Helsingistä  ja  Kirk-
konummelta  löytyneistä  senioritaloista,  joihin 
lukeutui niin asunto-osakeyhtiö, kunnan omis-
tama talo kuin VVO:n vuokratalo. Haastatelta-
viksi rekrytoitiin henkilöitä, jotka olivat innos-
tuneita puhumaan palvelutarpeista, palveluiden 
saatavuudesta ja käytöstä. Tavallisten seniorita-
lojen asukkaiden ryhmähaastattelut toteutettiin 
lokakuun 2004 aikana asukkaille parhaiten so-
pivissa tiloissa, kuten talon kerhohuoneella. Ak-
tiiviset seniorit, joilla ei siis vielä ole omaa taloa, 
tulivat Kuluttajatutkimuskeskukseen,  jossa  jär-
jestettiin kaksi  ryhmähaastattelua helmikuussa 

2005.  Lisäksi  haastateltiin  henkilökohtaisesti 
yhtä pariskuntaa heidän kotonaan.

Tutkimme seniorikuluttajien omia näkemyk-
siä palvelutarpeistaan, palvelujen saatavuudesta 
ja niiden käytöstä. Lisäksi  tarkastelimme seni-
oriasumisen  vaikutusta  kulutukseen,  asukkai-
den yhteistoimintaan  ja heidän arkielämäänsä. 
Haastattelemistamme senioreista osa oli muut-
tanut  senioritaloon  pien-  tai  rivitalosta  ja  täl-
löin  muuton  syynä  oli  nimenomaan  helpompi 
asumismuoto, kun voimat eivät enää riittäneet 
oman talon ja puutarhan kunnostustöihin. Ker-
rostalosta  muuttaneista  osa  vältti  edelliseen 
asuntoon tulossa olevan remontin muuttamalla 
uuteen taloon. Palvelujen saatavuutta läheltä pi-
dettiin erittäin tärkeänä. 

Useimmat haastattelemistamme senioritalojen 
asukkaista kertoivat olevansa tyytyväisiä asuinta-
loonsa ja lähistöltä saamiinsa palveluihin. Erityi-
senä yhteisenä tyytyväisyyden aiheena oli talojen 
sijainti  lähellä palveluja  ja hyvät kulkuyhteydet. 
Tässä  mielessä  senioritalot  olivat  onnistuneet 
tarkoituksessaan.  Ikääntyneiden  liikkumisen  ja 
arkisten  toimintojen  ongelmat  oli  pyritty  otta-
maan talojen ja asuntojen suunnittelussa huomi-
oon vaihtelevasti. Esimerkiksi kynnyksiä ei ollut, 
parvekkeet olivat riittävän isoja myös pyörätuo-
leille ja ulko-ovissa oli automatiikkaa. Tärkeintä 
asukkaille  oli  kuitenkin  yhteisöllisyys:  ystävien 
löytyminen  talosta,  keskinäinen  apu  ja  tuttujen 
ihmisten tuoma turvallisuuden tunne. 

Täydensimme  käsitystämme  senioriasumi-
sen tulevaisuuden mahdollisuuksista tutkimalla 
myös Aktiiviset Seniorit ry:n toimintaa ja suun-
nitelmia.  Loppukiri-talon  suunnitelmat  poik-
kesivat nykyisestä senioriasumisesta ja monista 
uusista suunnitelmistakin siinä, että asukkaiden 
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omaa  aktiivisuutta  painotetaan  hyvin  voimak-
kaasti.  Haastatteluissa  kävi  ilmi,  että  omatoi-
misuuden painottamiselle on useita syitä. Yksi 
tärkeä  syy  on  kunnon,  virkeyden  ja  taitojen 
ylläpitäminen – tulevat asukkaat haluavat huo-
lehtia  itsestään  ja  toisistaan  niin  pitkään  kuin 
mahdollista. Arkisista asioista yhdessä huoleh-
timisen  uskotaan  myös  vahvistavan  yhteisöl-
lisyyttä.  Omatoimisuus  liittyy  myös  itsemää-
räämisoikeuden  tarpeeseen.  Useat  myös  toivat 
esiin,  että  täysin  uudenlaisen  asumisratkaisun 
kehittäminen on jännittävä seikkailu  ja haaste. 
Järjestön  tiedotteessa  todetaankin  Loppukirin 
olevan ”suurten ikäluokkien vastaus ja voiman-
näyte seniori-iän asumiseen ja elämänmuotoon” 
(Aktiiviset seniorit 2005). 

Vaikka  senioritalokonseptit  ovatkin  keske-
nään kovin erilaisia, yhteistä niille on, että seni-
oritalo on jo sinällään ympäristöystävällinen ja 
ekotehokas  palveluinnovaatio.  Ekotehokkuutta 
edistävät  asukkaiden  pienentynyt  asuinpinta-
ala,  vähäisempi  kestotavaroiden  määrä  sekä 
vähäisempi  henkilöautolla  liikkuminen.  Haas-
tatteluissa  selvitettiin  myös  asukkaiden  mie-
lenkiintoa  lisätä  henkilökohtaisten  palvelujen, 
yhteistilojen,  yhteisten  tavaroiden,  sähköisten 
palvelujen  sekä  neuvontapalvelujen  käyttöä. 
Näistä  henkilökohtaiset  palvelu  herättivät  eni-
ten  mielenkiintoa.  Myös  neuvontapalveluja 
kaivattiin  enemmän.  Yhteisten  tilojen  käytös-
sä  tarvittaisiin  enemmän  monikäyttöisyyttä  ja 
joustavuutta. Sähköisiin palveluihin  ja  tavaroi-
den yhteiskäyttöön monet suhtautuivat edellisiä 
epäilevämmin, mikä osin johtuu toimivien rat-
kaisujen puutteesta. Nuoremmat haastateltavat 
ja tulevaa senioritaloa suunnittelevat olivat kui-
tenkin kiinnostuneita myös näistä ratkaisuista. 

Ekotehokkuus ei kuitenkaan ole ensisijainen 
syy senioritalojen kehittämiselle tai niihin muut-
tamiselle. Senioritalot parantavat asukkaidensa 
elämän  laatua  ja  arkielämän  sujumista  monin 
tavoin.  Kaikissa  tutkituissa  senioritaloissa  oli 
paljon yksittäisten asukkaiden välistä epäviral-
lista  yhteistoimintaa  ja  huolenpitoa.  Asumisen 
helppous,  palvelujen  läheisyys  ja  naapuriapu 
olivat  asukkaille  tärkeimmät  senioriasumisen 
myönteiset piirteet. 

Tulevaisuudessa  senioriasumiseen  voidaan 
liittää  monia  innovatiivisia  ratkaisuja,  jotka 
edistävät niin ympäristöllisesti kuin sosiaalises-
tikin  kestävää  kehitystä.  Senioriasumista  kehi-
tettäessä tulisi ekotehokkuus ja asukaslähtöisyys 
ottaa kuitenkin entistä paremmin huomioon:

Yhteisten tilojen käyttöä voisi tehostaa kehit-
tämällä  joustavampia  ratkaisuja.  Jotta  tiloja 
todella käytettäisiin tehokkaasti, niiden pitäi-
si  olla  joustavasti  kaikkien  asukkaiden  sekä 
osin myös julkisten ja yksityisten palveluntar-
joajien käytössä. Asukkaiden on mahdollista 
itse tilata taloon palveluja, vaikkapa kampaa-
ja  tai  liikuntakerhon  vetäjä,  jos  toiminnalle 
on  sopivia  tiloja.  Tutkituissa  senioritaloissa 
oli myös puutetta vapaasti ja joustavasti käy-
tettävästä yhteisestä oleskelu- tai seurustelu-
tilasta. Kun tilojen käyttö vaatii tapahtumien 
organisointia  ja erityisiä puuhaihmisiä,  siitä 
voi tulla liian vaivalloista. 
Henkilökohtaiset  palvelut  olivat  seniorita-
lossa asuvien  ikäihmisten  laajimmin hyväk-
symä ja toivoma palvelutyyppi. Näissä palve-
luissa  on  selvästi  runsaasti  tyydyttymätöntä 
kysyntää. Palvelujen hinta,  luotettavuus, or-
ganisointi ja kannattavuus ovat tässä keskei-
siä  kysymyksiä.  Viime  vuosina  on  syntynyt 

•

•
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erilaisia  palveluja  välittäviä  organisaatioita 
(mm.  Elias-nettitori  ja  Työtehoseuran  ke-
hittämä monipalvelukeskus MoPaKe). Myös 
palvelujen  verovähennyskelpoisuutta  on 
kehitetty.  Näiden  myönteisten  kehitysten 
vauhdissa pitäminen ja niistä tiedottaminen 
mahdollisimman laajasti ovatkin tärkeimmät 
henkilökohtaisten  palvelujen  kehittämis-
tarpeet.  Henkilökohtaisiin  palveluihin  voisi 
tulevaisuudessa liittää myös vuokraus- ja yh-
teiskäyttöpalveluja kustannustehokkaasti.
Ikääntyneimmät suhtautuivat tavaroiden yh-
teiskäyttöön  ja  vuokraamiseen  nuorempia 
epäilevämmin.  Eniten  kiinnostusta  herätti-
vät  kuntoilu-  ja  urheiluvälineiden  vuokraus 
ja yhteiskäyttö  tai  sijoittaminen yhteisiin  ti-
loihin.  Epäilevyys  liittyy  osittain  toimivien 
konseptien  puutteeseen.  Perinteiset,  julkiset 
yhteiskäyttöpalvelut  kuten  kirjastot  tai  apu-
välineiden  lainaus  olivat  suosittuja,  samoin 
epävirallinen  naapuriapu.  Yhteiskäyttöä 
edistäviä  palveluja  saattaisi  olla  mahdollista 
kehittää  edelleen  yhdistämällä  joustavasti 
kunnallisia,  kaupallisia  ja  asukkaiden  oma-
toimisia palveluja.
Vanhimmat  haastateltavamme  suhtautuivat 
sähköisiin  palveluihin  epäillen.  Tässä  on  il-
meisesti  jyrkkä  ero  nykyisen  ja  tulevan  se-
niorisukupolven  välillä.  Koska  Internet  on 
nykyisin  monen  palvelun  tärkein  tiedotus-
kanava (ja tulevaisuudessa myös käyttökana-
va), pitäisi varmistaa, että ainakin Internetin 
käyttötaidot  ja  mahdollisuudet  (edellyttä-
mättä tietokoneen hankintaa ja käyttötaitoa) 
tarjottaisiin  seniori-ikäisille.  Seniori-ikäiset 
olivat kiinnostuneita myös edullisista turva- 
ja taloautomaatiopalveluista. 

•

•

Jatkossa  tarvitaan  entistä  monimuotoisempaa 
senioriasumista.  Tuleva  seniorisukupolvi  ei  ole 
yhtenäinen ryhmä, vaan mukaan mahtuu hyvin 
omatoimisia ja aktiivisia ihmisiä,  jotka haluavat 
tuottaa itse tehdä mahdollisimman paljon yhdes-
sä,  kuten  Aktiivisten  Senioreiden  Loppukiri-ta-
lossa. Toisten aktiivisuus taas suuntautuu muualle 
kuin kotiin: aikaa vietetään vapaa-ajan asunnolla 
tai ulkomailla, jolloin asumisen helppous ja arki-
palvelujen saatavuus korostuvat. Joillakin kunto 
asettaa rajoja liikkumiselle ja tekemiselle – silloin 
lähellä  sijaitsevat  palvelut  ja  epävirallinen  naa-
puriapu  korostuvat.  Suunnittelun  on  vastattava 
näihin kaikkiin erilaisiin tarpeisiin.

Asukkaan maailmasta makrotasolle: 
kuluttajalähtöisiä skenaarioita

Tapaustutkimuksilla  saatujen  tietojen  ja  vallit-
sevien  trendien  perusteella  kehitettiin  kolme 
erilaista  skenaariota,  joiden  vaikutuksia  eko-
tehokkuuteen  suhteessa  perusuraan  arvioitiin 
kokonaistaloudellisin mallinnuksin (ks. Perrels 
2006).  Kaksi  ensimmäistä  skenaariota  –  kylä-
asumisen  skenaario  ja  urbaanin  pientaloasu-
misen skenaario – kehitettiin ajatellen  lähinnä 
lapsiperheiden tarpeita ja asumistoiveita, mutta 
se soveltuu myös muille pientalossa asuville. Sii-
nä  kehiteltyjä  ajatuksia  voidaan  soveltaa  myös 
edelleen  lisääntyvässä  vapaa-ajan  asumisessa. 
Kolmas  skenaario  –  palvelu-  ja  senioriasumi-
sen skenaario – soveltuu lähinnä ikääntyvien ja 
muiden  paljon  palveluita  käyttävien  tarpeisiin 
sekä  ylipäänsä  pienille  kotitalouksille  ja  niille, 
jotka haluavat asua asutuskeskuksissa. 

Lopuksi  tarkisteltiin  vielä,  miten  skenaariot 
voidaan  yhdistää.  Päällekkäisyyttä  löytyy  eri-
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tyisesti  kyläasumisen  skenaarion  ja  urbaanin 
pientaloasumisen skenaarion välillä (noin 30%). 
Periaatteessa yhdistelmä olisi mahdollinen ja se 
lisäisi  kokonaisuuden  potentiaalia  edistää  eko-
tehokkuutta.  Vaikka  erityisesti  kyläasumisen 
skenaarion  ja  urbaanin  pientaloasumisen  ske-
naarion voidaan ajatella edustavan erilaisia maa-
ilmankatsomuksia, voidaan toisaalta katsoa, että 
sellaisella  yhdistelmällä  saadaan  isompi  osuus 
väestöstä  mukaan  ekotehokkuuden  paranta-
miseen.  Yleensä  yhdistelmäskenaariossa  ekote-
hokkuuden parannukset ovat noin 1,5–3 kertaa 
suuremmat  kuin  kunkin  erillisissä  vaihtoehtos-
kenaarioissa, ympäristövaikutuksesta riippuen.

Kyläasumisen skenaario

Kyläasumisen  skenaario  liittyy  nykykehityksen 
jatkumiseen  eli  yhdyskuntarakenteen  edelleen 
hajautumiseen  jopa  kiihtyvästi.  Ennusteen  mu-
kaan vuonna 2030 pientalossa asuu yli miljoona 
kotitaloutta,  joista  keskuskaupunkien  työssä-
käyntialueilla noin 400 000. Ekotehokkuuden ja 
myös  rahankäytön  kannalta  tutkimiemme  ke-
hyskunnissa  asuvien  perheiden  kulutustavoissa 
ongelmallista oli suuri riippuvuus omasta autosta 
sekä se, että asuinpinta-ala oli monella kasvanut 
muuton myötä. Nämä lisäävät energian kulutus-
ta ja tulevat kalliiksi. Kyläasumisen skenaariossa 
pyrittiin  löytämään  toimintamalleja,  jotka  vä-
hentäisivät  hajautuvan  asumisrakenteen  ympä-
ristölle aiheutuvia haittavaikutuksia kehittämällä 
kylämäisiä asuinalueita ja palvelurakenteita, etä-
työtä  sekä ekotehokasta  teknologiaa. Keskeinen 
ajatus skenaariossa oli, että hajautuneen asumi-
sen ohella myös palvelut ja työ saadaan hajaute-
tuksi mahdollisimman laajasti asuinalueille. 

Pienillä  paikkakunnilla  haluttaisiin  suosia 
erityisesti  paikallisin  voimin  tuotettuja  palve-
luita. Ongelmana on, että pieni ja harva väestö-
pohja tekee palveluista usein liian kalliita. Kes-
keinen edellytys kyläasumisen skenaariossa on, 
että  kaavoituksessa  asutusta  tiivistetään  kylä-
keskusten ympärille, joka mahdollistaa paikalli-
sen palvelutarjonnan ja asukkaiden vapaaehtoi-
sen yhteistoiminnan palveluiden tuottamisessa. 
Laadukkaita  palveluita  on  täten  mahdollista 
saada asukkaiden ulottuville yhdistämällä jous-
tavasti  yksityisiä,  julkisia,  asukkaiden  omatoi-
misia ja sähköisiä palveluita. Tässä skenaariossa 
oletettiin, että tulevaisuudessa olisi mahdollista 
välttää äärimäistä hajauttamista eli maallemuut-
to keskittyisi kirkonkylien ympäristöön. 

Kyläasumisen  skenaarion  vaikutusten  arvi-
oimiseksi  teimme esimerkkilaskelman koskien 
yhtä perhettä, joka energiateknologiaa hyödyn-
täen ja etätyötä keskimäärin 1,5 päivää viikossa 
tehden  pystyy  vähentämään  lämmitys-  ja  työ-
matkakulujaan  ja  käyttämään  näin  säästyneet 
varat  arkielämän  sujumista  parantavien  palve-
luiden käyttöön. Nämä ratkaisut vähensivät esi-
merkkiperheen  materiaalien  ja  energian  kulu-
tusta noin kymmenen prosenttia. 

Makrotasolla  muutokset  pienenevät,  koska 
toimenpiteet koskevat vain  tietynlaisia kotitalo-
ustyyppejä. Tässä vaihtoehtoskenaariossa henki-
löautokanta olisi noin prosentin pienempi kuin 
perusurassa ja henkilöautokannan polttoaineku-
lutus runsas kuusi prosenttia vähemmän. Kulu-
tuksen  aiheuttamat  hiilidioksidipäästöt  vähene-
vät noin kaksi prosenttia perusuraan verrattuna.

Kyläasumisen  skenaariolla  on  myös  mui-
ta  kuin  ekotehokkuuteen  liittyviä  vaikutuksia. 
Maan  eri  alueet  ja  erityyppiset  kunnat  säilyvät 
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tasaisemmin  asuttuina.  Paikallisia  palveluita 
kehittämällä voidaan myös synnyttää uusia pal-
velualan työpaikkoja harvaan asutuilla alueilla. 
Myönteisimmillään kyläasumisen vaihtoehdos-
sa  voidaan  myös  hyödyntää  olemassa  olevaa 
rakennuskantaa, esimerkiksi tyhjilleen jääneitä 
maalaistaloja  ja  kouluja,  mikä  edellyttää  luon-
nollisesti korjausrakentamista.

Urbaanin pientaloasumisen skenaario

Urbaanin  pientaloasumisen  skenaarion  aja-
tuksena  oli,  että  yhdyskuntarakenteen  hajau-
tuminen  saadaan  pysäytettyä  ja  mahdollisesti 
käännettyä  kohti  keskittymistä.  Skenaariossa 
tarkasteltiin sitä, mitä vaikutuksia voitaisiin saa-
vuttaa,  mikäli  suuri  osa  tulevasta  pientalotuo-
tannosta  sijoittuisi  kehyskuntien  sijasta  taaja-
miin tai niiden reunoille. Tämä tarkoittaa sitä, 
että  kotitalouksille  tarjotaan  pientaloasumisen 
hyötyjä,  kuten  luonnonlähisyyttä  ja  turvallista 
lähiyhteisöä, kaupunkiympäristössä. Tuloksena 
kaupungeissa asuvien kotitalouksien lukumäärä 
vuonna 2030 olisi runsaat 100 000 kotitaloutta 
suurempi kuin perusurassa. 

Skenaario  perustuu  tiiviiseen  ja  matalaan 
kaupunkirakentamiseen,  joka koostuu pääosin 
yhteen kytketyistä omakotitaloista, rivi- tai ket-
jutaloista  ja  pienkerrostaloista.  Kaikissa  tai  lä-
hes kaikissa asunnoissa on sisäänkäynti suoraan 
maan tasosta ja oma pieni piha-alue. Kokonai-
suudet jakautuvat ymmärrettäviin ja hallittaviin 
yksiköihin.  Näin  voidaan  kaupunkisuunnitte-
lun keinoin vastata ainakin osaan maalle muut-
tavien lapsiperheiden toiveista. 

Urbaanin  pientaloasumisen  skenaariossa 
oletetaan,  että  urbaanien  pientalojen  pinta-ala 

on keskimäärin noin 120 m2, kun taas nykyisi-
en pientalojen pinta-ala on keskimäärin 140 m2. 
Tämän oletuksen avulla voidaan kompensoida 
kaupunkiasuntojen korkeampaa hintatasoa. 

Skenaariolla  olisi  huomattavia  vaikutuksia 
yhdyskuntarakenteeseen.  Nykyinen  hajautu-
miskehitys  hidastuisi  oleellisesti  ja  asuinym-
päristöt eheytyisivät. Tällä olisi monia myön-
teisiä  vaikutuksia  ekotehokkuuteen.  Suorasta 
sähkölämmityksestä  ja  muista  asuntokohtai-
sista  lämmitysratkaisuista  voidaan  luopua, 
kun asunnot voidaan liittää kaukolämpöverk-
koon  ja  lämmitys  voidaan  tuottaa  pääasiassa 
sähkön  ja  lämmön  yhteistuotantona.  Tiivis 
kaupunkirakenne  mahdollistaa  myös  tehok-
kaan palvelurakenteen,  josta ekotehokkuuden 
kannalta tärkeintä on hyvin toimiva joukkolii-
kenneverkko. Näin voidaan torjua lisääntyvää 
autoistumista. 

Myös  tässä  tapauksessa  makrotason  muu-
tokset (prosentteina) pienenevät mikrotasoon 
verrattuna,  koska  toimenpiteet  koskevat  vain 
tietynlaisia  kotitaloustyyppiä.  Tässä  vaihto-
ehtoskenaariossa  henkilöautokanta  olisi  lähes 
kaksi  prosenttia  pienempi  kuin  perusurassa, 
joka  on  suurempi  muutos  kuin  kyläasumisen 
skenaariossa.  Silti  henkilöautokannan  poltto-
ainekulutus  vähenee  vajaa  kuus  prosenttia  eli 
yhtä  paljon  kuin  kyläasumisen  skenaariossa. 
Kulutuksen  aiheuttamat  hiilidioksidipäästöt 
vähenevät  noin  kaksi  prosenttia  perusuraan 
verrattuna.  Ilmeisesti  vähennysvaikutukset 
makrotasolla ovat  suunnilleen samalla  tasolla 
kuin  kyläasumisen  skenaariossa,  vaikka  yksi-
tyisellä  tasolla  esimerkkilaskelmat  osoittavat 
suurempia  eroja.  Toisaalta  korostamme,  että 
tämän  skenaarion  rakennusmateriaalien  ku-
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lutuksen  vähennyksiä  ei  ole  otettu  huomioon 
päästövähennyksissä ja juuri tässä skenaarios-
sa ne ovat suhteellisen tärkeitä.

Yksittäisen  esimerkkiperheen,  joka  kehys-
kunnassa asumisen sijasta asuu keskuskunnas-
sa, osalta materiaalien kokonaiskäyttö vähenee 
yhteensä  vajaat  kaksikymmentä  prosenttia  ja 
energian kokonaiskulutus noin kolmekymmen-
tä  prosenttia.  Koko  talouden  kannalta  merkit-
tävät  muutokset  liittyvät  yhdyskuntarakenteen 
hajautumisen  hidastumiseen.  Esimerkiksi  kes-
kimääräisten työssäkäynti- ja asiointietäisyyksi-
en kasvu jatkuu, mutta vain puolella perusuran 
vastaavista  nopeudesta.  Urbaanin  pientaloske-
naarion  vaikutukset  ovat  merkittävät  etenkin 
niillä alueilla, joissa väestö kasvaa ja rakentami-
nen on runsasta.

Palvelu- ja senioriasumisen skenaario

Seniori-ikäisten  osuus  väestöstä  on  tulevina 
vuosina  voimakkaasti  kasvamassa.  Ikäänty-
essä  asumiseen  liittyvät  tarpeet  muuttuvat. 
Asumisen  helppous  ilman  raskaita  piha-  ja 
kunnostustöitä,  liikkumisen  esteettömyys  sekä 
erilaisten palveluiden joustava saatavuus tulevat 
keskeisiksi.  Tällöin  yksi  mahdollinen  ratkaisu 
on muuttaminen senioritaloon. Ekotehokkuut-
ta  edistävät  asukkaiden  senioritaloon  muuton 
seurauksena pienentynyt asuinpinta-ala, vähäi-
sempi kestotavaroiden tarve sekä asunnon kes-
keisestä  sijainnista  johtuva  vähäisempi  henki-
löautolla  liikkuminen. Esimerkkilaskelmamme 
mukaan seniori-ikäisen pariskunnan muutto 95 
m2  suuruisesta  omakotitalosta  65  m2  seniori-
asuntoon  vähentää  kokonaisenergiankulutusta 
noin 35 prosenttia aiemmasta. 

Senioritaloja  ei  kuitenkaan  tarvitse  edistää 
erityisesti ekologisin argumentein. Senioritalot 
parantavat asukkaidensa elämän laatua ja arki-
elämän sujumista monin tavoin. Kaikissa niissä 
senioritaloissa,  joiden  asukkaita  haastattelim-
me,  oli  paljon  asukkaiden  välistä  epävirallista 
yhteistoimintaa ja huolenpitoa. Asumisen help-
pous, palvelujen  läheisyys  ja naapuriapu olivat 
asukkaille  tärkeimmät  senioriasumisen  myön-
teiset  piirteet.  Senioritalot  eivät  ole  tarkoitettu 
vain apua  tarvitseville vanhuksille, vaan ne on 
yleensä suunnattu kaikille yli 55-vuotiaille.

Makrotason  laskelmissa  oletettiin,  että  va-
pautuvat  pientalot,  joista  seniorit  lähtevät  se-
nioritaloon,  myydään  maalle  muuttaville  koti-
talouksille. Seurauksena asuntojen uustuotanto 
(lukuun  ottamatta  senioritalojen  asuntoja)  vä-
henee perusuraan verrattuna.

Tulevaisuudessa  senioriasumiseen  voidaan 
liittää monia innovatiivisia ratkaisuja, jotka edis-
tävät niin ympäristöllisesti kuin sosiaalisestikin 
kestävää kehitystä. Senioriasumista kehitettäes-
sä tulisi ekotehokkuus ja asukaslähtöisyys ottaa 
kuitenkin entistä paremmin huomioon. Yhteis-
ten  tilojen  suunnitteluun  ja  niiden  joustavaan 
käyttöön  tulisi  kiinnittää  riittävästi  huomiota. 
Henkilökohtaisten  palveluiden  järjestäminen 
niin, että ne ovat luotettavia, edullisia ja kannat-
tavia,  sekä  niistä  tiedottaminen,  ovat  keskeisiä 
haasteita.  Seniori-  tai  palvelutalokonsepti  voi 
soveltua myös erityyppisille ja nuoremmille ko-
titalouksille,  jotka arvostavat palveluiden jous-
tavaa saantia ja yhteisöllisyyttä.

Tässä  skenaariossa  makrotason  muutokset 
ovat pienemmät kuin edellisissä vaihtoehtoske-
naarioissa, koska muutoksessa mukana olevien 
kotitalouksien lukumäärä on pienempi. Lisäksi 
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seniorikotitalouksien  ostovoima  on  keskimää-
rin  pienempi  kuin  lapsiperheiden  ostovoima. 
Tässä vaihtoehtoskenaariossa henkilöautokanta 
olisi noin prosentin pienempi kuin perusurassa 
ja  henkilöautokannan  polttoainekulutus  vähe-
nee vain vajaan prosentin perusuraan verrattu-
na,  koska  seniorikotitaloudet  ajavat  muita  vä-
hemmän autolla myös perusurassa. Kulutuksen 
aiheuttamat hiilidioksidipäästöt vähenevät noin 
kaksi prosenttia perusuraan verrattuna.

Skenaarioiden vaikutukset ja  
niiden edistäminen

Tehtyjen  arvioiden  perusteella  esitetyt  skenaa-
riot sekä niistä laadittu yhdistelmä edistävät ta-
louden ekotehokkuutta verrattuna perusuraan. 
Kotitalouksien kannalta esitetyt ehdotukset eivät 
kuitenkaan  merkitse  kulutuksen  vähentämistä 
– päinvastoin kulutusmenot ovat kyläasumisen 
ja  urbaanin  pientaloasumisen  skenaarioiden 
perusteella  laadituissa  kokonaistaloudellisissa 
laskelmissa  hieman  suuremmat  kuin  perus-
urassa.  Tämä  osoittaa  myös,  että  huolellisesti 
suunniteltu  kestävän  kulutuksen  politiikka  ei 
välttämättä rasita kansantaloutta.

Skenaariot  osoittavat  konkreettisesti,  että 
kestävän  kulutuksen  edellytyksiin  vaikuttavat 
myös  muut  kuin  kotitaloudet  itse.  Erityisesti 
yhteiskunnan  tuottama  infrastruktuuri,  kuten 
kaavoitus,  liikennejärjestelmät  ja  niiden  tuke-
ma palvelutarjonta sekä muut kodin ympärillä 
olevat teknologiset  järjestelmät vaikuttavat ku-
lutuksen  ekotehokkuuteen  (mm.  Shove  2003). 
Kestävää kulutusta onkin syytä tutkia ’kulutus-
liittymässä’  (consumption junction,  Spaargaren 
2003) jossa kysyntä ja tarjonta kohtaavat. Julki-

sen vallan keinoin ei voida määrätä, missä ihmi-
set asuvat ja mitä palveluja he käyttävät, mutta 
julkinen sektori voi monin tavoin tukea tai kan-
nustaa kestävämpään kulutukseen. 

Julkisen  vallan  tuki  ja  puuttuminen  asumi-
seen  ja  kulutukseen  näyttäytyy  eri  tavoin  eri 
skenaarioissa. Kyläasumisen skenaario myötäi-
lee  vallitsevaa  yhteiskuntarakenteen  kehitystä. 
Siinä  oletetut  muutokset  perustuvat  pääosin 
kotitalouksien  käyttäytymismuutoksiin  sekä 
pienimuotoiseen ja kannustavaan julkisen sek-
torin tukeen. Keskeisiä ovat joustavien palvelu-
tuotannon  muotojen  edistäminen,  etätyömah-
dollisuuksien  edistäminen  sekä  panostaminen 
ekotehokkaiden  teknologioiden  yleistymiseen 
(vaihtoehtoiset  lämmitysjärjestelmät,  matala-
energiatalot,  vaihtoehtoisia  polttoaineita  käyt-
tävät autot, tieto- ja viestintäteknologia).

Myös  senioriasumisen  skenaario  perustuu 
pääasiassa jo meneillään oleviin muutoksiin, ja 
julkisen sektorin rooli skenaariossa on lähinnä 
avustava  ja  kannustava.  Alueiden  suunnitte-
lussa  kiinnitetään  huomiota  monipuolisten  ja 
joustavasti  tuotettujen  palveluiden  saatavuu-
teen ja niiden käytön tukemiseen. Rakennusten 
ja asuntojen suunnittelussa panostetaan turval-
lisuuteen,  esteettömyyteen,  yhteistoiminnalli-
suuteen  ja  ekotehokkuuteen.  Lisäksi  laajenne-
taan  senioritalokonseptia  soveltumaan  myös 
muiden kotitalouksien asumismuodoksi. 

Urbaanin pientaloasumisen skenaario perus-
tuu aktiiviseen ja voimakkaaseen julkiseen oh-
jaukseen, koska se edellyttää muita skenaarioita 
enemmän muutoksia kaavoituksessa ja kaupun-
ki-infrastruktuurissa, jotta skenaarion mukaisia 
asuinalueita  ja  joukkoliikennejärjestelmiä  saa-
daan kaavoitetuksi riittävästi. Asuinalueiden tu-
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lee olla myös sellaisia, että ne vastaavat asukkai-
den toiveita ja tarpeita sekä ovat taloudellisesti 
saavutettavissa.

Kuluttajien  omaa  kotitalouttaan  koskevat 
päätökset  ja  julkisen  vallan  yhdyskuntaraken-
teen ohjaus tapahtuvat eri areenoilla. Jotta kes-
tävää kulutusta voitaisiin edistää, pitäisi pystyä 
tarkastelemaan molempia ratkaisutyyppejä yht-
aikaa. KulMaKunta-hankkeessa yritimme yhdis-
tää  ihmisten  oman  arkitiedon  ekotehokkuutta 
koskevaan asiantuntijatietoon. Näin kehitimme 
vaihtoehtoisen  kehityksen  skenaarioita,  jotka 
sopivat  ihmisten koettuihin  tarpeisiin. Niitä ei 
kuitenkaan voida toteuttaa ainoastaan kotitalo-
uksien  voimin,  vaan  ne  edellyttävät  poliittista 
päätöksentekoa  esimerkiksi  kaavoituksen  suh-
teen. Tästä syystä on tärkeä avata skenaarioiden 
perusteita ja vaikutuksia sekä lisätä kuluttajien, 
julkisen vallan ja palveluntarjoajien vuoropuhe-
lua kestävän kulutuksen edellytyksistä. 
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Arki keskittyy kotiin
Anu Raijas

H yvinvointiin liittyy henkilökohtainen ko-
kemus  ja  näkemys  siitä,  joilla  tiedetään 

olevan  suuri  merkitys  koettuun  hyvinvointiin. 
Hyvinvointia  on  myös  ihmisen  kokemus  tie-
dollisesta  ja  taidollisesta kyvykkyydestä toimia 
omassa yhteisössään tasavertaisena muiden toi-
mijoiden  kanssa.  Tarkastelen  tässä  artikkelissa 
kotia  laajemmassa  merkityksessä  kuin  pelkkä-
nä  fyysisenä  tilana.  Artikkeli  pyrkii  ottamaan 
huomioon kodin luoman erityisen merkityksen 
ihmiselle.

Useissa  tutkimuksissa  (esim.  Layard  2005, 
63)  hyvinvoinnin  on  katsottu  muodostuvan 
kokonaisuudesta,  johon  kuuluvat  läheiset  per-
hesuhteet,  taloudellinen  turvallisuus,  mielekäs 
ansiotyö,  yhteisöllisyys  ja  ystävät,  henkinen  ja 
fyysinen  terveys  sekä  henkilökohtainen  vapa-
us  ja  arvot.  Taloustieteellinen  näkemys  katsoo 
hyvinvoinnin syntyvän tarpeiden tyydytyksestä 
erilaisten hyödykkeiden avulla, mihin tarvitaan 
resursseja:  rahaa,  aikaa,  osaamista,  vaivannä-

Koti on ihmisen hyvinvoinnille yksi tärkeimmistä paikoista, ellei peräti tärkein. 
Vaikka kodin puitteet sellaisenaan ovat puhtaasti materiaa, liittyy kotiin 
paljon ei-materiaalisia elementtejä. Omilla kokemuksilla on suuri merkitys 
koettuun hyvinvointiin. Hyvinvointiin liittyvät kokemukset vapaudesta, 
sisältäpäin ohjautuvuudesta, autonomiasta ja itsemääräämisoikeudesta elää 
omien ja kulttuurissa vallitsevien arvojen mukaisesti. Tämän artikkelin lähtö-
kohtana on hyvinvoinnin toteutuminen kotitalouksien arjessa. 

köä,  laitteita  ja  tiloja.  Kodin  hankkimiseen  ja 
siellä  asumiseen  liittyy  rahoituskysymyksiä, 
taloudellista  päätöksentekoa,  pitkän  ja  lyhyen 
tähtäimen valintoja, hankintoja, tekemistä, ole-
mista,  käyttäjälähtöisyyttä  sekä  yksityisyyttä. 
Kodin merkitys ja asumisen tavoitteet sekä siinä 
koettu hyvinvointi muuttuvat ihmisen eri elin-
vaiheissa.  Koti  fyysisenä  ympäristönä  tarjoaa 
suorituspaikan monille hyvinvointia tuottaville 
toiminnoille.

Mikä  ihmiselle  on  kodissa  tärkeää?  Mitä 
kodissa  yhtäältä  tehdään  ja  toisaalta  ei  tehdä? 
Artikkelissani  tarkastelen  ihmisten  kertomia 
näkemyksiä  kodin  merkityksestä  ja  sen  roo-
lista heidän arjessaan. Lähestyn aihetta arjessa 
koetun hyvinvoinnin näkökulmasta. Asuminen 
tässä artikkelissa  tarkoittaa  ihmisten elämisen, 
tekemisen  ja  kokemisen  muodostamaa  koko-
naisuutta jossain fyysisessä paikassa. Artikkelin 
tavoitteena on antaa uutta lähestymistapaa niin 
asumisen  kuin  hyvinvoinnin  tutkimiseen.  Eri-
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tyisesti haluan tarjota käytännönläheistä mate-
riaalia kotiin liitettyjen merkitysten syvällisem-
pään ymmärtämiseen.

Artikkelini rakentuu seuraavasti. Aluksi tar-
kastelen asumisen tutkimusta hyvinvointinäkö-
kulmasta. Sen  jälkeen hahmottelen hyvinvoin-
tinäkemykseen  perustuvaa  tarkastelukehikkoa 
asumisen  tutkimiseen.  Seuraavaksi  esittelen 
käyttämäni laadullisen tutkimusaineiston ja sen 
analysoinnista  nousseita  keskeisimpiä  tulok-
sia. Lopuksi pohdin saamieni tutkimustulosten 
yleisempää merkitystä.

Asuminen hyvinvoinnin  
näkökulmasta

Tässä  jaksossa  käyn  läpi  valikoiden  elinoloja, 
hyvinvointia  ja  elämänlaatua  käsitteleviä  tut-
kimuksia  asumisen  osalta.  Tämä  katsauksen 
tarkoituksena on selkeyttää, mistä tekijöistä hy-
vinvointi asumisessa on tutkimuksessa katsottu 
muodostuvan.

Tilastokeskuksessa tehtiin vuosina 1978, 1986 ja 
1994 hyvinvointia laaja-alaisesti mittaavia elinolo-
tutkimuksia  (Tilastokeskus  1996,  17).  Asumisen 
osalta  elinolotutkimuksissa  selvitettiin  ihmisiltä 
heidän asuntojensa ominaisuuksia, kuten asuuko 
omistusasunnossa vai vuokralla, pien- vai kerros-
talossa, millaisia varusteita asunnossa on ja mi-
ten  isossa  asunnossa  asuu.  Elinolotutkimusten 
mukaan  suomalaiset  asuvat  yhä  väljemmin  ja 
paremmin  varustelluissa  asunnoissa.  Ahtaim-
mista asunnoista ja kalliista omistusasumisesta 
kärsivät  erityisesti  lapsiperheet.  Syrjäseutujen 
vanhustalouksilla  on  puutteellisimmin  varus-
tellut  asunnot. Suhteellisesti  eniten asumisme-
not  rasittivat  yksineläviä  ja  yksinhuoltajia. 

Tyytymättömyyttä  asuinympäristöön  aiheutti 
eniten  palveluiden  huono  saavutettavuus.  Ko-
din merkityksestä kysyttäessä tutkimus osoitti, 
että  koti  yhdistettiin  useimmiten  perheeseen, 
lapsiin  ja rakkauteen. Kodin  ilmoitettiin tarjo-
avan  rauhallisen  paikan,  jossa  sai  olla  omissa 
oloissaan,  rentoutua  ja  viihtyä  (Tilastokeskus 
1996, 49–57). 

Stakesissa  on  tutkittu  2000-luvulla  suoma-
laisten  hyvinvointia  ja  elinolojen  kehittymistä 
(Heikkilä & Kautto 2002; Kautto 2006; Moisio 
ym.  2008).  Tutkimuksen  asumiskysymykset 
ovat  käsitelleet  asunnon  hallintamuotoa,  pin-
ta-alaa ja joitakin koettuja puutteita. Näiden li-
säksi on kysytty ihmisten tyytyväisyyttä omaan 
asuntoonsa  ja  asuinalueeseensa  sekä  koettua 
etäisyyttä  lähiympäristön  tiettyihin  peruspal-
veluihin.  Karvosen  ja  Rintalan  (2006,  302) 
mukaan  ihmisten  omilla  kokemuksilla  omasta 
asunnosta  ja  lähiympäristöstä  oli  asuinkuntaa 
ja  maantieteellistä  aluetta  suurempi  merkitys 
heidän  kokemaansa  hyvinvointiin.  Karvonen 
ja Rintala  (2006, 303) nostivat  esille  erityisesti 
esteettisen ja turvallisen asuinympäristön, koh-
tuulliset asumiskustannukset ja riittäväksi koe-
tun asunnon varustetason.

Päijät-Hämeessä  tehdyssä  alueellisessa  hy-
vinvointitutkimuksessa selvitettiin yhtenä ulot-
tuvuutena  ihmisten  asuin-  ja  elinympäristös-
sään kokemaa hyvinvointia. Asuinympäristöön 
liittyvää  hyvinvointia  tarkasteltiin  muuttoliik-
keen,  paikallisen  kiinnittymisen,  asuinalueen 
turvallisuuden ja viihtyisyyden kokemisen sekä 
palvelutarjonnan  ja  harrastusmahdollisuuksi-
en  riittävyyden  näkökulmista.  Tutkimuksessa 
esitettiin,  että  tyytyväisyys  ja  kiinnittyminen 
asuin-  ja  elinympäristöön  liittyvät  vahvasti 
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toisiinsa. Asumisen  ja asuinympäristön hyvin-
vointia tuotti kokemus siitä, että elinympäristö 
tuntui ’omalta’, jossa haluttiin asua ja elää. (Hir-
vonen ym. 2003, 40, 68–70, 165, 178.) 

Keskisuomalaisten  hyvinvointia  tarkaste-
levassa  tutkimuksessa  kysyttiin  asukkaiden 
arvioita  ja  kokemuksia  asuinympäristöstänsä 
viihtyisyydestä ja turvallisuudesta sekä asumis-
mukavuudesta. Tutkimuksessa selvitettiin myös 
asukkaiden asuinalueeseen kiinnittymistä. Tut-
kimuksessa  keskisuomalaiset  arvostivat  asuin-
alueillaan  rauhallisuutta,  hiljaisuutta,  luonnon 
läheisyyttä  ja  palveluja.  (Siltaniemi  ym.  2007, 
84, 217.) 

Ympäristöministeriö  ja  Suomen  ympäristö-
keskus ovat julkaisseet Asukasbarometrin vuo-
sina 1998 ja 2004. Tutkimuksessa on keskitytty 
luomaan  yleiskuvaa  asukkaiden  viihtymisestä 
ja asuinalueilla koetuista epäkohdista. Tarkaste-
lun kohteena ovat olleet asuinalueen työpaikat, 
palvelut,  liikkumis-  ja  liikennemahdollisuudet 
ja  virkistys-  ja  ulkoilualueet,  asuinympäristön 
yleinen  koettu  laatu,  turvattomuus  ja  häiriöt 
sekä mahdollisuudet sosiaaliseen kanssakäymi-
seen  ja  osallistumiseen.  Lisäksi  on  selvitetty 
asukkaiden  asumistoiveita.  Suomalaisten  on 
todettu olevan varsin tyytyväisiä asuinympäris-
töönsä ja asumiseensa (Penttilä 2004; Karvonen 
& Rintala 2006, 301). Hyvään elinympäristöön 
on  katsottu  kuuluvan  turvallisuus,  viihtyisyys, 
virikkeellisyys,  väljyys,  vihreys,  meluttomuus, 
hyvät liikenneyhteydet, peruspalvelut sekä kult-
tuuri-  ja  vapaa-ajan  palvelut  (Strandell  2005, 
26). Muissakin asuinoloja koskevissa tutkimuk-
sissa  on  selvitetty  asunnon  varustetason,  asu-
misväljyyden, asunnottomuuden ja asumisme-
nojen  merkitystä  ihmisten  hyvinvoinnissa  (ks. 

esim. Kärkkäinen ym. 1989; Siikanen ym. 1999; 
Juntto  2003).  Ihmiset  ovat  näissä  tutkimuksis-
sa  ilmaisseet  suurempaa  tyytyväisyyttä  asumi-
seensa  kuin  asuinalueeseen  (Strandell  2005, 
27; Penttilä 2004, 28). Tämä johtunee siitä, että 
asumiseensa  ihmiset  kokevat  voivansa  vaikut-
taa enemmän kuin asuinalueeseensa.

Euroopan  tasolla European Union Statistics 
on Income and Living Conditions, EU-SILC, on 
tutkinut  hyvinvoinnin  näkökulmasta  elinolo-
suhteita ja -ympäristöä sekä asumista ja siihen 
liittyviä  palveluita.  Elinolosuhteiden  osalta  on 
selvitetty  ympäristössä  olevia  häiriötekijöitä  ja 
peruspalveluiden  saavutettavuutta.  Asumisesta 
ja siihen  liittyvistä palveluista on selvitetty en-
sinnäkin eräiden kestokulutustavaroiden, kuten 
puhelimen,  television,  dvd-laitteen,  tietoko-
neen, internetin, pesukoneen, astiapesukoneen 
ja  auton,  omistamista.  Toiseksi  on  selvitetty 
asunnon omistussuhdetta, kokoa ja varustusta. 
(Eurostat 2007.) 

Eurooppalaisten  elämänlaatua  kartoittavas-
sa ja vertailevassa tutkimuksessa First European 
Quality of Life Survey  selvitettiin  ihmisten  nä-
kemyksiä, kokemuksia ja arvioita muun muassa 
asumisesta ja elinympäristöstä (European Foun-
dation… 2004). Tutkimus selvitti asunnon kokoa, 
varustetasoa  ja  omistussuhdetta  sekä  ihmisten 
tyytyväisyyttä asumiseensa ja lähiympäristöönsä
(European Foundation… 2004, 16). Asumiseen 
keskittyneessä  erillistutkimuksessa  kohtuullisen 
asumisen todettiin ansiotyön ohella olevan oleel-
linen  edellytys  hyvälle  ja  tyydyttävälle  elämän-
laadulle (European Foundation… 2006, 75).

Yhteenvetona  asumista  hyvinvointinäkö-
kulmasta  käsittelevistä  tutkimuksista  voi  to-
deta,  että  niissä  hyvinvointia  mittaavat  teki-
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jät  on  määritelty  ylhäältä  päin.  Toisin  sanoen, 
tutkimuksissa on ollut vahva oletus siitä, mistä 
– lähinnä materiaalista – tekijöistä hyvinvointi 
asumisessa  muodostuu.  Tutkimuksissa  on  tie-
dusteltu ihmisten näkemyksiä tietyistä valmiik-
si määritellyistä seikoista. Seuraavaksi hahmot-
telen edellä esiteltyihin tutkimuksiin tukeutuen 
tarkastelukehikkoa  asumisen  tutkimiseen  ih-
misten kokemuksesta käsin.

Yhtenä  lähtökohtana  hyvinvointiin  pohjau-
tuvassa asumisen tutkimisessa voidaan käyttää 
Ruut Veenhovenin (2000)  jaottelua hyvinvoin-
nin  ulottuvuuksista.  Taulukossa  1  nähtävässä 
jaottelussa  sarakkeilla  ovat  ympäristön  ja  yk-
silön  ominaisuudet,  riveillä  elämän  puitteet  ja 
todellisuus.  Ympäristön  ominaisuudet  liittyvät 
vallitseviin rakenteisiin,  joiden merkitys konk-
retisoituu  yhteisössä  noudatettavien  arvojen 
kautta.  Asumisolojen  näkökulmasta  tämä  liit-
tyy siihen, kuinka yhteisö arvostaa asuinympä-
ristöstään,  ja haluaa säilyttää ne puitteet,  jotka 
yhteisön  eri  toimijat  ovat  tuottaneet.  Henkilö-
kohtaiset ominaisuudet puolestaan pohjautuvat 
ihmisen  psykofyysiseen  tilaan  ja  osaamiseen, 
joita hyödynnetään henkilökohtaisten arvojen, 
asenteiden  ja  preferenssien  pohjalta.  Asumi-

sessa  tämä  liittyy  siihen,  kuinka  yksilö  omalla 
toiminnallaan  kykenee  hallitsemaan  arkeaan 
omien  arvojen  mukaisesti.  Ympäristön  ja  yk-
silön  välinen  vuorovaikutus  ilmenee  siten, 
kuinka  yksilö  omassa  elämässään  pystyy  hyö-
dyntämään  ja  arvottamaan  asuinympäristönsä 
tarjoamia elinolosuhteita henkilökohtaisten re-
surssiensa avulla.

Lähestyn  asumisen  tutkimusta  elinolojen  ja 
resurssien  hyödyntämisen  sekä  hyvinvoinnin 
kokemisen  välisenä  suhteena.  Tämän  lähesty-
mistavan  ulottuvuudet  ovat  asuinympäristön 
elinolot  sekä  ihmisten  toiminta  ja  kokemuk-
set.  Vallitsevat  elinolot  määrittelevät  ihmisen 
toimintaa, jossa hän olemassa olevia resursseja 
käyttämällä  tekee valintoja  tyydyttääkseen eri-
laisia  tarpeitaan,  tavoitteenaan  hyvinvoinnin 
saavuttaminen. 

Asumisen tutkimisessa on siis tarpeen ottaa 
huomioon  asuin-  ja  elinympäristön  tarjoamat 
puitteet sekä yksilön ja hänen kotitaloutensa re-
surssit, niiden hyödyntäminen ja kokemus tästä 
toimintakokonaisuudesta. Seuraavaksi esittelen 
laadullisen tutkimusaineiston, jonka analysoin-
nissa pyrin hyödyntämään edellä kuvattua tar-
kastelukehikkoa.

ympäristö yksilö

puitteet taloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset  
ja ekologiset elinolosuhteet

henkilökohtaiset resurssit 
 – fyysinen ja psyykkinen terveys 
 – tiedot, taidottiedot, taidot

todellisuus yhteisön arvot 
 – kollektiivinen vastuu 
 – yhteisöllisyys

henkilökohtaiset arvot, asenteet ja preferenssit

Taulukko 1. 
Hyvinvoinnin ulottuvuudet ja asuminen (vrt. Veenhoven 2000).
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Mikä arjessa koetaan tärkeäksi? 

Artikkelissa  analysoidaan  laadullista  ryhmä-
keskusteluaineistoa, joka kerättiin toukokuussa 
2007 arjen hyvinvoinnin tutkimiseksi. Ryhmä-
keskustelujen  teemat  olivat  arjen  rakenne  ja 
sisältö,  koettu  tyytyväisyys  arjen  toiminnassa 
sekä kokemukset omista vaikutus- ja valinnan-
amahdollisuuksista yhteisössä. 

Keskusteluissa  pohdittiin  sitä,  minkälaiset 
arjessa tärkeät asiat tekevät ihmisistä tyytyväisiä 
elämäänsä.  Keskustelun  vetäjänä  pyrin  välttä-
mään hyvinvointi-käsitettä. Siksi keskusteluissa 
puhuttiin  tyytyväisyydestä  arkeen  ja  sen  suju-
vuudesta. Hyvinvointi-käsite olisi saattanut oh-
jata  osallistujat  keskustelemaan  teemasta  liian 
laaja-alaisesti  tai abstraktisti, koska hyvinvoin-
tia käsitellään tänä päivänä runsaasti julkisessa 
keskustelussa. 

Ryhmäkeskusteluihin  osallistujat  rekrytoi-
tiin  Kuluttajatutkimuskeskuksen  Helsingin  ja 
Tampereen kuluttaja-aluepaneelista. Tutkimuk-
seen  osallistui  kaikkiaan  28  toisilleen  ennal-
ta  tuntematonta  henkilöä,  joista  19  oli  naisia 
ja  yhdeksän  miehiä.  Helsingissä  järjestettyyn 
kolmeen keskusteluun osallistui 20 henkilöä ja 
Tampereella  yhteen  ryhmään  kahdeksan  hen-
kilöä.  Tutkimukseen  osallistujat  olivat  pääosin 
keski-ikäisiä  ikien  vaihdellessa  28  ja  72  ikä-
vuoden välillä,  ja keskiarvon ollessa 52 vuotta. 
Osallistujat  olivat  korkeasti  koulutettuja  ja  hy-
vissä sosioekonomisissa asemissa: puolella heis-
tä oli korkeakoulututkinto,  ja he työskentelivät 

pääosin  toimihenkilötasoisissa  ammateissa. 
Tutkimukseen osallistuneet elivät pienissä koti-
talouksissa: kolme neljäsosaa asui joko yksin tai 
parisuhteessa.

Keskustelujen  alussa  tutkimukseen  osallis-
tujat  vastasivat  lyhyeen  kirjalliseen  kyselyyn, 
jonka  tarkoituksena  oli  orientoida  heidät  kes-
kustelun  teemoihin.  Lomakkeessa  pyydettiin 
valitsemaan  annetuista  vaihtoehdoista,  mitä 
resursseja keskustelijat pitivät tärkeimpänä elä-
män  tyytyväisyyden  kannalta.  Lomakkeessa 
annetut  vaihtoehdot  resursseista  olivat  henki-
nen  jaksaminen,  fyysinen kunto, hyvä  terveys, 
tiedot,  taidot,  elämänkokemukset,  taloudelli-
set resurssit, aika, perhe ja hyvät ihmissuhteet. 
Lomakkeessa  tiedusteltiin  myös  neliportaisella 
asteikolla1  keskustelijoiden  tyytyväisyyttä  vai-
kutusmahdollisuuksiin  kansalaisena,  kotikun-
nan  julkisiin  palveluihin,  asuinpaikan  lähipal-
veluihin,  asunnon  sijaintiin  ja  varustetasoon, 
ajankäyttöön ja vapaa-ajan viettoon sekä näiden 
kaikkien  merkitystä  elämässä,  niinikään  neli-
portaisella  asteikolla.2  Lomakkeen  kysymyksiä 
syvennettiin keskusteluissa.

Keskustelujen  aluksi  korostin  tutkimukseen 
osallistujille, että olin kiinnostunut heidän hen-
kilökohtaisista näkemyksistään. Keskustelurun-
ko oli etukäteen suunniteltu, mutta seurasin sitä 
joustavasti. Pyrin olemaan johdattelematta kes-
kustelua tavoitellen ilmapiiriä, jossa keskusteli-
jat  puhuisivat  luontevasti  keskenään.  Tällä  ta-
voin tavoitteena oli saada uutta tietoa ihmisten 
henkilökohtaisista  hyvinvointinäkemyksistä. 

1  erittäin tyytymätön (1) – erittäin tyytyväinen (4)
2  ei lainkaan tärkeä (1) – erittäin tärkeä (4)
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Koska  tutkimusaihe  oli  kaikille  keskustelijoille 
läheinen ja tärkeä, he toivat esille runsaasti omia 
kokemuksiaan, mielipiteitään ja näkemyksiään. 
Kukin keskustelu kesti kaksi tuntia. 

Tässä  artikkelissa  keskityn  tarkastelemaan 
aineistoa asumiseen  ja kotiin  liittyvien  teemo-
jen  osalta.  Seuraavaksi  siirryn  tarkastelemaan 
yksityiskohtaisemmin,  millaisena  ryhmäkes-
kusteluissa  nähtiin  asumisen  ja  kodin  rooli 
hyvinvoinnin  tuottamisessa.  Käsittelen  aihetta 
ensin kotiarjen rakenteen  ja sen  jälkeen tyyty-
väisyyden puitteiden näkökulmista.

Kotiarjen rakenne

Keskustelijat jakoivat arjen kahteen osaan: työ- 
ja kotiarkeen, jotka haluttiin pääsääntöisesti pi-
tää erillään toisistaan. Molemmat arjen areenat 
vaikuttivat  toisiinsa,  ja  siksi  ansiotyön  ja  koti-
elämän  tuli  olla  tasapainossa  keskenään3,  jotta 
arkeen voitaisiin olla tyytyväisiä. Monet keskus-
telijoista kertoivat nauttivansa ansiotyöstään, ja 
he eivät pitäneet töiden seuraamista kotiin on-
gelmana. Olennaisinta tässä oli oma päätösvalta 
ansiotyön tekemisestä kotona. Toiset keskuste-
lijoista puolestaan halusivat pitää  työn erillään 
koti-  ja  vapaa-ajasta.  He  halusivat  rauhoittaa 
kodin  ehdottomasti  ansiotyöstä  vapaaksi  vyö-
hykkeeksi.  Nämä  henkilöt  olivat  sitä  mieltä, 
että  ansiotyö  kotona  murensi  kodissa  koettua 
autonomiaa.  Työelämän  keskeisyydestä  ihmis-
ten elämässä kertoi se, että työelämän jättäneet, 
eläkkeellä  olevat  keskustelijat  pitivät  tärkeänä 

muodostaa  arkipäivänsä  työpäivien  kaltaisiksi 
merkityksellisillä toiminnoilla.

Arkeen yhdistettiin rutiinit, velvoitteet, kiire 
ja  aikataulut.  Rutiineiden  koettiin  helpottavan 
elämää  ja  tuovan  siihen  turvallisuutta,  ”kun 
pyörää ei  tarvitse  joka päivä keksiä uudelleen”. 
Toisinaan  kuitenkin  rutiinit,  velvoitteet,  kiire 
ja  aikataulut  ahdistivat.  Siksi  ansiotyön  ulko-
puolisista  rutiineista  pyrittiin  aika  ajoin  eroon 
turvallisella  tavalla,  pienillä  muutoksilla.  Vel-
voitteet  määräytyivät  niin  kodin  sisältä  kuin 
ulkopuolelta. Kodin rutiineihin ja velvoitteisiin 
keskustelijat  kokivat  voivat  vaikuttaa  itse.  Sen 
sijaan  kiire-  ja  aikataulupaineet  tulivat  kodin 
ulkopuolelta, eikä niihin useinkaan voinut vai-
kuttaa.

Vaikka arki  jakaantuikin  työ-  ja kotiarkeen, 
keskustelijat totesivat ”arkea pyöritettävän koto-
na”. Arki keskittyi siis kotiin. Erityisesti perheel-
lisillä  kotiarjen  todettiin  olevan  huomattavasti 
rikkaampaa  ja  monipuolisempaa  elämää  kuin 
työarjen.  Merkittävämpänä  erotuksena  työar-
keen,  kotiarkeen  liittyi  itsemääräämisoikeus, 
autonomia.  Kotiarjen  luonnehdittiin  olevan 
tavallista  yksinkertaista  elämistä,  toistuvia  ru-
tiineja,  lepäämistä  ja  rentoutumista.  Kotiarki 
jaettiin yhtäältä kotitöihin ja toisaalta vapaa-ai-
kaan. 

Kodissa  koettuun  autonomiaan  kerrottiin 
kuuluvan itse määritellyt aikataulut: se, että ko-
dissa toimiessa toimintojen tekemisjärjestyksen 
sai  päättää  itse,  välittämättä  ajan  kulun  seu-
raamisesta.  Lisäksi  omassa  kodissaan  ihminen 

3  Tilastotiedon  mukaan  2000-luvun  alussa  työssäkäyvien  suomalaisnaisten  vuorokaudesta  kului  keskimäärin  18 
prosenttia ansiotyöhön ja päätoimiseen opiskeluun ja 14 prosenttia kotitöihin. Työssäkäyvillä miehillä vastaavat 
prosentit olivat 23 ja 8 prosenttia (Eurostat 2004, 10, 12.)
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saa  päättää  itse,  kuinka  paljon  hän  kotitöihin 
resurssejaan käyttää.4 Kotitöiden tekemisen to-
dettiin  tuottavan  hyvinvointia  silloin,  kun  nii-
den tekeminen on kiireetöntä ja vapaaehtoista. 
Myös konkreettisen käsillä tekemisen ja tuotok-
sen kerrottiin tuottavan hyvinvointia (ks. myös 
Varjonen, Aalto & Leskinen 2005, 48). Tällöin 
kotitöiden  tekeminen  sellaisenaan,  eikä  vain 
lopputulos,  tulee  tekijälleen  merkityksellisek-
si. Tämä kertoo siitä, ettei rajanveto kotitöiden 
tekemisen ja vapaa-ajan vieton välillä ole kovin 
selvä.  Koska  yksinelävien  ei  kotona  ollessaan 
tarvinnut  ottaa  muita  henkilöitä  huomioon, 
muodostui heidän autonomiansa perheissä elä-
viä suuremmaksi (vrt. Varjonen, Aalto & Leski-
nen 2005, 31). 

Konkreettisen  tekemisen  tuotoksen,  kuten 
siistin  kodin,  todettiin  tuottavan  hyvinvointia 
kaikille kotitalouden jäsenille. Ylipäätänsä teh-
tävien loppuun saattamisen katsottiin tuottavan 
tyytyväisyyttä, kuten seuraava lainaus osoittaa:

”On suunnitellut tekevänsä jonkun asian jo-
nakin iltana ja sitten saa aikaiseksi, että sii-
nä joko eräänä iltana sitten se asia on tullut 
hoidettua. Voi tavallaan panna pois päiväjär-
jestyksestä, että jaaha, että nyt toi homma on 
tehty, että on ehtinyt jonkun asian. Korjata 
jonkun naukuvan oven tai muuta vastaavaa.” 
(parisuhteessa pääkaupunkiseudulla asuva 
59-vuotias mies)

Näin  koettuna  kotityöt  tuottavat  samankal-
taista tyydytystä  ja hyvinvointia kuin ansiotyö. 
Tämän  johdosta  kotitöiden  tekemisen  merki-
tystä korostivat erityisesti eläkeläiset. Toinen il-
menemismuoto kodissa koetusta autonomiasta 
oli päätösvalta kotitöiden tuotokselle asetetuista 
standardeista: kotitöiden tekeminen tuotti usein 
hyvinvointia  juuri  siksi,  että  niiden  laatutaso 
saatiin määritellä itse. Keskustelijoiden mielestä 
oli  erittäin  tärkeää,  ettei  kukaan  ulkopuolinen 
tule määrittelemään esimerkiksi kodin siivouk-
sen laatua. 

Kotitöiden perimmäisenä tavoitteena ymmär-
rettiin  olevan  tarpeiden  tyydyttäminen,  hyvin-
voinnin  tuottaminen  kaikille  perheenjäsenille, 
ja  erityisesti  lapsille.  Kotitöistä  huolehtimisen 
katsottiin kuuluvan kaikille perheenjäsenille: nii-
tä tuli osata tehdä itse ja sosiaalistaa myös lapset 
niihin.  Vaikka  nuorille  yksinasujien  talouksille 
mielenkiintoinen  elämä  oli  kodin  ulkopuolella, 
koti  koettiin  silti  tärkeänä  tukikohtana  perus-
tarpeiden  tyydytystä  –  lepäämistä  ja  ruokailua 
– varten. Sen sijaan vanhemmille yhden hengen 
talouksille kodilla oli tätä suurempi merkitys. He 
nauttivat  nuoria  enemmän  kodin  tarjoamasta 
rauhasta, sekä myös lepäämisestä ja puuhailusta 
siellä.  Kotityöt  –  ruoanvalmistus,  siivoaminen, 
pyykinpesu,  kaupassa  käynti,  laskujen  maksu, 
korjaustyöt ja puutarhanhoito – katsottiin jokai-
sen velvollisuudeksi hoitaa itse, vaikka toisinaan 
niitä  voitiin  helpottaa  ostamalla  tavaroita  ja 

4    Ajankäyttötutkimus  kertoo  yhdestä  näkökulmasta  tästä  resurssien  käytöstä.  2000-luvun  alussa  20–74-vuotiaat 
käyttivät Suomessa keskimäärin kolme tuntia päivässä kotitöihin. Naisilla siivoamiseen kului viidesosa, huolto- ja 
kunnostustöihin kaksi prosenttia ja puutarhan hoitoon 3 prosenttia kotitöihin käytetystä ajasta. Miehillä siivoami-
seen kului 18 prosenttia, huolto- ja kunnostustöihin 18 prosenttia ja puutarhan hoitoon viisi prosenttia kotitöihin 
käytetystä ajasta. (Eurostat 2004, 44, 46.)
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palveluita  markkinoilta.  Kotitöiden  korvaami-
nen  kokonaan  ostettavilla  palveluilla  ei  tullut 
keskusteluissa esille. Silloin jos kotitöihin liittyi 
pakollisuus, ne koettiin  ikävänä pakkopullana, 
toisin sanoen työnä, ei harrastuksena. Kotitöistä 
puhuttiin varsin myönteiseen sävyyn. 

Vapaa-aika  katsottiin  vapaaksi  ajaksi  an-
sio-  eikä  kotityöstä,  ja  sitä  katsottiin  tarvitta-
van nimenomaan työstä irtipääsemiseen. Tässä 
keskustelussa  vapaa-aika  nähtiin  siis  kapeasti 
yksinomaan ansiotyön vastakohtana, ja kotona 
vietetty  vapaa-aikaa  nähtiin  hankalana  erottaa 
muusta  kotielämästä.  Koti  siis  toimi  keskuste-
lijoiden  puheissa  niin  kotitöiden  kuin  vapaa-
ajan  toimintojen  areenana.  Vaikka  kotityöt 
koettiin toisinaan harrastuksena, esiintyi myös 
jonkin  verran  puhetta  vapaa-ajan  erottamises-
ta  kotitöistä.  Kodissa  vietettävä  vapaa-aika  oli 
enimmäkseen  rauhallista  tekemistä  ja  oleilua. 
Aktiivisempaa  ja  kulutusintensiivisempää  va-
paa-aikaa  kerrottiin  vietettävän  kodin  ulko-
puolella,  jonka  käsittely  jää  tämän  artikkelin 
ulkopuolelle.  Kotona  vietettyyn  vapaa-aikaan 
tarvittiin  kuitenkin  usein  erilaisia  markkinoil-
ta hankittuja tavaroita, sillä vapaa-aikaa kotona 
kulutettiin television, tietokoneen tai kirjan ää-
ressä.  Tosin  tietokone  edellä  mainituista  tava-
roista jakoi keskustelijoiden mielipiteitä: jotkut 
eivät  voineet  ajatellakaan  voivansa  elää  ilman 
tietokonetta,  sillä  se  mahdollisti  laaja-alaisen 
vapaa-ajan  käytön.  Toisten  mielestä  taas  tieto-
kone  yhdistyi  ainoastaan  ansiotyöhön,  ja  sen 
käyttö toi liikaa mieleen työn, mitä kotiolosuh-
teissa pyrittiin välttämään. Pääsääntöisesti edel-
lä  mainittujen  tavaroiden  katsottiin  auttavan 
ansiotyöstä irtipääsemiseen ja siksi niitä tarvit-
tiin arjen hyvinvoinnissa. 

Vaikka  koti  toisaalta  tarjosikin  erinomaisen 
paikan  rentoutumiselle  ja  levolle,  ei  lepo  ollut 
aina mahdollista. Arjen tylsien ja ikävien puolien, 
kuten  kotityövelvoitteiden,  koettiin  olevan  liian 
lähellä.  Siksi  tilaisuuden  tullen,  esimerkiksi  lo-
malla, haluttiin lähteä arkea pakoon, pois kotoa, 
jotta saataisiin parhaiten levättyä. Parasta kodin 
ulkopuolisessa lomassa oli keskustelijoiden mie-
lestä aikatauluista, kiireestä, rutiineista ja velvoit-
teista  irti  pääseminen,  mikä  nähtiin  hankalana 
toteuttaa kotiympäristössä. Kotitöihin suhtautu-
minen muuttui ei-kodinomaisessa ympäristössä: 
niiden tekeminen kiireettömästi ja poikkeavassa 
ympäristössä,  kuten  alkeellisissa  kesämökkiolo-
suhteissa, teki niistä harrastuksenomaisia. 

Keskusteluissa arjen vastakohtana tuotiin esil-
le pyhä, jonka vieton ja merkityksen kerrottiin 
muuttuneen  ajassa.  Aiemmassa  yhtenäiskult-
tuurissa arki ja pyhä eroteltiin selkeästi tiettyjen 
toimintojen avulla. Muisteltiin, että esimerkiksi 
lauantai oli  siivouspäivä,  jonka päätteeksi käy-
tiin saunassa. Saunominen toimi siirtymäriitti-
nä  arjesta  pyhään.  Pyhänä  levättiin  tai  käytiin 
kyläilemässä.  Nyt  yhteiskunnan  rakenteetkaan 
eivät enää yhtä vahvasti kuin ennen tue arjen ja 
pyhän  erottelua,  kun  esimerkiksi  ruokakaupat 
ovat sunnuntaisin auki.

Kuva 1 hahmottelee eri toiminta-areenoiden 
– ansiotyön, kotitöiden ja vapaa-ajan – suhdet-
ta  toisiinsa.  Tämän  päivän  ihmisellä  ajankäyt-
tö on pirstaleista, se muodostuu usein pienistä 
toimintapätkistä. Siksi eri toiminta-areenat me-
nevät toisinaan päällekkäin. Ihmisen kyvykkyys 
hallita  arkea  ja  autonomian  määrä  ratkaisevat 
sen,  kuinka  päällekkäin  tai  erilleen  toiminta-
areenoiden  sallitaan  mennä,  ja  miten  siihen 
suhtaudutaan.
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 Kuva 1. Toiminta-areenoiden liittyminen toisiinsa.

Arki muodostuu erilaisista toiminnoista kodin 
ulko-  ja  sisäpuolella,  joita  yhdistää  tuttuus  ja 
turvallisuus. Ansiotyö nähdään selkeästi yhtenä 
ajankäytön  kokonaisuutena,  kun  taas  kotiarki 
pirstaloituu useille eri toiminnoille. Vaikka ko-
tiarjessa on runsaasti velvoitteita, voidaan siellä 
viettää myös vapaa-aikaa ja levätä. Hyvinvointi 
on ihmisten mielessä suuri vuorovaikutuksessa 
olevien toimintojen muodostama kokonaisuus, 
jossa monet osatekijät kodissa  ja sen ulkopuo-
lella vaikuttavat  toisiinsa. Koti on  jokaisen au-
tonomisesti  hallinnoima  valtakunta,  jossa  toi-
miminen oli keskustelijoiden mielestä monella 
tapaa olennainen arjen sujumisen ja hyvinvoin-
nin kokemisen kannalta.

Tyytyväisyys kotiin

Keskustelijat  katsoivat  arjen  tyytyväisyyteen 
tarvittavan  tiettyjä  resursseja,  merkityksellisis-
tä  toiminnoista  muodostuvaa  päivää  ja  omaa 
paikkaa,  kotia.  Arjen  tyytyväisyys  seisoi  van-

kasti näillä kolmella peruspilarilla, joita kaikkia 
pidettiin  yhtä  tärkeinä.  Lisäksi  ne  linkittyivät 
vahvasti toisiinsa.

Kysyin  tutkimukseen  osallistuneilta  heille 
tärkeimpiä voimavaroja arjen tyytyväisyydessä. 
Tärkeimmiksi  voimavaroiksi  annetuista  vaih-
toehdoista  valikoituivat  hyvä  terveys,  perhe  ja 
hyvät  ihmissuhteet  sekä  taloudelliset  resurssit. 
Terveyttä  pidettiin  olennaisena  erityisesti  toi-
mintakyvyn  säilymisen  kannalta.  Elettäessä 
jonkun  tai  joidenkin  kanssa  yhdessä  pidettiin 
itsestään  selvänä  ottaa  huomioon  kaikkien 
tarpeiden  tyydytys.  Jotta  henkiset  ja  fyysiset 
voimavarat  uusiutuisivat  ja  olisivat  optimaali-
simmassa käytössä, korostettiin riittävää lepoa, 
jopa kotitöiden välttämisen uhallakin:

”Joskus vaan pitää heittää itsensä sohvalle ja 
sitten ajatella et ei ne pyykit sieltä mihinkään 
karkaa.” (perheellinen  Uudellamaalla  asuva 
42-vuotias nainen)

Keskusteluissa käsiteltiin riittävää lepoa ja sen 
oikeaa määrää. Liiallinen passiivinen oleminen, 
kuten  ylenmääräinen  sohvalla  makaaminen, 
tuomittiin  tuottamattomaksi  ja huonoksi ajan-
käytöksi. Oheinen lainaus kuvaa hyvin suhtau-
tumista passiiviseen oleiluun:

”Sitä löhöö sohvalla ellei joku tuu vetäsee sua 
sieltä ylös, että nyt lähetään tekee jotain muu-
ta.” (yksin  pääkaupunkiseudulla  asuva  30-
vuotias mies)

Lainaus  osoittaa,  että  nuoren  yksinasuvan 
henkilön  toimeliaisuus  tapahtuu  pääsääntöi-
sesti  kodin  ulkopuolella.  Yksinasuvilla  kotona 
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vietetty  aika  on  tämän  johdosta  pariskuntia  ja 
lapsiperheitä vähäisempää.

Taloudellisten  resurssien  merkityksestä  to-
dettiin, että vaikka raha ei ikinä tee onnelliseksi, 
se  helpottaa  arkea  ja  mahdollistaa  monia  asi-
oita. Varmuus  työpaikasta  ja  sen pysyvyydestä 
varmistaa  taloudellisen  turvallisuuden.  Ansio-
työn  merkityksestä  keskusteltiin  muutenkin 
vilkkaasti,  vaikken  sitä  erikseen  ottanut  esille. 
Tämä kertoo ansiotyön keskeisyydestä paitsi ta-
loudellisen  turvallisuuden  varmistajana,  myös 
ihmisten arjen rytmittäjänä. 

Kolmanneksi arjen hyvinvoinnissa korostet-
tiin kotia, omaa paikkaa. Sen merkitys tuli esille 
yhtäältä rentoutumisen ja levon takia, toisaalta 
tuttujen kotitoimintojen vuoksi, joilla arkea ra-
kennettiin. Tästä kertoo oheinen lainaus:

”Mulle arki merkitsee kotia lähinnä että työ 
on tietysti tärkeä ja nautin siitä, mutta et niin 
kuin nautin kaikista eniten arjessa siinä koto-
na olemisesta ja kotirutiineista.” (parisuhtees-
sa  pääkaupunkiseudulla  asuva  28-vuotias 
nainen)

Keskustelijat olivat yhtä mieltä siitä, että ih-
misillä  voi  olla  vain  yksi  koti  kerrallaan.  Kui-
tenkin lapsuudenkodista halutaan käyttää koti-
nimitystä  niin  pitkään  kun  se  vain  on  omilla 
vanhemmilla  käytössä.  Tämä  siitä  huolimat-
ta,  vaikka  itse  ei  olekaan  ollut  merkittävässä 
määrin  rakentamassa  lapsuudenkodin  fyysisiä 
puitteita. Psyykkisiä merkityksiä  sen  sijaan  jo-
kainen on iästä riippumatta ollut mukana muo-
dostamassa.  Lapsuudenkodin  merkitys  säilyy, 
koska siihen liittyy merkityksellisiä tapahtumia, 
kokemuksia  ja muistoja. Lapsuudenkodissa on 

lupa käyttäytyä kuin omassa kodissaan, eli esi-
merkiksi  mennä  oma-aloitteisesti  jääkaapille 
tai maata sohvalla. Näin ei ole soveliasta tehdä 
muualla  vierailulla  oltaessa.  Lapsuudenkodin 
merkitys  on  sidoksissa  tuttuun  ympäristöön, 
sillä  jos  vanhemmat  muuttavat  henkilön  lap-
suudenkodista  pois,  tulee  heidän  uudesta  ko-
distaan  jälkikasvulle vieras paikka,  jota koske-
vat vieraan paikan kyläilysäännöt.

Koti  vaihtuu  asuinpaikan  mukaan,  ja  se 
tehdään  olemassa  oleviin  fyysisiin  puitteisiin. 
Asunnosta  tuunataan  koti,  se  muokataan  it-
selle mieleiseksi, kun siihen muutetaan. Kodin 
pitää  tuntua  omalta  paikalta,  ja  siltä  haluttiin 
toimivuutta  ja  käytännöllisyyttä.  Tämä  liittyy 
kodin  toimintokeskeisyyteen:  välttämättömien 
perustarpeiden  tyydytys  –  se  mitä  varten  koti 
on – täytyy pystyä suorittamaan vaivattomasti. 
Mieltymykset  kodin  suhteen  ja  tarpeiden  tyy-
dyttäminen  muuttuvat  ajassa  kotitalouden  eri 
elinvaiheissa,  ja  siksi  kotia  halutaan  muokata 
ajoittain.  Tässä  naisten  katsottiin  useimmiten 
olevan  aloitteentekijöitä.  Sekä  mies-  että  nais-
keskustelijat olivat  sitä mieltä, että naiset kiin-
nittivät  miehiä  enemmän  kodin  toimivuuteen 
ja sisustukseen,  ja siksi he huomasivat tarpeen 
muutoksille  miehiä  nopeammin.  Tämä  ker-
tonee  siitä,  että  kodin  toiminnot  ovat  pitkälti 
naisten vastuulla.

Keskusteluissa  hyvinvointia  tuottava  asumi-
nen  katsottiin  lähtevän  asunnosta,  sen  sijain-
nista ja varustetasosta. Olennaista oli tarkoituk-
senmukaisuus:  asunnon  haluttiin  olevan  juuri 
itselle  tai  omalle  perheelle  mukava  ja  toimiva. 
Sisustukseen  liittyvien  tavaroiden  tuomasta 
viihtyisyydestä  käytiin  keskustelua,  olivatko 
ne  tarpeellisia  vai  eivät.  Yleisesti  keskustelijat 
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suhtautuivat  hyvin  moralisoivasti  tavaroiden 
omistamiseen, ja puhuivat vilkkaasti tavaroiden 
vähentämisen  puolesta.  Loppujen  lopuksi  eh-
dottoman välttämättömien tavaroiden määrä ei 
heidän mielestään ole kovin suuri. Kun tavaraa 
on  liikaa,  niin  mikään  ei  tunnu  enää  miltään, 
kuten seuraava lainaus osoittaa: 

”Mä olen seurannut niin läheltä sitä, ettei ih-
minen ole koskaan tyytyväinen, aina pitäis 
saada lisää ja enemmän ja jos ois nyt tämä 
niin mä olisin onnellinen, kun saisi vielä vä-
hän paremman auton, niin ja sitten kun se sai 
sen ja se ei sitten ollutkaan enää hyvä, kun 
kahden viikon päästä piti saada isompi auto, 
siis mä en niin kuin ymmärrä, kun jos on ter-
veyttä ja kuitenkin rahaa sillei, että pärjää 
eikä nälkää näe, koti ja muuta, niin mä en 
ymmärrä, että ihmiset ei voi olla tyytyväisiä 
onnellisia ja niin minkä takia sitä pitäis aina 
saada jotain roinaa lisää ja tavarat ja vähän 
ajan päästä on turhaa siis niin kun se jotain 
nippeliä ja sitä jos jotain kodin varustetaso 
on tärkee.” (yksin pääkaupunkiseudulla asuva 
54-vuotias nainen)

Hyvinvointia lisäävistä seikoista otettiin esil-
le  asunnon  tietyt  tilat  –  keittiön  toimivuus  ja 
sen  tarjoamat  hyvät  ruoanvalmistusmahdolli-
suudet sekä oma sauna – ja energiankäytön tar-
joamat modernit asumisen mukavuutta lisäävät 
mahdollisuudet,  kuten  lattialämmitys.  Myös 
asuintalon hissin katsottiin ikääntyessä lisäävän 
asumisen koettua hyvinvointia.

Alkulomakkeella,  ennen  varsinaista  kes-
kustelua  kysyin  tutkittavilta  heidän  tyytyväi-

syyttään  oman  arkensa  puitteisiin.  Vastaajat 
ilmoittivat  olevansa  kaikkein  tyytyväisimpiä 
asuntonsa  sijaintiin  ja  varustetasoon,  vähiten 
tyytyväisiä  vaikutusmahdollisuuksiinsa  kan-
salaisena.  Arjen  tyytyväisyyden  kannalta  on 
tärkeää,  että  ihminen  voi  kokea  tyytyväisyyttä 
hänelle läheisiin ja jokapäiväisiin asioihin. Vas-
taajat pitivät eniten tyytyväisyyttä aiheuttaneita 
asioita elämässään tärkeimpinä ja vähiten tyyty-
väisyyttä aiheuttaneita asioita vähiten tärkeinä. 
Toisin  sanoen,  koska  koti  ja  sen  sijainti  olivat 
ihmisille tärkeitä, ihmiset olivat todennäköises-
ti valmiita näkemään vaivaa sen eteen, jotta voi-
sivat olla tyytyväisiä siihen. Tässä tuli selkeästi 
esille keskustelijoiden näkemys omasta roolista 
tyytyväisyyden saavuttamisessa.

Autonomiasta  käytiin  vilkasta  keskustelua 
kaikissa  ryhmissä.  Yksi  selkeä  keino  osoittaa 
autonomiaa  kodissa  oli  pukeutuminen.  Yksi 
keskustelijoista  ilmoitti  ikään  kuin  siirtymä-
riittinä  ”kuorivansa  työn  pois”  vaihtaessaan 
vaatteet töistä kotiin tultuaan. Kodissa pidettiin 
kotivaatteita,  jotka  saattoivat olla  lähes käyttö-
kelvottomia,  vanhoja  tai  rikkinäisiä;  vaatteita, 
joita  ei  pidettäisi  kodin  seinien  ulkopuolella. 
Monilla  kotiunivormuun  kuuluivat  villasukat. 
Olennaisinta kotipukeutumisessa oli mukavuus: 
vaatteiden  piti  tuntua  hyvältä,  eivätkä  ne  saa-
neet kiristää. Autonomiaa ilmaistiin ylipäätänsä 
ulkonäöstä  piittaamattomuudella.  Autonomi-
aan ja sitä kautta tyytyväisyyteen kodissa liittyi 
myös roolittomuus, toisin sanoen mahdollisuus 
olla oma itsensä, juuri sellainen kun haluaa. Ko-
tia kaivattiin silloin, kun jouduttiin esimerkiksi 
työn takia viipymään pitkään muualla, kun taas 
lomilla tällaista ei ilmennyt. 
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Koti on oma paikka

Empiirinen aineisto osoitti, että koti on monel-
la tapaa arjen hyvinvoinnin kannalta keskeinen 
tukipaikka,  ja  oikeastaan  sen  keskus.  Kodin 
hyvinvointiin  liittyy  paitsi  arjen  tutut  toimin-
nat,  myös  oleilu  ja  lepääminen.  Kaikilla  arjen 
toiminnoilla on ihmisille muitakin merkityksiä 
kuin  niiden  funktionaalinen  tavoite:  työyhtei-
sössä  ihminen voi saada sosiaalista arvostusta, 
kotityöt  ovat  tervetullutta  vastapainoa  ansio-
työlle,  jossa  voi  toteuttaa  itseään,  vapaa-ajalla 
voidaan  rentoutua,  uusiutua  ja  saada  energiaa 
muuhun  arkeen.  Arki  on  kokonaisuus,  jossa 
kaikki  osa-alueet  vaikuttavat  toisiinsa  ja  siksi 
niiden on oltava tasapainossa. 

Koti on olemassa ihmisille fyysisellä, henki-
sellä ja sosiaalisella tasolla. Koti tarjoaa ihmisel-
le paikan,  jossa voi olla  turvassa, viihtyä,  levä-
tä, rentoutua, toteuttaa itseään ja olla läheisten 
kanssa.  Kotiarki  rakentuu  erilaisten  toiminto-
jen suorittamisesta ja oleilusta, joiden keston ja 
ajankohdan  ihminen  voi  itse  määritellä.  Tämä 
liittyy siihen, että koti on oma paikka, johon liit-
tyy siellä asuvien itsemääräämisoikeus. Ihmisen 
arki  jakaantuu kolmeen eri toiminta-areenaan: 
ansiotyöhön, kotitöihin ja vapaa-aikaan. Rajan-
veto näiden areenoiden välillä ei ole selvä, mut-
ta  kodissa  olleessaan  ihminen  saa  itse  päättää 
toiminta-areenoiden  laajuuden  ja  sisällön.  Se, 

miten  ihminen  tämän  kokee,  on  hyvin  henki-
lökohtainen  kokemus.  Artikkelissa  käytetyn 
laadullisen tutkimusaineiston perusteella näytti 
siltä, että areenoiden päällekkäisyys ei olisi  ih-
misille ongelma, vaan hyväksytty tosiasia, min-
kä katsotaan kuuluvan nykyaikaan. 

Hyvä asuminen muodostuu yksinkertaisista 
elementeistä:  lähiympäristöstä,  asunnon  tilois-
ta,  tekemisestä  ja  olemisesta.  Tutkimukseen 
osallistuneet  korostivat  kodin  merkityksellistä 
roolia  hyvinvoinnissa.  Kodin  merkitys  arjessa 
vaihtelee  ihmisen  eri  elinvaiheissa.  Jos  tarkas-
tellaan kodin merkitystä elinkaarella, niin eläk-
keelle  jääminen  mitä  todennäköisemmin  lisää 
kodin  merkitystä,  ja  tuo  kodissa  toimimiseen 
niitä merkityksiä,  jotka aiemmin  liittyivät  työ-
elämään. 

Elintason  noustessa  asumiseen,  pihaan  ja 
puutarhaan käytetään runsaasti  rahaa. Tilasto-
tiedot osoittavat, että ihmiset panostavat koko 
ajan entistä enemmän kotiinsa: sen hankintaan, 
rakentamiseen, kunnostamiseen, sisustamiseen 
ja varustamiseen. Asuminen vie nykyisin suu-
rimman  osan  kotitalouksien  kulutusmenoista. 
Tilastokeskuksen Kulutustutkimuksen mukaan 
suomalaisten  kotitalouksien  asumis-  ja  ener-
giamenot5  olivat  vuonna  2006  keskimäärin  27 
prosenttia  kaikista  kulutusmenoista,  rahassa 
8 193 euroa kotitaloutta kohti. Kodin kalustei-
siin ja tarvikkeisiin6 kulutettiin puolestaan neljä 

5  Näihin menoihin lasketaan kuuluviksi vuokra-, omistus- ja luontoisetuasumismenot, vuokra- ja luontoisetuasun-
non korjausmenot sekä asumisen energia- ja muut asumismenot (Tilastokeskus 2008).

6  Näihin menoihin otin tässä yhteydessä mukaan menot, jotka aiheutuvat huonekalujen, taide-esineiden, mattojen, 
kodintekstiilien,  kodin  ja  puutarhan  työkoneiden,  työkalujen  ym.  sekä  kodinhoitotarvikkeiden  ja  -palveluiden 
hankinnasta (Tilastokeskus 2008).
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prosenttia  kulutuksesta,  1  149  euroa.  (Tilasto-
keskus  2008.)  Keskimäärin  lähes  kolmannes 
kulutusmenoista  uppoaa  asumiseen,  ja  tästä 
laskelmasta  vielä  puuttuvat  asuntolainojen  ly-
hennykset ja korot. Kotiin panostaminen mah-
dollistaa sen käyttötarkoituksen  laajentamisen: 
kodista tulee keskus, jossa kaikki toiminta arjen 
kaikilla areenoilla onnistuu.

Kodin  sisustusta  ja  puutarhan  hoitoa  esitel-
lään  tänä  päivänä  laajalti  lehdissä  ja  televisio-
ohjelmissa. Aivan kuin muullakin kulutuksella, 
myös  asumisella  voidaan  ilmaista  sosiaalista 
asemaa. Tällöin voi käydä niin, että koti ei enää 
olekaan ’oma paikka’, vaan sitä varustellaan mui-
ta  varten,  sosiaalisen  arvostuksen  saamiseksi. 
Hyvinvoinnin kokemisen kannalta jokaisen pitää 
saada voida tuntea kodissaan olevansa hyvä ja ar-
vokas niissä puitteissa, joissa itse viihtyy ja haluaa 
olla. Kun ihminen kokee autonomiaa arjessaan, 
voi hän myös kokea hallitsevansa elämää.
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Lisääkö kodin Internet-yhteys ikääntyvien 
asumisturvallisuutta? 
Helena Tuorila ja Johanna Leskinen

Kotien Internet-yhteys edistää muiden teknologisten ratkaisujen ohella ikään-
tyvien turvallista asumista. Hyödyt korostuvat erityisesti liikuntarajoitteisten 
henkilöiden ja syrjäisillä alueilla asuvien ikääntyvien arjessa. Verkkoyhteyk-
sien avulla he voivat saada palveluja ja olla vuorovaikutuksessa muiden 
ihmisten kanssa. Aikaa ja rahaa säästyy pitkien asiointimatkojen korvautues-
sa verkkopalvelujen käytöllä. Toisaalta tietoyhteiskunnan jatkuva kehitys 
saattaa vauhdittaa verkkojen ulkopuolelle jäävien syrjäytymistä. Ongelmaksi 
voi myös tulla ikääntyvien kyvyttömyys selvitä monimutkaisten laitteiden ja 
laitevikojen kanssa. Turvallista asumista edistetään parhaiten teknologisten 
ja inhimillisten ratkaisujen tasapainoisella soveltamisella.

K otien  Internet-yhteyksien  lisääntymisen 
ja  palvelujen  sähköistymisen  uskotaan 

edistävän  ikääntyvän  väestön  turvallista  asu-
mista omassa kodissa mahdollisimman pitkään. 
Valtiovallan  suojeluksessa  edennyt,  kilpailuky-
vyn,  tuottavuuden,  tasa-arvon  ja  kansalaisten 
hyvinvoinnin  edistämiseen  valjastettu  tietoyh-
teiskuntakehitys  on  vauhdittanut  verkkopalve-
lujen syntyä ja kehitystä. Tavoitteiden katsotaan 
toteutuvan  kehittämällä  verkkopalveluja  niin 
kuntasektorilla kuin elinkeinoelämässä sekä tu-
kemalla  kansalaisten  tietoyhteiskuntavalmiuk-
sia  (Kuluttajapoliittinen  ohjelma  2004,  Halli-
tuksen…2005).  Tavoitteiden  saavuttaminen 
riippuu lopulta kuluttajakansalaisten hyväksyn-
nästä ja valmiudesta omaksua uusia käytäntöjä. 

Suomalaiset kodit ovat hankkineet Internet-
yhteyksiä  2000-luvulla  lähes  räjähdysmäisesti. 
Tietoverkkojen  käytöstä  on  tullut  osa  kansa-
laisten  arkipäivää  ikään  katsomatta.  Vuoden 
2006 lopussa tietokoneen omisti 70 prosenttia, 
Internet-yhteyden  64  prosenttia  ja  laajakaista-
yhteyden 57 prosenttia kaikista kotitalouksista 
(Nurmela et al 2007). Asiointi Internetin kautta 
näyttää yleistyvän edelleen. Työikäiset hoitavat 
muita useammin asioita Internetin kautta. Toi-
saalta ikääntyvät suhtautuvat Internetiin entistä 
myönteisemmin.  Varsinkin  runsas  palvelujen 
käyttö  ja pitkät asiointimatkat  lisäävät verkko-
palvelujen  käyttöä.  Tuorilan  ja  Kydön  (2005) 
tutkimuksen mukaan vajaa puolet ikääntyvistä 
oli käyttänyt Internetiä viimeisen vuoden aika-
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na. Tänä päivänä varmasti jo yli puolet ikäänty-
vistä, 50-vuotiaista ja tätä vanhemmista, lukeu-
tuu Internetin käyttäjiin.

Mitä  ikääntyvät  ajattelevat  teknologisoitu-
miskehityksestä?  Miten  he  kokevat  arjessaan 
tietoyhteiskunta ohjelmien ja strategioiden ole-
tetut hyödyt? Onko laajakaistayhteydellä varus-
tettu  koti  ikääntyvän  turvaverkko?  Korvaako 
teknologia  toisen  ihmisen?  Vastaukset  ja  joh-
topäätökset  perustuvat  Kuluttajatutkimuskes-
kuksessa  tehtyihin  ikääntyvien  palvelutarpeita 
ja sähköisten palvelujen käyttöä selvittäviin tut-
kimuksiin, joilla on kytkentöjä myös asumisen 
turvallisuuteen.  Artikkelin  kirjoittamista  ovat 
inspiroineet asumisen kehitysareenan käynnis-
tyminen Kuluttajatutkimuskeskuksessa, turval-
lisuuskysymysten  painoarvon  lisääntyminen 
yhteiskunnassa,  Tekesin  turvallisuusohjelman 
hakua varten tehdyt valmistelut kirjallisuuskar-
toituksineen  sekä  kirjoittajien  perehtyminen 
ikääntyvien  arkeen  aiemmissa  tutkimuksissa 
(esim. Leskinen ja Tuorila 2007). 

Ikääntyvät teknologisoitumis- 
myllerryksessä 

Fritjof  Capran  (1975)  tunnettua  lausumaa  lai-
naten ”there is no problem without a technolo-
gical  solution”  teknologiasta  etsitään  ratkaisua 
kaikkiin tämän päivän ongelmiin. Teknologian 
katsotaan  helpottavan  ikääntyvien  arkea  koti-
piirissä, kodin ulkopuolella asioitaessa ja palve-
luja hankittaessa, yhteiskunnallisissa riennoissa 
sekä vapaa-ajan vietossa. Teknologialla pyritään 
myös  ratkaisemaan  yhtälö,  jossa  vastakkain 
ovat henkilökohtaista hoivaa ja avustamista tar-
vitsevien ikääntyvien kasvava joukko ja entistä 

vähäisempi  määrä  hoivan  tarjoajia.  Erityisesti 
nopeasti  ikääntyvässä  Japanissa  robottitekno-
logian kehittämisestä etsitään kovasti kaivattua 
ratkaisua (Ks. esim. TerraDaily 2006).

Vastaavasti  ikääntyviä  ohjataan  tietoyhteis-
kunnan  kansalaisiksi  opettamalla  heille  tieto-
teknisiä taitoja, sillä heidän ei haluta jäävän uu-
den  tietoyhteiskunnan  ulkopuolelle.  Toisaalta 
henkilökohtaisen  palvelun  kalleus  verrattuna 
sähköiseen  itsepalveluun  ajaa  ikääntyvien  tie-
toteknisten valmiuksien kehittämiseen. Samalla 
joudutaan  kuitenkin  pohtimaan  teknologisoi-
tumiseen  liittyvää  syrjäytymistä  ja  epätasa-ar-
voistumista.  Kykenevätkö  kaikki  kansalaiset 
hyödyntämään  innovatiivisia  teknologisia  rat-
kaisuja  ja  mitä  tapahtuu  sellaisille,  jotka  eivät 
osaa  tai  halua  tai  joilla  ei  ole  varaa  hyödyntää 
teknologiaa  (ks.  esim.  Tuorila  2004)?  Palvelu-
kulttuurin digitalisoituminen muodostaa uhan 
kansalaisten  tasa-arvoisuudelle  ja  aiheuttaa 
eriarvoisuutta  monista  hyvistä  päämääristään 
huolimatta (Tuorila ja Kytö 2005).

Kuluttajille  suunnatut  henkilökohtaiset  tie-
totekniset  tukipalvelut  ovat  suhteellisen  nuori 
ilmiö  maassamme,  vaikka  tietotekniikan  joka-
päiväiseen  käyttöön  liittyy  monenlaisia  ongel-
mia siinä määrin, että  teknisille  tukipalveluille 
on selvä tarve. Ehkä ikääntyvien tietotekniikan 
käyttäjien  määrän  lisääntyminen  edesauttaa 
myös nuorempien tarvitsemien tukipalveluiden 
kehittymistä, sillä ikääntyvien verkkopalvelujen 
käytön turvaaminen edellyttää teknisten laittei-
den asennukseen, käyttöönottoon, opastukseen 
sekä  huoltoon  liittyviä  palveluita.  Sähköisten 
palveluiden käyttöä edistäisi myös kotitalousvä-
hennyksen  saaminen  tietoteknisistä  tukipalve-
luista. (Tuorila ja Aalto 2007.)
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Ikääntyviä  koskevissa  tutkimuksissa  on 
korostettu  heidän  merkitysmaailmansa  eroa-
vuutta nuorten  ja  työssäkäyvien merkitysmaa-
ilmasta  (Kangas  2003).  Vanhuustutkijat  (esim. 
Tornstam  2003)  puhuvat  gerotranssendenssis-
ta,  jolla  tarkoitetaan  vanhuudessa  tapahtuvaa 
arvomuutosta  aineellisista  arvoista  henkisem-
pien  elämänarvojen  suuntaan.  Arvomuutosta 
kuvaa  myös  se,  että  asioihin  suhtaudutaan  su-
vaitsevaisemmin  ja  suurpiirteisemmin.  Lisäksi 
voidaan vapautua turhista sosiaalisista paineis-
ta, epämieluisista sosiaalisista siteistä tai sovin-
naissäännöksistä. Ikääntyvillä ei ole samanlaisia 
paineita  uusien  tietoteknisten  innovaatioiden 
omaksumiseen kuin nuoremmilla  ikäryhmillä. 
Ikääntyvät suhtautuvat uuteen tekniikkaan jon-
kin verran epäillen ja punnitsevat nuoria enem-
män  erilaisten  laitteiden  hyödyllisyyttä.  Syynä 
saattaa olla, etteivät uuden teknologiakulttuurin 
arvot  (nopeus,  tehokkuus,  jatkuva vaihtuvuus) 
ole  keskeisiä  arvoja  ikääntyvien  elämässä.  Ky-
symyksessä  lienevät pikemminkin  teknologian 
ominaisuudet, lähinnä sen sopimattomuus kai-
kille  väestöryhmille  kuin  ikä  ominaisuutena. 
(Kangas 2003.)

Ikääntyneille  tarkoitetun  teknologian  kehit-
täminen  painottuu  voimakkaasti  asumiseen 
(esim.  Elderathome  …  2004)  ja  erilaisiin  itse-
näistä asumista ja jokapäiväistä elämää tukeviin 
teknologisiin  ratkaisuihin  (Ikääntyneiden  itse-
näistä  …  2001).  Ikääntyvien  tapaturma-alttius 
haastaa korjausrakentamisen, erityisesti esteet-
tömyyden  ja  muun  toimivuuden  edistämisen. 
Kodin  turvallisuutta  lisäävistä  teknologisista 
innovaatioista huolimatta ikääntyvien asumisen 
turvallisuus  on  edelleen  heikompi  kuin  koko 
väestön  keskimäärin.  Palokuolemien  riski  ja 

kaatumistapaturmat  ovat  ikääntyvillä  yleisem-
piä kuin nuoremmissa ikäluokissa. Kotona asu-
vista yli 65-vuotiaista joka kolmas kaatuu aina-
kin kerran vuodessa. Joka toinen yli 85-vuotias 
kaatuu ainakin kerran vuodessa  ja  jopa puolet 
kaatuu  toistuvasti.  Kymmenen  prosenttia  kaa-
tumisista  johtaa  terveyspalvelujen  käyttöön  ja 
2-4  prosenttia  kaatumisista  johtaa  murtumiin 
(Hassila, Juvas 2007). 

Sosiaalihuoltolakiin  lisättiin  1.3.2006  sään-
nökset  80-vuotta  täyttäneiden  palvelutarpei-
den  ja  asumisolojen  arvioinnista  (Sosiaali-  ja 
terveysministeriö 2006). mm. Housing Enabler 
-menetelmällä  arvioidaan  asuinympäristössä 
havaittuja, asukkaan  fyysiseen  toimintakykyyn 
vaikuttavia  turvallisen  asumisen  esteitä  asun-
non suunnittelun, rakentamisen tai ennalta eh-
käisevän  kotikäynnin  yhteydessä.  Tavoitteena 
on, että fyysinen ympäristö tukee asukkaan päi-
vittäisiä toimintoja hänen asuinympäristössään. 
(Siltala  2007.)  Asuinympäristön  suunnittelulla 
voidaan  edesauttaa  ikääntyvien  asumisen  tur-
vallisuutta, mutta silti esimerkiksi kaatumisista 
johtuvia  loukkaantumisia  ehkäisevät  todelliset 
innovaatiot odottavat edelleen keksijäänsä.

Ikääntyvien  teknologianäkemyksissä  on  ha-
vaittavissa  tutkimustemme  mukaan  kaksi  pää-
juonnetta. Ikääntyvien näkemyksissä painottui-
vat  yhtäältä  teknologiavetoiset  asumisratkaisut 
ja  erilaiset  teknologiset  laitteet  sekä  toisaalta 
teknologia  ihmisen  korvaajana  seurauksineen. 
Ikääntyvät  suhtautuvat  teknologiaan  kaksija-
koisesti. 

Teknologiamyönteiset  näkemykset  liittyvät 
paljolti  ikääntyvien asumiseen, erityisesti seni-
oriasumiseen teknologisine ratkaisuineen. Asu-
misratkaisujen  ohella  uudet  teknologiset  lait-
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teet,  ateria-  ja  siivousrobotit,  turvapuhelimet, 
turvarannekkeet  ja  varashälyttimet  herättävät 
ikääntyvissä myönteisiä mielikuvia. Hyvistä ko-
kemuksista raportoitiin mm. seuraavasti: ”Siel-
lä kaapissa oli viikon ruuat ja liikuntakyvytön 
rouva tykkäsi kauheasti. Kun hän painoi siitä 
nappulasta, kesti puoli tuntia kun se valmistui. 
Ja miesääni sanoi sieltä, että aterianne on valmis, 
olkaa hyvä. Juu, hän tykkäsi kauheasti siitä” (Var-
jonen et al 2005, 79). Sama myönteisyys koskee 
Internetiä ja sähköpostia: ne mahdollistavat lii-
kuntarajoitteisten ikääntyvien yhteydenpidon ja 
mahdollisuuden käyttää sähköisiä palveluja. 

Teknologiakielteisyyteen  liittyy  teknologian 
vastustamisen asemasta pikemminkin huoli tek-
nologisoitumisen  seurauksista  (vrt.  Tornstam 
2003). Vanhaa sanontaa lainaten teknologia on 
hyvä renki, mutta huono isäntä. Ylenmääräisen 
teknologisoitumisen  vaikutukset  askarruttavat 
ihmisiä.  Kriittisistä  teknologianäkemyksistä 
välittyy  huoli  inhimillisen  vuorovaikutuksen 
vähenemisestä  tai  jopa  häviämisestä  erityisesti 
hoivatyössä.  Vallitsevan  teknologiakulttuurin 
ikääntyviä  syrjivät  asenteet  ”taakkapuheineen” 
huolestuttavat.  Ikääntyville  suunnattuihin  tek-
nologisiin  ratkaisuihin  kaivataan  lisää  inhi-
millisiä  elementtejä.  Kielteisten  näkemysten 
mukaan  ”tuntuu pelottavalta että ympärillä 
olisi vain kaikenlaisia valvovia silmiä koko ajan 
ja ihmiset olisivat yksinään omien ajatustensa 
kanssa” (Varjonen et al 2005, 80). Tanskan mal-
lin mukaisia  ’ihmisen kokoisia’ hoivaratkaisuja 
toivotaan  myös  Suomeen.  Lähimmäispalvelut, 
seuranpito ja kummivanhustoiminta ovat nou-
semassa siivous- ym. palvelujen rinnalle entistä 
tärkeämmiksi  palveluiksi  ikääntyvien  turval-
lisen  arjen  ja  asumisen  näkökulmasta.  (Leski-

nen  2006.)  Jatkossa  kyseisten  palvelujen  tarve 
kasvaa  yhden  hengen  talouksien  lisääntyessä. 
Kaipaavatko  Internetin  käyttöön  tottuneet  su-
kupolvet  teknologian  inhimillistämistä,  selviää 
tulevien tutkimusten myötä.

Verkkopalveluilla turvallisuutta 
ikääntyvien arkeen? 

Sähköiset  palvelut  ovat  jalkautuneet  vauhdilla 
kuluttajien  arkeen.  Yhä  useammin  asioidaan 
joko osittain  tai kokonaan  Internetissä.  Ikään-
tyville sähköisten palvelujen lisääntyminen voi 
olla ongelmallista. He eivät ole kasvaneet nuor-
ten  ja  lapsiperheiden  tavoin  Internetin  käyttä-
jiksi,  eivätkä  ole  omaksuneet  automaattisesti 
sähköisiä palveluja (Tuorila 2001). Ikääntyvien 
Internetin  käytölle  on  tiedollisia,  taidollisia  ja 
asenteellisia  esteitä,  joiden  poistamiseen  tie-
toyhteiskuntaa  eteenpäin  ajavat  tahot  joutuvat 
panostamaan. Mahdollisista esteistä huolimatta 
Internetin  uudet  käyttäjät  tulevat  lähitulevai-
suudessa  ikääntyvistä  henkilöistä,  koska  valta-
osa  nuorista  käyttää  jo  Internetiä.  Ikääntyvien 
suhtautuminen  Internetiin  onkin  muuttunut 
muutamassa  vuodessa  selvästi  myönteisem-
pään  suuntaan.  Esimerkiksi  60–64-vuotiaiden 
ikäryhmässä Internetin käyttäminen on kaksin-
kertaistunut (Tuorila ja Kytö 2005). 

Runsas palvelujen käyttäminen ja pitkät asi-
ointimatkat  lisäävät  myönteistä  suhtautumista 
Internetiin.  Ajansäästöt  ovat  merkittäviä  eten-
kin  syrjäisillä  alueilla  asuville.  Verkkopalvelut 
ikääntyvien  hyvinvoinnin  edistäjinä  -tutkimus 
(Tuorila  ja  Kytö  2005)  osoittaa,  että  Interne-
tiä  asioinnissaan  hyväkseen  käyttävät  henkilöt 
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säästävät paitsi  asiointiin käyttämässään ajassa 
myös asioimiskustannuksissa. Internetin käyttä-
jien asiointikustannukset ovat keskimäärin vain 
puolet Internetiä käyttämättömien asiointikus-
tannuksista.  Kustannuksia  vertailtaessa  tulee 
kuitenkin muistaa, että Internetin käyttäminen 
edellyttää  useimmiten  tietotekniikan  investoin-
ti- ja ylläpitokustannuksia. Sähköisten palvelujen 
käyttäminen saattaa kokonaisuudessaan tulla pe-
rinteisten  palvelujen  käyttämistä  kalliimmaksi. 
Internet-asiointi  voi  aiheuttaa  myös  alueellista 
epätasa-arvoistumista  siten,  että  alueille,  joil-
la  ei  enää  ole  perinteisiä  palveluja,  voivat  jäädä 
asumaan vain ne, joilla on varaa ja mahdollisuu-
det  asioida  Internetin  kautta  muiden  joutuessa 
muuttamaan  taajamiin.  Ikääntyvien  asumisen 
turvallisuutta kehitettäessä onkin pidettävä mie-
lessä,  ettei  turvallinen  asuminen  tarkoita  pel-
kästään esteetöntä ja rakenteellisesti turvallista 
asuntoa, vaan jokapäiväiseen elämään liittyvien 
palvelujen saatavuutta. 

Tietotekniikan yleistyminen asettaa runsaas-
ti  uusia  vaatimuksia  ja  haasteita  ikääntyville. 
Kaikki  eivät  halua  käyttää  Internetin  tarjo-
amia palveluja. Syynä saattaa olla yksityisyyden 
suojeleminen  ja  pelko  Internetin  tietoturvan 
luotettavuudesta.  Toisaalta  aina  tulee  olemaan 
henkilöitä,  joilla  ei ole  joko  riittäviä  tiedollisia 
ja toiminnallisia resursseja tai halua sähköisten 
palvelujen  käyttämiseen.  Tällaiset  palvelujen 
käyttäjät muodostavat haasteen sähköisten pal-
velujen kehittäjille, sillä kyvyttömyys tai halut-
tomuus  sähköisten  palvelujen  käyttämiseen  ei 
saa  merkitä  palvelujen  ulkopuolelle  jäämistä. 
Palvelujen  tarjonta  ei  voi  perustua  pelkästään 
sähköisiin  jakelukanaviin.  (Tuorila  ja  Kytö 
2005.) Toisaalta sähköisten palvelujen haavoit-

tuvuus  (esimerkiksi  verkkopankkien  käytössä 
esiintyneet ongelmat) edellyttää henkilökohtai-
seen palveluun perustuvaa varajärjestelmää.

Sähköisten  palvelujen  käyttäminen  edellyt-
tää  tietyntasoista  terveyttä,  erityisesti  riittävää 
toimintakykyä.  Huonokuntoisimmilla  ja  de-
mentoituneilla  vanhuksilla  ei  ole  tarvittavia 
edellytyksiä  sähköisten  palvelujen  käyttöön. 
Ikääntyvät  kohderyhmänä  voidaankin  ja-
kaa  hyvän  toimintakyvyn  omaaviin  ”nuoriin” 
ikääntyviin  ja  rajallisen  toimintakyvyn  omaa-
viin vanhuksiin. Samaan aikaan kun kansalais-
ten  odotettavissa  oleva  elinikä  pitenee  vuosi 
vuodelta ja iäkkäiden henkilöiden terveydentila 
paranee,  lisääntyy  huonokuntoisten  vanhusten 
määrä.  Osa  heistä  ei  kykene  käyttämään  uu-
denlaisia sähköisiä palveluja. He saattavat myös 
nähdä  Internet-asioinnin  mukanaan  tuoman 
liikkumisen  vähenemisen  uhkana  terveydel-
leen.  Näin  ikääntyvien  ja  nuorempien  kansa-
laisten  välinen  digitaalinen  kahtiajako  tulee 
esiin myös ikääntyvissä.

Tietokoneen  ja  Internetin  käyttäjät  kokevat 
terveydentilansa paremmaksi kuin ne,  jotka ei-
vät  käytä  tietokonetta  tai  Internetiä.  Suuri  osa 
ikääntyvistä kuitenkin katsoo Internet-asioinnin 
vähentävän  perinteisen  asioinnin  edellyttämää 
liikkumista sekä sen kuntoa ylläpitävää vaikutus-
ta  ja  suhtautuu  tästä  syystä  kielteisesti  Interne-
tiin. Internetin käytön terveydelliset seuraamuk-
set voidaankin ymmärtää paljon laajemmin kuin 
ainoastaan laitteiden käytöstä johtuvina fyysisinä 
seuraamuksina, kuten ns. ”hiirikätenä”. Liiallinen 
tietokoneen ja Internetin käyttäminen voi johtaa 
päivittäisen liikunnan vähenemiseen. Tästä saat-
taa  seurata  fyysisen  kunnon  heikkeneminen, 
mikä  hankaloittaa  arkipäiväisistä  toiminnoista 
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selviytymistä. Toisaalta tietokoneen ja Interne-
tin  käytön  terveydellisistä  seuraamuksista  on 
puhuttu  julkisuudessa  niin  paljon,  että  ikään-
tyvät  osaavat  ennakoida  terveydelliset  riskit. 
(Tuorila ja Kytö 2005)

Voiko sosiaalista turvallisuutta 
sähköistää?

Keskustelu  ikääntyvien  asumisen  turvallisuu-
desta  kohdistuu  helposti  onnettomuuksien  ja 
rikollisuuden  ehkäisyyn.  Näkökulma  on  liian 
kapea,  sillä  turvallinen  asuminen  ei  merkitse 
vain  rakennusten  ja  muun  rakennetun  ympä-
ristön turvallisuutta. Siihen kuuluvat keskeisesti 
ihmisten välinen kanssakäyminen  ja asuinym-
päristön  sosiaaliset  suhteet.  Fyysisesti  turvalli-
nen asunto ei riitä,  jos  ikääntyvä asukas kokee 
asuinympäristönsä  sosiaalisesti  turvattomaksi. 
Mitä  hyötyä  on  teknologian  luomasta  turval-
lisuudesta,  jos  sen  seurauksena  yksin  elävä 
ikääntyvä  henkilö  kokee  jääneensä  asuntonsa 
vangiksi? Turvallisuus ei saa merkitä sosiaalis-
ta  eristäytymistä,  vaan  mahdollisuutta  tuntea 
itsensä  osaksi  asuinympäristöään.  Verkottunut 
koti ei ole ikääntyvän asukkaan turvaverkko, jos 
teknologia korvaa toisen ihmisen.

Turvallista asumista voidaan tavoitella eri ta-
voin. Suljetut asuinalueet (gated communities) 
on  kehitetty  turvallisuusratkaisuksi  kasvavaa 
rikollisuutta vastaan. Suljetuissa asuinympäris-
töissä ns. eliitti eristäytyy aidattuihin tai vartioi-
tuihin asuntoihin. American Housing Surveyn 
2001  mukaan  kansakunnan  119  miljoonasta 
kotitaloudesta  yli  seitsemän  miljoonaa,  noin 
kuusi prosenttia, asuu eri tavoin suljetuissa yh-
teisöissä. Valtaosa, noin neljä miljoonaa taloutta 

asuu yhteisöissä,  joihin vapaan pääsemisen es-
tävät portit, sisäänpääsykoodit, avaimet tai var-
tijat (Gated … 2002). 

Suomessa  on  pyritty  välttämään  tietoisesti 
suljettujen  yhteisöjen  muodostumista  lukuun 
ottamatta  dementiakoteja  ja  sairaaloiden  van-
husgeriatrisia osastoja,  joissa asukkaiden ulos-
pääsy on estetty tai rajoitettu turvallisuussyistä. 
Jatkuuko  sama  kehitys  vai  syntyykö  tulevien 
vauraiden  eläkeläisten  myötä  uudentyyppisiä 
suljettuja yhteisöjä? Entä lisääntyvätkö seniori-
talokonseptit?  Onko  niiden  myötä  syntymässä 
”sosiaalis-henkisesti  gated  communities”,  sa-
manikäisten  ja  elämänolosuhteiltaan  homo-
geenisten  ryhmien  keskittymiä,  joita  ei  erota 
muusta  väestöstä  välttämättä  aita  tai  portti, 
vaan yhteisöön pääsemisen edellytykset? 

Senioritalokonsepteille  näyttää  olevan  ky-
syntää,  sillä  suurten  rakennusyritysten  lisäksi 
niiden  kehittämiseen  on  panostettu  myös  ns. 
kolmannella  sektorilla. Aktiiviset Seniorit  ry:n 
Senioritalo Loppukiri edustaa uutta yhteisöllistä 
vaihtoehtoa seniorien asumisessa. Loppukirissä 
yhdistyvät  oman  kodin  rauha  sekä  mahdolli-
suus  yhteistoimintaan  ja  seurusteluun  muiden 
ihmisten kanssa. Päivittäinen ruokailu ja ruuan-
valmistus muodostavat keskeisen osan yhteisön 
toiminnasta. Kaikki Loppukirin asukkaat osal-
listuvat kykyjensä mukaan vuorollaan yhteisiin 
työtehtäviin  ja päätöksentekoon, kukaan ei  jää 
yksin.  Loppukirin  esittelyssä  korostetaan,  että 
asukkailla on hyvät mahdollisuudet pysyä hen-
kisesti ja fyysisesti virkeinä ja toimintakykyisinä 
pidempään  kuin  yksin  kerrostalohuoneistossa 
asuvilla. (Aktiiviset Seniorit ry 2008.)

Teknologia  ei  voi  korvata  toista  ihmistä, 
vaikka  sillä  voidaan  tukea  palvelujen  käyttäji-



138    Koti – tehtävistä uusiin ihanteisiin

en tärkeinä pitämiä toimintoja ja tehdä asioita, 
joihin  muutoin  tarvittaisiin  toinen  ihminen. 
Teknologia on vain väline tiettyjen tavoitteiden 
toteuttamiseksi.  Kun  kotona  pärjätään  tekno-
logian  avulla  yksin  ja  kotona  viihdytään,  voi 
myös  eristäytyminen  lisääntyä.  On  varottava, 
ettei ikääntyvien keskuuteen synny uusi syrjäy-
tyneiden luokka. Suomalaisen vanhuspolitiikan 
periaatteita  ovat  normaalisuus,  ikäihmisten 
arvostus,  turvallisuus,  sosiaalinen  integraatio, 
itsemääräämisoikeus,  yksilöllisyys,  valinnan-
vapaus, moniarvoisuus,  tasa-arvo  ja oikeuden-
mukaisuus. Tasa-arvoisessa tietoyhteiskuntake-
hityksessä  periaatteet  tulee  ottaa  huomioon  ja 
aktiivisesti ehkäistä  ikääntyvän väestön syrjäy-
tyminen tietoyhteiskunnassa. 

Kun  sähköisten  palvelujen  yhteydessä  pu-
hutaan  ikääntyvien  hyvinvoinnista  ja  hyvästä 
elämästä, on syytä kysyä, mitä hyvinvointi mer-
kitsee  ikääntyville  ja  minkälaiseksi  ikääntyvät 
näkevät  sähköisten  palvelujen  roolin  hyvin-
voinnissaan.  Liittyvätkö  ne  lainkaan  ikäänty-
vien  hyvinvointikäsitykseen,  vai  merkitseekö 
hyvinvointi  mahdollisuutta  ikääntyä  rauhassa 
ilman  yhteiskunnan  vaatimuksia  hankkia  riit-
tävät  tietoyhteiskuntataidot.  (Tuorila  ja  Kytö 
2005.) 

Ikääntyvien  turvallisuuden  tunne  on  sidok-
sissa  myös  siihen  sosiaaliseen  ja  kulttuuriseen 
ympäristöön,  missä  ihmiset  vanhenevat.  Van-
huustutkijat  puhuvat  ageismista,  jolla  tarkoi-
tetaan vanhojen  ihmisten  ikäperusteista, usein 
piiloista syrjintää. Ikäsyrjintä ilmenee väestö- ja 
talouspoliittisissa  puheenvuoroissa:  puhutaan 
väestön  ikärakenteen  muuttumisesta  epäedul-
liseksi  tarkoitettaessa  vanhusväestön  määrän 
kasvua  tai  ikääntyvistä  puhutaan  kansantalou-

dellisena ja sosiaalipoliittisena rasitteena tai ti-
kittävänä eläkepommina (Karisto 1997). Tekee-
kö  ageismi  ikääntyvät  asenteellisesti  suljetuksi 
yhteisöksi  ja  miten  ageismi  murretaan?  Miten 
ikäsyrjintä  tai  vaihtoehtoisesti  ikääntymistä 
arvostava  kulttuuri  vaikuttavat  ikäihmisten 
omakuvaan  ja  turvallisen  arjen  kokemuksiin, 
jää  nähtäväksi  ikääntyvien  määrän  kasvaessa 
jatkuvasti. 

Sopeutujista suunnan näyttäjiksi 
asumisen turvallisuudessa 

Tämän  päivän  ikääntyvät  ovat  olleet  sopeutu-
jan  roolissa  menossa  olleessa  kulutus-  ja  tie-
toyhteiskuntakehityksessä  ja  niihin  liittyvässä 
palvelukulttuurin muutoksessa. Ikääntyvät ovat 
joutuneet sopeutumaan kiihkeään teknologisoi-
tumiskehitykseen voimatta juurikaan vaikuttaa 
muutosten nopeuteen tai suuntaan. Työelämäs-
sä olevien etuna on ollut tietoteknisten perustai-
tojen oppiminen työssä selviytymiseksi. Ikään-
tyvät  ovat  sopeutuneet  edelleen  ristiriitaiseen 
palveluyhteiskuntakehitykseen: julkiset palvelut 
ovat korvautuneet entistä enemmän yksityisillä 
palveluilla, palvelu on muuttunut itsepalveluksi 
ja uusia markkinoita on syntynyt mm. korvaa-
maan perinteisiä kotitöitä. Toisaalta ikääntyvien 
valinnanmahdollisuudet ovat  lisääntyneet sekä 
palveluvalikoiman  että  tuottajatahojen  moni-
puolistuessa. 

Yleisen käsityksen mukaan tietokoneiden ja 
Internetin  käyttö  vähentää  sosiaalista  kanssa-
käymistä  tai vähintäänkin muuttaa kanssakäy-
misen  muotoja  siten,  että  sosiaalisten  suhtei-
den  ylläpito  siirtyy  verkkoon.  Verkkopalvelut 
ikääntyvien hyvinvoinnin edistäjinä -tutkimuk-
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sen (Tuorila  ja Kytö 2005)  tulosten perusteella 
verkkopalvelut  eivät  uhkaa  ikääntyvien  sosi-
aalisia  suhteita.  Tutkimustulokset  osoittavat 
selvästi,  etteivät  ikääntyvät  ylläpidä  tai  luo  so-
siaalisia  suhteitaan  Internetissä,  vaan  elävässä 
elämässä.  Henkilökohtaiset  kontaktit  kuuluvat 
heidän maailmassaan sosiaalisuuteen. Virtuaa-
lisille kontakteille rakentuva sosiaalisuus ei riitä 
ikääntyville.  Virtuaalisia  kontakteja  ei  välttä-
mättä edes mielletä sosiaalisuudeksi. Sosiaaliset 
suhteet voivat sen sijaan vaikuttaa myönteisesti 
Internetin  käyttöön,  sillä  Internetin  käyttäjät 
ovat sosiaalisesti aktiivisempia kuin ne, jotka ei-
vät sitä käytä. Tutkimuksen perusteella Interne-
tin käyttäjillä on muita enemmän sukulaisia, ys-
täviä ja tuttavia, joita he tapaavat säännöllisesti.

Tältä pohjalta varsinkin yksinasuville ikään-
tyville  voisi  suositella  Internetin  käyttöä,  sillä 
yksin  asuvien  ikääntyvien  kotona  asumisen 
ideaalia koettelevat yksinäisyys, depressiivisyys, 
turvattomuus ja mahdollisesti tarvittavien avo-
palvelujen puute (ks. Lukkaroinen 2002). Van-
hustyön  Keskusliiton  tutkimuksen  mukaan  75 
vuotta  täyttäneistä  39  prosenttia  koki  itsensä 
toisinaan,  usein  tai  aina  yksinäiseksi.  Yksinäi-
syys  liittyi  erityisesti  leskeksi  jäämiseen,  yksin 
asumiseen, subjektiiviseen terveydentilaan, ma-
sennukseen, pessimistisiin elämänasenteisiin ja 
ihmissuhteiden odotuksiin. Maaseudulla asuvat 
kokivat  muualla  asuvia  enemmän  yksinäisyyt-
tä. Pohdittavaa on myös siinä, että yksinäisyyt-
tä  kokevista  miehistä  noin  40  prosenttia  asui 
puolison  kanssa  ja  oli  naimisissa  samoin  kuin 
siinä, että yksinäiset kokivat itsensä selvästi ei-
yksinäisiä  sairaammiksi.  (Routasalo,  Pitkälä, 
Savikko  &  Tilvis  2003.)  On  kuitenkin  erittäin 
vaarallista  asennoitua  siten,  että  tietotekniikka 

olisi  yksiselitteinen  ratkaisu  ikääntyvien  yksi-
näisyydestä nouseviin ongelmiin.

Arjen rutiineista ja toistuvuudesta huolimat-
ta  ikääntyvät  erilaistuvat  entisestään  ja  heidän 
segmentointinsa  ikätyyppeihin  on  entistä  vai-
keampaa.  Tulevaisuudessa  ikääntyvät  eivät  ole 
enää  sopeutujia,  vaan  tieto-  ja  itsepalveluyh-
teiskuntakehityksen  myötä  kasvaneita  osaavia 
ja vaativia kuluttajia. Edistävätkö he asumisnä-
kemyksillään  ja  -valinnoillaan  turvallisen  asu-
misen  vahvistumista,  jää  nähtäväksi.  Ikäänty-
miskehityksen myötä Suomeen on syntymässä 
viidentoista  vuoden  sisällä  puolen  miljoonan 
aiempia terveempien ja vauraampien eläkeläis-
kuluttajien  ryhmä.  Tuleeko  heistä  tietoyhteis-
kuntakehityksen  ja  vanhuspoliittisten  ohjelmi-
en  toivomia  itsenäisiä  kotona  loppuun  saakka 
asuvia Internetiä hyödyntäviä ”supersenioreita” 
vai julkisten palvelujen huomaan putoavia, me-
nossa olevaa kehitystä opponoivia hoivattavia? 

Ikääntyvien määrän lisääntyessä heidän vai-
kutusvaltansa  kasvaa  yksilöllisistä  elämänku-
luista  riippumatta.  Niinpä  heidät  on  otettava 
huomioon  nykyisiä  ikääntyviä  enemmän  säh-
köisillä  palvelumarkkinoilla.  Vaikka  ikäänty-
minen  lisää  sekä  terveyspalvelujen  että  arkea 
muutoin tukevien palvelujen kysyntää, palvelut 
halutaan omien mielihalujen mukaisina. Ikään-
tyvien kasvava taloudellinen vaikutusvalta pal-
velumarkkinoilla saa sähköisten palvelujen tar-
joajat kuuntelemaan heidän tarpeitaan siitäkin 
huolimatta, että nuoret sukupolvet ovat kaapan-
neet tietoyhteiskuntakehityksen omiin käsiinsä 
(Tuorila 2006). Haasteita riittää niin palvelujen 
tuottajille, kehittäjille kuin tutkijoillekin.

Ikääntyvien  lukumäärän  kasvu  pitää  yllä 
keskustelua  turvallisesta asumisesta  ja asumis-
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turvallisuuden  edistämisestä.  Turvallinen  asu-
minen  korostuu  myös  asuntovarallisuuden  ja 
asumiseen  investoimisen  lisääntyessä.  Asunto-
varallisuus  kattaa  70  prosenttia  kuluttajien  yli 
400  miljardin  euron  kokonaisvarallisuudesta 
kasautuen kypsempiin  ikäryhmiin. Kuluttajien 
vaurastuminen  näkyy  asuntojen  ja  vapaa-ajan 
asuntojen  koneistukseen,  viihde-elektroniik-
kaan  ym.  käytettyjen  euromäärien  kasvuna 
(www.stat.fi).  Vastaavasti  asumistoimintoihin 
käytetty aika kasvaa (Niemi ja Pääkkönen 2001; 
Varjonen ja Aalto 2005). Kodeista tulee entistä 
merkittävämpiä  paikkoja  terveyden-  ja  sairau-
denhoidon  kannalta  ikärakenteen  muutoksen 
myötä. Kehityssuunta  lisää turvalliseen asumi-
seen  panostamista  erityisesti  teknologisin  rat-
kaisuin (Larson 2007). 

Turvallisuustarpeet  ja  -kokemukset  ovat  si-
doksissa aina aikaan ja kulloiseenkin yhteiskun-
nalliseen kontekstiin. Etukäteen ei voida sanoa, 
mikä  kotien  verkottumisen  merkitys  on  tur-
vallisuustekijänä  piakkoin  eläkkeelle  siirtyvien 
noin  500  000  ”aktiivisiksi  go-go-kansalaisiksi” 
luonnehdittujen  ikääntyvien keskuudessa. Tie-
toyhteiskuntakehitystä  ei  voida  pysäyttää  eikä 
palvelujen  sähköistymistä  peruuttaa.  Työelä-
mässä verkkojen käyttöön tottunut ikääntyvien 
enemmistö  hyötyy  Internetistä  ja  sähköisten 
palvelujen  päivittäisestä  käytöstä:  laajakaistal-
la  varustettu  koti  on  luonteva  jatkumo  tieto-

teknistyneelle  työelämälle  ja  vapaa-ajalle.  Osa 
ikääntyvistä  jää  tietoyhteiskuntakehityksen  ja 
sähköisten palvelujen ulkopuolelle. Ennakoivan 
tutkimuksen  avulla  turvallisuusjärjestelmän 
toimijat voivat varautua tulevan eläkeläispolven 
ehkä  yllätyksellisiinkin  asumispreferensseihin 
turvaratkaisuineen. 

Milloinkaan  ei  voida  korostaa  liikaa,  että 
onnistuneiden  palveluiden  kehittäminen  edel-
lyttää palveluiden käyttäjien ottamista mukaan 
uusien palvelu- ja tuoteinnovaatioiden kehitys-
työhön. Tämän vuoksi ikääntyvien omia näke-
myksiä tulisi kuunnella enemmän ja hyödyntää 
heidän  kokemuksiaan  turvallisesta  asunnosta 
ja  asuinympäristöstä.  Ikääntyvillä  itsellään  on 
runsaasti  juuri tähän aihepiiriin liittyvää arvo-
kasta  elämänkokemusta.  Mitä  paremmin  eri-
tyyppiset käsitykset  saadaan  liikkeelle,  sitä pa-
remmat mahdollisuudet on päästä eri osapuolia 
tyydyttävään turvalliseen asumiseen. Asumisen 
turvallisuuden  kehittämistyössä  tulisi  kiinnit-
tää erityistä huomiota käyttäjätuntemukseen ja 
sen hyödyntämiseen. Kansalaiset ovat varmasti 
halukkaita antamaan oman panoksensa, onhan 
heillä mahdollisuus vaikuttaa tulevaan arkeen-
sa.  Aktiiviset  seniorit  osallistuvat  kehittämis-
hankkeisiin  pyytämättäkin.  Viranomaisten, 
poliitikkojen  ja  tutkijoiden yhteinen haaste on 
saada mukaan vieraantumisuhan alaiset kansa-
laiset.

http://www.stat.fi
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555 asumisen ideaa
Petteri Repo ja Annakaisa Häyrynen

Asukkaat ovat uusien ideoiden lähde asumisen kehittäjille. He tuntevat 
itsensä, asuntonsa ja asuinalueensa paljon omakohtaisemmin kuin kukaan 
asumisen kehittäjä ikinä voi. Perinteisesti asumisen kehittäjät ovat suhtau-
tuneet nuivasti asukkaiden ideoihin. Asukkaita on pidetty epäedustavina 
osallistumaan suunnitteluun, heitä on pidetty kehityksen jarruina ja heidän 
asiantuntemuksensa on kyseenalaistettu (ks. Rask et al. tässä kirjassa). Ei 
siis ole ihme, että asukkaiden ideat ovat asumisen kehittäjien näkökulmas-
ta koettu pikemminkin ongelmiksi kuin mahdollisiksi kilpailueduiksi (vrt. 
Hyysalo 2006). Vakiintuneille aloille voidaan käyttäjätiedon avulla luoda 
uudistumisen mahdollisuuksia sen lisäksi, että tuotetaan tietoa käyttäjistä ja 
heidän tarpeistaan. Käyttäjätietoon kannattaa suhtautua välineellisesti, kos-
ka kaikkia asumiseen liittyviä ongelmia ei tietenkään voi ratkaista sen avulla. 
Sitä vastoin voi etsiä hyödyllisiä virikkeitä ja vakiintuneita rajoja rikkovia 
ajatuksia. Aina voi myös testata uskomuksiaan.

K äyttäjätiedon  luonteeseen  kuuluu,  että  se 
on  muuttuvaa,  tilannesidonnaista  ja  me-

netelmäkohtaista.  Yhden  mallin  mukaisia  pa-
tenttiratkaisuja  ei  ole.  Sitäkään  ei  pidä  vähek-
syä,  että  käyttäjätiedon  menetelmiä  käyttäen 
voidaan tuoda keskusteluun uusi osapuoli–joka 
vielä  on  se,  joka  kantaa  vastuun  oman  asumi-
sensa  arjesta.  Läheisesti  seuraamamme  24  Li-
ving  -hanke  on  erinomainen  esimerkki  siitä, 
kuinka  käyttäjätietoon  panostaminen  muuttaa 
asumisen  kehittämisen  suuntaa  ja  ylipäätänsä 
näkemystä  sitä,  mitä  asumisen  alalle  ymmär-
retään kuuluvan. 24 Living -hankkeessa raken-
netaan tulevaisuuden asumista uudenlaisen yh-

teistyön  kautta:  yksi  osallistujayritys  panostaa 
digitaalisiin  ja  mobiileihin  palveluihin,  toinen 
fyysisiin palveluihin, kolmas integroi palveluja, 
neljäs  rakentaa  liiketoiminta-alustoja  ja  viides 
välitystoimintaa  sekä  palveluportaalia.  Hanke 
edustaa  uudenlaista  asumisen  järjestelyä,  joka 
on syntynyt käyttäjätiedon ympärille.

Tässä  artikkelissa  käsittelemme  asumiseen 
liittyviä  ideoita.  Ideoiden  kerääminen  on  yksi 
käyttäjätiedon menetelmä, joka erityisesti julki-
sessa keskustelussa mielletään helpoksi  tavaksi 
ottaa käyttäjät mukaan kehittämistyöhön. Vas-
taavaa huomiota ideoiden kerääminen on viime 
vuosina  saanut  menetelmäkehityksen  puolella. 
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Paljon on toki vielä matkaa siihen, että ideoin-
nista  muodostuisi  vakiintunut  osa  kehittämis-
työtä. Itse katsomme, että ideoiden keräämisen 
ja  käsittelyn  tärkein  tehtävä  on  luoda  vuoro-
vaikutusta  asukkaiden  ja  kehittäjien  välille. 
Uskomme  sen  olevan  monelle  asumisen  alan 
ammattilaiselle varmasti miellyttävämpi vuoro-
vaikutuksen  tapa kuin asukkaiden harjoittama 
perinteinen etu- ja jälkikäteen valittaminen.

Käyttäjien aikainen mukaan ottaminen inno-
vaatiotoimintaan  voi  lisätä  sellaista  luovuutta, 
joka  rikkoo  vakiintuneet  käsitykset  yhdistele-
mällä monenlaisia ajatuksia. Käyttäjät ovat tuot-
teiden, palvelujen ja käytäntöjen yhdistelemisen 
huippuosaajia. Tätä on tutkimuksessa lähestyt-
ty  mm.  kotiutumisen  ja  hyväksyttävyyden  nä-
kökulmasta (Repo et al. 2006). Nyt käyttäjäin-
novaatiot ovat saaneet kasvavaa huomiota (vrt. 
von  Hippel  2005,  Leadbeater  &  Miller  2006, 
Heiskanen et al. 2007). Ja idea on tietenkin in-
novaation  aikainen  vaihe.  Tässä  artikkelissa 
rinnastamme  asukkaat  käyttäjiin.  Seuraavaksi 
päästämme  asukkaiden  ideat  valloilleen.  Tar-
kastelemme  VTT:n  Idealiikkeen  keräämiä  555 
asumista  koskevaa  mobiilipalveluideaa.  Kat-
somme aluksi, mitä hyötyä asukkaiden ideoista 
on ja mihin niissä kiinnitetään huomio. Lopuk-
si  arvioimme  ideoiden  toteuttamis-  ja  jatkoja-
lostamiskelpoisuutta.

Käyttäjien ideat liikkeelle

VTT:n toteuttama Idealiike osoitti, että Suomi on 
idearikas maa. Idealiikkeessä onnistuttiin nimit-
täin keräämään kansalta yli 35.000 mobiilipalve-
luideaa, joista 555 käsitteli asumista. Jos puutetta 
esiintyy, se liittyy siis pikemminkin ideoiden ke-

rääjiin, arvioijiin ja toteuttajiin. Tässä artikkelis-
sa  keskitymme  ideoiden  arviointiin.  Kiitämme 
ideoijia sekä ideoiden kerääjiä ja haastamme ide-
oiden toteuttajia tarttumaan toimeen.

Idealiike on saanut vahvoja vaikutteita avoi-
mien  innovaatioiden  keskustelusta  (vrt.  Ches-
brough  2003).  Avoimen  innovaatiotoiminnan 
puolestapuhujat katsovat, että yritysten  ja  jopa 
teollisuuden alojen innovaatiokykyä kahlitsevat 
niiden osaamisen rajoitukset. Siksi rohkaistaan 
ulkopuolisen osaamisen hyödyntämiseen. Näin 
voidaan  paremmin  vastata  nykyisten  markki-
noiden  ja valmistautua  tulevien markkinoiden 
tarpeisiin. 

Ideanikkarit  tuottivat  ideansa  pääosin  Idea-
liikkeen  järjestämissä  tilaisuuksissa.  Osallistu-
jat  ohjeistettiin  kehittämään  ratkaisuja  itseään 
koskeviin tarpeisiin. Ensin he tuottivat yksin 20 
ideaa ja sitten 3-4 hengen ryhmissä lisää ideoita. 
Tilaisuuksia ja osallistujia oli eniten korkeakou-
luissa  ja  kouluissa.  Nämä  osoittautuivat  antoi-
siksi  ideointipaikoiksi  verrattuina  esimerkiksi 
kauppakeskuksiin.

Idealiike  tarjoaa  ideapankkinsa  vapaaseen 
käyttöön. Tämän artikkelin näkökulmasta kiin-
nostavimpia  ovat  ne  ideapankin  mobiilipalve-
lut,  jotka  Idealiike  on  ryhmitellyt  koskemaan 
asumista.  Pidämme  liikkuvuuden  ja  asumisen 
yhdistelmää  kiinnostavana  emmekä  lainkaan 
vastakohtaisena. Matkapuhelinta käytetään pal-
jon kotona jopa Japanissa, joka usein mielletään 
runsaan työmatkailun ja mobiilipalvelujen käy-
tön tyyssijaksi (Ishii 2004). Koti on tässä mieles-
sä keskeinen palvelujen käytön kiinnekohta. 

Matkapuhelimen  näemme  ideakehityksen 
virikeaineistona.  Se  on  käyttäjille  läheinen  ja 
elämänhallinnan  lupauksia  täynnä  oleva  kau-
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kosäädin. Samalla matkapuhelimen kehitys ku-
vastaa  myös  tekniikan  arkipäiväistymistä,  kun 
matkapuhelimen kautta voidaan kehittää ideoi-
ta lukuisiin aihepiireihin (vrt. Alahuhta & Ab-
rahamsson  2006).  Idealiikkeeseen  osallistuvat 
käyttäjät eivät todellakaan antaneet mobiilipal-
velutavoitteen häiritä luovuuttaan.

Kaikki  käyttäjien  ideat  eivät  ammattilaisten 
näkökulmasta  katsottuna  ole  tietenkään  yhtä 
kiinnostavia.  Esimerkiksi  Idealiikkeen  raati 
arvioi  vain  7  %  keräämistään  ideoista  erin-
omaisiksi.  Kiinnostaviksi  arvioitiin  29  %,  ta-
vanomaisiksi  59  %  ja  ideattomiksi  ajatuksiksi 
4  %.  Loistoideaksi  arvioitiin  mm.  ”Helpottaisi 
elämää,  jos  puhelimeen  saisi  pankkikortit  ja 
sähköiset avaimet, ei olisi niin paljon hukatta-
vaa”. ”Kertoo, miten mitäkin laitetta käytetään, 
miten  sen  saa  päälle  ja  pois  päältä”  arvioitiin 
kiinnostavaksi  ideaksi. Tavanomaiseksi  ideaksi 
arvioitiin ”Kotiautomaation ohjaus kännykällä, 
esim.  valojen  kytkeminen,  saunan  lämmitys, 
kahvin keitto”.  Ideattomaksi ajatukseksi arvioi-
tiin ”3 tuuman nauloja kännykässä”.

Raadin  tai  tuotekehitysryhmän arvio on  te-
hokas  tapa  käsitellä  suurta  ja  moniselitteistä 
ideakokoelmaa (vrt. Magnusson 2003). Samalla 
on hyvä muistaa, että tällainen arvio on tärkeä 
lähinnä  ideoiden  täytäntöönpanon  näkökul-
masta (vrt. Heiskanen & Repo 2007). Siksi am-
mattilaisten  uusien  ideoiden  vastaanottokyky 
on vähintäänkin yhtä tärkeä kysymys kuin käyt-
täjien uusien ideoiden kehittämiskyky.

Asumisen ideoiden arviointia

Idealiikkeen keräämiä asumiseen liittyviä ideoita 
kertyi 555 kappaletta. Ne käsittelevät moninai-

sia teemoja aina kukkien kastelusta älykkäisiin 
jääkaappeihin,  TV-lupatarkastuksesta  paikan-
nukseen  ja  autoilusta  säätietoihin.  Pidämme 
idea-aineistoa  rikkaana,  vaikka  ymmärrämme 
Idealiikkeen  arvion,  jonka  mukaan  suuri  osa 
ideoista on tavanomaisia mobiilipalvelujen ke-
hitystavoitteiden näkökulmasta.

Olemme  ryhmitelleet  ideat  laadullisen  tut-
kimuksen perinteen tapaan aineistosta kumpu-
avien  teemojen  ja  kontekstien  mukaisesti  (vrt. 
Silverman 1993) mukaillen Goffmanin kehysa-
nalyysiä (Goffman 1974). Käytännössä olemme 
tehneet  sisällönanalyysin,  jossa  erittelemme 
idean  pääteeman  ja  sitä  tukevan  teeman  (vrt. 
Repo & Hyvönen 2003). Esimerkiksi ”Ovien lu-
kituksen etähallinta” -idean lasketaan kuuluvan 
sekä ovet-teemaan että etäkäyttö-teemaan. Kun 
teemoja  on  useampia  kuin  kaksi,  valitsemme 
esitetyssä  tärkeysjärjestyksessä  kaksi  ensim-
mäistä.

Menetelmämme  muistuttaa  Idealiikkeen  te-
kemää  itseohjautuvaa  karttaa  (Alahuhta  et  al. 
2006),  joskin  on  perinteisempi  eikä  työläyten-
sä takia sopisi yhtä hyvin Idealiikkeen kaikkien 
35.000  idean  arviointiin.  Suppeamman  idea-
määrän takia pystymme toisaalta käsityön myö-
tä  välttämään  kielellisen  ilmaisun  monimuo-
toisuuden  itseohjautuville  kartoille  asettamia 
haasteita.  Ideat  ovat  ilmaisultaan  usein  varsin 
niukkoja,  joten  keskitymme  niiden  ilmeisiin 
teemoihin tekemättä pitkälle meneviä johtopää-
töksiä ideoiden taustoista.

Meillä ei myöskään ole samanlaisia mobiili-
palvelujen kehitystavoitteita kuin Idealiikkeellä, 
joten emme aseta ideoita paremmuusjärjestyk-
seen  raadin  tai muun  järjestelyn kautta. Meitä 
kiinnostavat enemmän, mihin teemoihin esille 
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nousseet  ideat  liittyvät.  Siksi  tavanomainen  ja 
usein toistuva teema kiinnostaa meitä enemmän 
kuin siihen ehdotetut ratkaisut. Katsomme, että 
ideoiden  toistuvuudesta  löytyvät  yleiset  kiin-
nostuksen  kohdat.  Olemme  ongelmakeskeisiä 
siinä mielessä, että näemme ideat pikemminkin 
ratkaisemattomina ongelmina tai tarpeina kuin 
toteutusta vailla olevina ratkaisuina.

Suosituimmat ideat tarjoavat  
pieniä ratkaisuja

Ideat  kertovat  niiden  keksijöiden  mielenkiin-
non ja huolen kohteista ja osaltaan myös tekno-
logian hyväksyttävyydestä ainakin käsitteellisel-
lä tasolla (vrt. Davis et al. 1989). Usein toistuvat 
ideat, joihin on jo olemassa ratkaisuja, kertovat 
puolestaan ratkaisujen puutteista tai ratkaisujen 
käyttöönoton puutteesta.

Löysimme  Idealiikkeen  555  ideasta  824  vii-
tettä  tunnistamiimme  22  teemaan,  joten  joka 
toinen  idea  sisälsi  mielestämme  kaksi  teemaa. 
Ylivoimaisesti  toistuvimmiksi  teemoiksi  nou-
sivat  valvonta  ja  etäkäyttö  (Taulukko  1).  Val-
vonnan  ja etäkäytön välillä oli  toki  selkeä pai-
notusero.  Valvonta  oli  nimittäin  yleensä  idean 
pääteema (111/58) kun taas etäkäyttö idean toi-
nen teema (40/110). Ideat liittyivät lisäksi usein 
hankintoihin,  päätöksenteon  tukeen  ja  viihde-
teknologiaan. 

Kärjistäen  arvioimme,  että  suosituimmissa 
ideoissa  toistuivat  automatisaatio  (valvonta), 
hallinta  (etäkäyttö),  rutiinit  (hankinnat),  apu 
(päätöksenteon  tuki)  ja  viihde  (viihdeteknolo-
gia). 

Nämä  ovat  kokoavia  teemoja  ja  käsittävät 
lukuisia erilaisia ideoita. Tällainen kattava ryh-

mittely  juontaa  siitä,  että  ideat  olivat  lyhyen 
ilmaisunsa  lisäksi  yhtä aikaa  sekä varsin yleis-
luontoisia että yksityiskohtaisia.

Seuraavaksi esittelemme ideoiden suosituim-
mat  teemat  ja  lyhyet  näkemyksemme  niistä. 
Teemat  ovat  osittain  limittäisiä,  mikä  kuvasta-
nee sitä, että useita asioita  tehdään  tai ainakin 
mietitään samanaikaisesti asumisen arjessa.

Kodin  valvonta  luo  turvaa  ja  mielenrau-
haa.  Automatisaatiota  edustavien  antureiden, 
mittareiden  ja  hälytysten  toivotaan  palvelevan 
asukasta nykyistä enemmän. Tässä mielessä ne 
edustavat  eräänlaista  kodin  ja  ihmisen  välistä 
vuorovaikutusta.  Laitteet  avaavat  kodin  asuk-
kaalle, jotka hallitsevat arkeansa laitteiden kaut-
ta.  Myös  oma  keho  nähdään  valvontateknolo-
gian kohteena, jolloin asumisen ja oman kehon 
toiminnot alkavat muistuttaa toisiaan. Molem-
missa näyttää olevan kyse  itsenäisen asumisen 
teknologioista.

Kotia halutaan hallita etäältä. Tämä näkyy si-
ten, että saunan kiuas, ikkunat ja ovien lukitus 
halutaan  tottelemaan  ennalta  arvaamattomien 
tapahtumien  tai  mielihalujen  synnyttämiä  tar-
peita. Näin kodista tulee entistä läsnäolevampi 
ja reagoivampi.

Osa  etäkäytöstä  liittyy  laitteiden  hallintaan 
tai oikeammin hallinnan puutteeseen. Kun lait-
teet  tai  laitejärjestelmät  ovat  monimutkaisia, 
etäkäyttöliittymän arvioidaan olevan mahdolli-
suus päästä laitteiden herraksi. Tällöin etäkäyt-
tö ei näyttäydy laitteen lisäominaisuutena vaan 
pikemminkin  sen  varsinaisen  käyttötarkoituk-
sen mahdollistajana.

Hankinnat  kuuluvat  asumisen  arjen  päivit-
täisiin  rutiineihin,  joihin  laitteiden  toivotaan 
tuovan  helpotusta.  Kodin  laitteiden  toivottai-
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siin auttavan päivittäisissä ostoksissa. Jääkaapin 
lähettämä  ostoslista  on  usein  toistuva  erään-
lainen  patentti-idea.  Yhtä  lailla  laitteet  voisi-
vat  mahdollistaa  enemmänkin  ja  esimerkiksi 
itse  toimittaa  tilaukset  suoraan  kilpailutetuille 
kauppiaille. Myös koti  itsessään on hankinnan 
kohde,  mikä  lisää  kodin  hankintateknologioi-
den tarpeellisuutta.

Kodin  hallinta  on  asukkaan  vastuulla,  mi-
hin toivotaan helpotusta. Jatkuva päätöksenteko 
koetaan  työlääksi  tai  epämiellyttäväksi.  Uusien 
mahdollisuuksien tuoma lisäarvo on kyseenalai-
nen, jos se samalla edellyttää asukaalta lisää pää-
töksentekoa. Älykodin tulisi tarjota asukkaalleen 
mahdollisuus antautua talon vietäväksi. 

Viihdeteknologia on olennainen osa asumis-
ta. Televisio jopa jäsentää arjen rytmiä ja usein 
toistuukin  idea  televisio-ohjelmien  nauhoit-
tamisesta,  kun  itse  ei  ole  kotona.  Ylipäätänsä 
ideoidaan  viihdelaitteiden  parempaa  hallintaa. 
Myös  katselua  uhkaava  TV-lupatarkastaja  on 
huomioitu ideoissa.

Yhteistä  ideoille  on,  että  ne  käsittelevät  pi-
kemminkin  asumisen  ja  arjen  yksityiskohtia 
kuin  rakenteellisia  uudistuksia.  Asumisen  ra-
kenteet  näyttäytyvät  jäykkinä  ja  asukkaat  so-
peutuvat  niihin  jopa  saadessaan  mahdollisuu-
den ideoida jotain uutta. 

Ideassa on uudistumisen siemen

Niin  monenlaista  mittaria  ja  anturia  ehdotet-
tiin,  että  suomalaiset vaikuttavat  ainakin  idea-
tasolla  olevan  valmiita  siirtymään  älykotiin. 
Lisäksi  ideoijat  vaikuttivat  olevan  hyvin  sitou-
tuneita  aktiivisen  asumisen  asettamiin  vaati-
muksiin. Ideoiden siirtyminen käytäntöihin on 

Taulukko 1.  
Suosituimmat ideateemat ja esimerkkejä sisällöistä.

Valvonta (169 ideaa)
Öljysäiliön status puhelimeen (montako litraa jäljellä)
Palohälytin mobiililaitteeseen
Kukat kertoisivat, jos ne ovat liian kuivia
Matkapuhelinsovellus, joka pitää kirjaa treenaamisesta ja  
generoi/pitää yllä henk.koht. harjoitusohjelmaani

Etäkäyttö (150 ideaa)
Saunan saisi päälle, vaikka ei vielä olisi kotona
Haluaisin ohjata meidän ikkunamarkiisia etänä, koska se ei saa olla 
sateella alhaalla
Ulko-oven avaaminen kännykällä etänä - jos vaikka kaveri on tullut 
kylään, etkä ole paikalla
Bluetooth -hallintakeskus, tällä voisi hallita puhelimella kaikkia  
siihen kytkettyjä laitteita (ajastus yms.)

Hankinnat (84 ideaa)
Ostoslista elektronisesta jääkaapista kännykkään
Kännykällä voi tilata oluen, jonka pienoisjuna tuo olohuoneeseen
Palvelujen treidaaminen naapurustossa:”minä voisin leikata joltakulta 
nurmikon kympillä”
Sovellus, joka pyrkii analysoimaan asuntomarkkinoita ja hoitaa 
tarvittaessa myynti-ilmoituksen mikäli voimakas arvonlasku uhkaa

Päätöksenteon tuki (62 ideaa)
Varastotilan optimaalinen järjestäminen
Virtuaalinen sisustussofta kännykässä
Kodin jaettu kalenteri, jossa kaikkien menot mobiilisti saatavilla
Palvelu, jossa voi tarkistaa tulevien naapureiden rikosrekisterin  
asuntoa hakiessa

Viihdeteknologia (54 ideaa)
Nauhoita TV-ohjelmat, kun et ole kotona
Kaikkien viihdelaitteiden hallinta
Audio seuraa sinua kotona (esim. radio/TV)
TV-tarkastaja-varoitin
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kuitenkin usein osoittautunut niin hitaaksi, että 
pitäydymme edelleen siinä ajatuksessa, että ide-
at  heijastavat  nykymaailmaa  eivätkä  niinkään 
edusta tulevaa.

On hyvä muistaa, etteivät käyttäjät välttämät-
tä  ole  erityisen  innokaita  ottamaan  käyttöön 
ideoituja tuotteita. Tästä antavat osviittaa lukui-
sat markkinoilla olevat tuotteet, jotka vastaavat 
ideoissa  esitettyihin  tarpeisiin,  mutta  joiden 
käyttö  on  vähäistä.  Matkapuhelimeen  kuvaa 
lähettävä  etäkamera,  öljypannun  ohjaaminen 
tekstiviestillä ja tietokonejukeboxin ohjaaminen 
matkapuhelimella edustavat toimivia ratkaisuja 
ideoihin, mutta niillä ei ainakaan vielä ole laaja-
mittaista käyttöä. 

Myös ammattilaisilta on tapana kerätä sanal-
listettuja  näkemyksiä  työpajamaisesti,  eivätkä 
nekään  näkemykset  yleensä  toteudu  sellaisi-
naan.  Tämä  vahvistaa  käsitystämme  siitä,  että 
ideat eivät  sellaisenaan ole  suoraan käännettä-
vissä menestystuotteiksi. Sen sijaan ne varmasti 
kertovat jotain nykyisistä ongelmista ja tulevai-
suuden toiveista.

Epäilemme  pikemminkin  laajamittaisen 
muutoksen  nopeutta  kuin  uskomme  muutos-
vastarintaan.  Muutosta  tapahtuu  varmasti  ja 
käyttäjien esittämät  ideat kertovat  jotain muu-
toksen  suunnasta  ja  hyväksyttävyydestä.  Tu-
levaisuuden  siemen  voi  piillä  ideassa.  Ja  osa 
muutoksista  voi  levitä  todella  nopeasti  muoti-
ilmiöden tapaan.

Asumisen uudistumisen haasteet

Ideat  ovat  uudistumisen  siemen  ja  käyttäjien 
ideat  edustavat  toisenlaista  uudistumista  kuin 
ammattilaisten  ideat.  Tässä  artikkelissa  olem-
me  tunnistaneet  useita  ideoiden  takana  olevia 
mielenkiinnon kohteita. Jos asukkaisiin on us-
komista, nyt kannattaisi kehittää kodin automa-
tisaatiota  ja hallintaa. Yhtäältä  toivotaan  rutii-
neihin  ja  päätöksentekoon  apua  sekä  toisaalta 
halutaan  viihteestä  kaikki  irti.  Näin  toimittai-
siin asukkaiden ehdolla.

Vain  pientä  osaa  ideoista  voi  sellaisinaan 
pitää  suoraan  toteuttamiskelpoisina  (Leikas  & 
Lehtonen  2007).  Ideat  kertovat  pikemminkin 
koetuista  tarpeista  ja  ongelmista.  Mistä  puhu-
taan  on  siis  tärkeämpää,  kuin  mitä  ratkaisua 
ollaan  esittämässä.  Lisäksi  on  tietenkin  hyvä 
muistaa, että on helppo keksiä  lukuisia  ideoita 
nopeasti,  mutta  yhdenkin  toteuttaminen  voi 
viedä ikuisuuden.

Moni asumisen ammattilainen varmasti ajat-
telee, ettei tässä artikkelissa esitellyissä ideoissa 
ole mitään uutta. Tai että on osoitettu, etteivät 
ideat toimi käytännössä. Meidän on helppo ym-
märtää  tätä  ajattelutapaa  sillä  ideat  on  kerätty 
sanallistetussa  muodossa  eikä  esimerkiksi  ha-
vainnoimalla asukkaiden käytäntöjä.

Silti  asukkaiden  ideoita  ei  kannata  ohittaa 
kevytmielisestikään. Ne nimittäin kertovat huo-
mion kohteista, joihin ideoijien mielestä ei vielä 



     TEHTÄVÄT    149

ole  kehitetty  riittävän  hyviä  ratkaisuja.  Tai  ai-
nakaan he eivät tunne näitä ratkaisuja. Tilanne 
on  samankaltainen  kuin  silloin,  kun  ihmiseltä 
yleensä  kysytään  tulevaisuuden  teknologiasta 
(vrt. Suominen 2008).

Ideat voi nähdä aikaisena tuotekehityksen ja 
asukkaan  kohtaamisen  muotona.  Ideoita  kan-
nattaisikin  täsmentää  tilannesidonnaisemmilla 
jatkokysymyksillä.  ”Mitä  sinä  käyttäisit?”,  olisi 
hyvä  henkilökohtainen  kysymys  täsmennet-
tyyn  ongelmaan.  Kun  vastauksen  pohjalta  on 
kehitetty  ratkaisu,  sitä  puolestaan  voisi  testata 
käytännössä  ja  asukkaiden  toimesta.  Vinkkejä 
siitä, kuinka ottaa käyttäjät mukaan kehitystyö-
hön löytyy Juuseri.com – oppaasta (Repo et al. 
2007).

Lisäksi  kannattaa  pitää  mielessä,  että  asuk-
kaiden  tarpeet  muuttuvat.  Ideoissa  heijastuvat 
monet  visiot  tulevaisuuden  kodista  (ks.  Pant-
zar 2000). Vuorovaikutus asukkaiden kanssa on 
yksi keino pitää itsensä ajan tasalla siitä, kuinka 
tulevaisuuden  visiot  muuttuvat  kotien  käytän-
nöiksi – ja päinvastoin.

Tarkastelemiemme  ideoiden  perusteella  ha-
luamme lähettää terveisemme asumisen kehit-
täjille kolmen haasteen muodossa. Rohkaisem-
me asumisen ratkaisuja kehittäviä ammattilaisia 
tarttumaan näihin haasteisiin tarmokkaasti. 

Asunto  jatkuu  pitkälle  asunnon  seinien  ul-
kopuolelle. Koti on tärkeä silloinkin, kun ollaan 

muualla.  Se  on  arjen  kiinnekohta  ja  henkilö-
kohtaisen päätöksenteon tyyssija. Yhtä lailla se 
on jatkuva huolen aihe. Koti voisi tukea asukas-
taan enemmän.

Asunnon  tulisi  avautua  asukkaalleen.  Tek-
niikkaa  ei  tulisi  piilottaa,  vaan  pikemminkin 
tuoda  esille  sopivilla  tavoilla.  Laitteiden  tuli-
si  osata  sekä  pitää  parempaa  huolta  itsestänsä 
että antaa asukkaalleen mahdollisuuden ohjata 
niitä. Laitteet voisivat kertoa ongelmistaan, ha-
vainnoistaan  ja  kulutuksestaan  mielellään  en-
nen kuin niistä syntyy ongelmia. Yksi laitteista 
voisi  vielä  käskyttää  muita  tai  ainakin  kertoa, 
miten muut laitteet toimivat.

Hallinnan tunne on tärkeä. Moni olisi ideoi-
den valossa valmis näkemään paljon vaivaa asu-
misensa  pienten  yksityiskohtien  eteen.  Näem-
me ideoiden koskevan pikemminkin hallinnan 
tunnetta kuin hallintaa.  Siksi  asumisen  ratkai-
sujen tulisi näyttäytyä asukkailleen avoimesti ja 
olla ymmärrettäviä.

Kiitokset
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Miksi energiatehokkuus ei etene vaikka 
tekniikka on käden ulottuvilla?
Eva Heiskanen ja Raimo Lovio

Asukkaiden, rakennusyritysten ja julkisen vallan kesken tarvitaan parempaa 
kommunikaatiota energiatehokkaiden pientaloratkaisujen edistämiseksi. 
Tarvitaan vaativien ja motivoituneiden asukkaiden ja rakennusalan innova-
tiivisten yritysten aktiivista yhteistyötä, jotta löydetään riittävän laaja hyvien 
ratkaisujen kirjo. Julkiset toimijat voivat auttaa näiden ratkaisujen mallinta-
misessa ja niitä koskevan tiedon levittämisessä käyttämällä ohjauskeinojen 
koko kirjoa, paikallistason ohjausta ja neuvontaa unohtamatta. 

”S uomessa  on  valmiina  teknologia,  jolla 
rakennusten energialaskua voitaisiin ko-

konaisuudessaan pudottaa toistakymmentä pro-
senttia  vuoteen  2015  mennessä”,  sanoi  VTT:n 
erikoistutkija Pekka Huovila Tekniikka&Talous-
lehden  mukaan.  Huovila  puhui  toukokuussa 
2007  VTT:n  kirjanjulkistamistilaisuudessa, 
jossa  esiteltiin  energiatehokkuutta  ja  energian 
käyttöä  käsittelevä  Energy  Use  -kirja  (Pöysä 
2007). 

Kirjasta  löytyy  paljon  tietoa  sen  tueksi,  että 
tällainen  muutos  on  paitsi  mahdollinen  myös 
erittäin toivottava. Rakennuksissa käytetään lä-
hes kolmannes energian loppukäytöstä Suomes-
sa. Suurin osa tästä energiasta käytetään pienta-
loissa,  siis omakotitaloissa  ja  loma-asunnoissa. 
Esimerkiksi  rakennusten  lämmitysenergiasta 
44 % käytettiin vuonna 2004 näissä  rakennus-
tyypeissä (Energy Use 2007).

Mahdollista  ja  tarpeellista,  miksi  ihmees-
sä  sitten  kovin  vähän  tapahtuu?  Asian  toinen 
puoli näyttäytyy seuraavassa lainauksessa, jossa 
Suomen Kuvalehden tunnettu musiikkikolum-
nisti Katri Merikallio (2007) tuskailee otsikolla 
”Kuka auttaa irti öljystä?”:

”Joka kerta kun pannuhuoneessa kuuluu ko-
hahdus, ärryn. Taas palaa öljyä ja kasvihuo-
neilmiö edistyy piirun verran minun takiani. ... 
Arjen pienet valinnat ovat helppoja: auton voi 
jättää kotiin, sähköä sammutellaan ja kaikki 
kierrätetään mikä kierrätettävissä on. Mutta 
kun edessä on uuden lämmitysjärjestelmän 
valinta vanhaan omakotitaloon, astutaan 
tuntemattomaan. Netti pursuaa maalämpöä, 
pellettejä, kaukolämpöä, ilmalämpöpumppu-
ja, aurinkopaneeleita, öljy-aurinko-yhdistel-
miä. Jokainen myyjä kertoo, miten loistava 
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heidän tarjouksensa on, mutta ei sitä, missä 
ovat sudenkuopat. ... Jo pelkän tarjouksen 
pyytäminen on niin monimutkaista, että se 
jää aina kesken. ... Ja kaikki lämmitysvaih-
toehdot maksavat joko paljon tai kamalan 
paljon. Siirrän siis päätöstä koko ajan eteen-
päin. ... Koska perustetaan kunnollinen neu-
vontajärjestelmä? Energia-asiantuntija kotiin 
mittareiden ja laskimien kanssa kertomaan, 
mikä on meille sopivin lämmitysmuoto. Lu-
paan tarjota kakkukahvit.”

Jos  on  uskominen  Pekka  Huovilaa  ja  Katri 
Merikalliota,  niin  ongelman  ydin  piilee  kom-
munikaatiovajeessa.  Tuntuu  uskottavalta  väit-
tää,  että  tieto  toimivista  ratkaisuista  ei  välity 
nykymarkkinoiden  kautta,  vaikka  niin  raken-
nusyrityksillä  kuin  asukkaillakin  olisi  tahtoa 
tehdä jotakin. 

Emme  väitä,  että  kysymys  on  vain  kom-
munikaatiokatkoksista.  Energiakustannukset 
eivät  ole  aina  ohjanneet  yrityksiä  ja  kuluttajia 
etsimään  aktiivisesti  energiatehokkaita  ratkai-
suja. Ei ole myöskään  löytynyt  riittävää poliit-
tista  yksimielisyyttä  vanhan  normiohjauksen 
eli  rakennus-  ja  kaavamääräysten  tiukentami-
seksi.  Väitämme  kuitenkin,  että  kommunikaa-
tio-ongelma  on  aidosti  olemassa.  Sitä  ei  voida 
sivuuttaa edes siinä  tapauksessa, että hinnat  ja 
lait ohjaisivat alan  toimijoita nykyistä voimak-
kaammin haluttuun suuntaan. 

Seuraavassa  hahmotamme  kommunikaatio-
ongelmaa  ensin  yleisellä  tasolla.  tämän  jälkeen 
kuvaamme kommunikaatio-ongelman eri puolia 
käymällä  läpi yhden  tunnetun matalaenergiata-
lojen edistämishankkeen vaiheita ja kokemuksia. 

Lopuksi pyrimme tarjoamaan joitakin ratkaisuja 
kommunikaatiohaasteiden ratkaisemiseksi.

Innovatiiviset energiaratkaisut 
kommunikaatiohaasteena

Energia  ja  energiatehokkuus  merkitsevät  eri 
asioita eri ihmisille. Tutkimusten mukaan taval-
liset asukkaat eivät tiedä kovin paljon energia-
asioistaan  (Eurobarometer  2006).  Tällaisista 
tutkimuksista  voisi  päätellä,  että  nyt  tarvitaan 
ennen kaikkea paljon kansalaisten valistamista. 
Tällaista tulkintaa voidaan kuitenkin kritisoida 
siitä,  että  se  antaa  kansalaisten  tietämyksestä 
vajaan kuvan (Irwin ja Wynne 1996). Vaikka ta-
vallisilla asukkailla ei ole samanlaista tietämystä 
kuin asiantuntijoilla, ei voida päätellä, ettei heil-
lä olisi omalta kannaltaan relevanttia tietoutta. 
Ehkä  on  pikemminkin  niin,  että  asiantuntijat 
eivät aina ole hyvin perillä siitä, mikä asukkai-
ta  perustellusti  huolettaa  ja  millaisiin  seikkoi-
hin  heidän  päätöksentekonsa  perustuu  (Shove 
1998).

Energiatehokkuustiedon  kommunikoinnin 
vaikeus  asiantuntijoiden  –  kuten  rakennus-
yritysten –  ja  asukkaiden välillä kuvastaa ylei-
sempää  ja  perustavaa  laatua  olevaa  ongelmaa 
innovaatioiden  synnyssä  ja  käyttöönotossa. 
Von Hippel (1998) kutsuu ongelmaa ”tahmean 
informaation”  ongelmaksi:  käyttäjien  tarpeita 
ja  tuottajien  osaamista  koskeva  tieto  on  usein 
tilannekohtaista ja vaikeasti ilmaistavaa ja siksi 
tieto käyttäjiltä tuottajille ja päinvastoin kulkee 
huonosti.  Tarvitaan  tehokasta  tiedonvaihtoa 
ennen kuin tosiasiat ja näkemykset tulevat jae-
tuiksi (ks. kuva 1a). 
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Energiatehokkuuden  kaltaisessa  yhteiskun-
nallisesti  painottuneessa  kysymyksessä  tilan-
ne  on  vielä  monimutkaisempi  (Kivisaari  ym. 
2004). Tällaisessa tapauksessa yhteiskunnalliset 
toimijat – kuten julkiset energiaorganisaatiot – 
ovat tärkeitä osapuolia ja niillä on luonnollisesti 
myös oma näkemyksensä asiasta. Yhteiskunnal-
listen  toimijoiden  täytyy  kommunikoida  sekä 
tuottajille  että  käyttäjille  tehokkaalla  tavalla  ja 
ymmärtää  markkinaosapuolten  vaatimuksia  ja 
kykyjä edistääkseen energiatehokkuustavoittei-
taan (ks. kuva 1b).

Usein esitetty ratkaisu tuottajien ja käyttäjien 
välisen informaatiokuilun ongelmaan on tehos-
tettu vuorovaikutus. Energiatehokkuutta koske-
vassa ksymyksessä tämä voi tarkoittaa (1) suun-

nittelijan perehtymistä asukkaiden elämään, (2) 
asukkaiden  osallistumista  suunnitteluun  ja  (3) 
asukkaiden itsenäisesti kehittämien ratkaisujen 
hyödyntämistä. 

Suunnittelijan perehtyminen asukkaiden elä-
mään voi perustua vierailuihin tai kenttätutki-
muksiin.  Asukkaiden  arkea  huolellisesti  tark-
kailemalla päästään perille siitä, miten asukkaat 
ymmärtävät  jotkin  asiat  ja  miksi  he  toimivat 
niin  kuin  toimivat.  Esimerkiksi  Chapples  & 
Shove  (2005)  ovat  tehneet  laajan  kenttätutki-
muksen siitä, miten asukkaat ymmärtävät asun-
tojen lämpötiloihin liittyviä kysymyksiä.

Käyttäjien osallistumisella  suunnitteluun  on 
pitkät  perinteet  Pohjoismaissa  liittyen  esimer-
kiksi  työpaikkojen  tietotekniikkaratkaisuihin. 

käyttäjät tuottajat

tuottajat

julkiset
toimijat

käytettävyys, hyödyllisyys,
hyväksyttävyys, käyttökontekstiin
sopivuus

liiketoimintapotentiaali
sopivuus olemassa
olevaan osaamiseen

yhteiskunnalliset
tarpeet ja vaatimukset

yhteiskunnalliset
tarpeet ja vaatimukset

käytettävyys, hyödyllisyys,
hyväksyttävyys,
käyttökontekstiin sopivuus

liiketoimintapotentiaali
sopivuus olemassa
olevaan osaamiseen

käyttäjät

Kuva 1. Kommunikaation haasteet energiatehokkuustiedon leviämisessä.

1a. 1b.



154    Koti – tehtävistä uusiin ihanteisiin

Jossain määrin on kehitetty myös muotoja, jois-
sa  asukkaat  pääsevät  suunnittelijan  työpöydän 
viereen  vaikuttamaan  ratkaisuihin.  Tässä  voi-
daan käyttää erilaisia osallistavia toimintatapoja 
(esim. Spaargaren ym. 2006, Hoffman 2006).Spaargaren ym. 2006, Hoffman 2006).

Käyttäjäinnovaatiot  viittaavat  siihen,  että 
käyttäjät  ainakin  joissakin  tuoteryhmissä  ovat 
osoittautuneet tärkeiksi innovaatioiden lähteik-
si (esimerkiksi lääketieteelliset instrumentit) ja 
että  he  ’tuunaavat’  tuotteita  itselleen  sopivim-
miksi (von Hippel 2005). Tutkimusten mukaan 
vaihtoehtoisten  energiateknologioiden  alalla 
käyttäjillä  on  ollut  merkitystä  (Jamison  2001). 
Esimerkiksi  Ornetzeder  &  Rohracher  (2006) 
ovat osoittaneet asukkaiden tärkeän roolin au-
rinkolämpökerääjien ja hakekattiloiden kehitte-
lijöinä Itävallassa.

Julkisten toimijoiden osallistumista kolman-
tena osapuolena tuottajien ja käyttäjien väliseen 
vuorovaikutukseen on Suomessa tutkittu uusien 
ratkaisujen juurruttamisen nimellä (esim. Kivi-
saari & Lovio 2000). Juurruttamista on kokeiltu 
mm. selvitettäessä energiansäästöliiketoiminta-
mallin  käyttöönottoa  kuntasektorin  rakennus-
hankkeissa (Lovio ym. 2003). Juurruttamisessa 
pyritään  kolmen  osapuolen  yhteistyön  kautta 
lisäämään  kaikkien  osapuolten  tietoa  uudesta 
toimintamallista  sekä  muokkaamaan  sitä  niin, 
että  se  on  kaikkien  osapuolten  näkökulmasta 
hyväksyttävä ja kiinnostava vaihtoehto.

Kokemus  osoittaa,  että  kommunikaation 
edistäminen  ja  ratkaisujen  löytyminen  ei  ole 
helppoa. Seuraavassa kerrottava esimerkki yh-
destä  tärkeästä  matalaenergiatalojen  käyttöön-

oton  edistämishankkeesta  valottaa  sitä,  millai-
siin kysymyksiin saatetaan törmätä.1 Esityksen 
tarkoitus  ei  ole  jälkikäteen  arvostella  hanketta 
vaan käyttää sitä esimerkkinä, jonka avulla pys-
tytään  pureutumaan  moninaisiin  kommuni-
kaatio-ongelmiin konkreettisesti.

MotiVoittaja-hanke: käyttäjä-
ystävällisen matalaenergiatalon 
kaupallistamisyritys

Motiva on valtion omistama osakeyhtiö,  jonka 
tehtävä on edistää energiansäästöä ja uusiutuvi-
en  energialähteiden  hyödyntämistä  Suomessa. 
Vuonna 1999 Motiva käynnisti hankkeen, jonka 
tarkoituksena  oli  edistää  matalaenergiatalojen 
yleistymistä.  Erityinen  pyrkimys  oli  muuntaa 
monimutkaiselta kuulostava matalaenergiatalo-
konsepti  helposti  lähestyttäväksi  valmistalopa-
ketiksi omakotitalomarkkinoita ajatellen.

Projektissa  matalaenergiatalolla  tarkoitet-
tiin omakotitaloja,  joissa hyödynnettiin monia 
olemassaolevia  energiansäästömahdollisuuksia 
(lisäeristeet,  energiansäästöikkunat,  lämmön-
talteenotto,  lämpöpumput,  passiivinen  aurin-
koenergia  ja  rakennuksen  sijainti).  Olennaista 
konseptissa  oli,  että  se  perustui  omakotitalon 
energiavirtojen tarkkaan ymmärtämiseen, kont-
rollointiin  ja  hyödyntämiseen.  Konkreettisina 
energiataloudellisina  tavoitteina  oli  puolittaa 
uudispientalojen  lämmitysenergian  kulutus  ja 
vähentää sähkönkäyttöä normaaliin rakentami-
seen verrattuna. 

1  Kuvaus perustuu mm. seuraaviin lähteisiin: Halme ym. 2005 ja Heiskanen ym. 2007.
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MotiVoittaja-hanke  yritti  edistää  tällaisten 
talojen  käyttöönottoa  järjestämällä  hankinta-
kilpailun. Hankintakilpailussa  julkinen  toimija 
(1)  luo  uudelle  tuotteelle  tavoitekriteerit,  (2) 
pyytää  tuottajia  tekemään  kriteereiden  mukai-
sia ehdotuksia, (3) myöntää kriteerit täyttäville 
ehdotuksille  luvan  käyttää  sertifikaattia  ja  (4) 
tuottajien  innostamiseksi  hankkii  uusille  tuot-
teille  mahdollisimman  suuren  sitoutuneen  al-
kuostajaryhmän. 

Matalaenergiatalon  luomisessa pyrittiin otta-
maan huomioon kuluttajien aiemmin esittämiä 
näkemyksiä. Koska rakentaminen on kuluttajille 
stressaavaa, vain harvat kuluttajat ovat innokkai-
ta kokeilemaan uutta teknologiaa. Siksi ajateltiin, 
että  julkisen  toimijan  myöntämä  MotiVoittaja-
sertifikaatti  lisäisi  kuluttajien  luottamusta  ma-
talaenergiataloja kohtaan. Sertifikaatin ajateltiin 
helpottavan  kuluttajien  mahdollisuutta  löytää 
tuotteet markkinoilta ja helpottaa valintapulmia. 
Hankkeella haettiin pientalokokonaisuuksia, jot-
ka asiakas saisi halutessaan avaimet käteen –pe-
riaatteella. Taustalla oli ajatus, että omakotitalo-
rakentajat ovat kasvavassa määrin kiinnostuneita 
valmistalopaketeista.  Lisäksi  konseptin  kritee-
reissä  korostettiin  energiansäästön  ohella  ter-
veellistä  sisäilmaa  ja  asumismukavuutta,  koska 
ennestään  tiedettiin  näiden  olevan  asukkaiden 
tärkeitä päätöskriteereitä.

Motiva toimi kilpailun käynnistäjänä ja hal-
linnoijana.  Toinen  olennainen  partneri  hank-
keessa  oli  Valtion  teknillinen  tutkimuskeskus 
VTT,  jolla  on  pitkä  kokemus  matalaenergiata-
lojen kehittäjänä. Hankintakilpailuun muodos-
tettiin  edustava  tuomaristo.  Kilpailu  avattiin 
vuonna 2000 ja seuraavana vuonna julkistettiin 
voittajat.  Kilpailuun  osallistui  20  rakennusyri-

tystä,  mitä  voidaan  pitää  hyvänä  saavutukse-
na.  Näistä  8  palkittiin  eli  niille  annettiin  lupa 
käyttää  MotiVoittaja-sertifikaattia  talomallinsa 
myynnissä.  Myöhemmin  kaksi  muuta  yritystä 
sai lisäksi oikeuden käyttää merkkiä. Motiva ja 
tuomaristo pitivät palkittuja talopaketteja hyvi-
nä.  Palkittujen  ratkaisujen  energiankulutus  oli 
vähintään 35 % alhaisempi kuin talopaketeissa 
yleensä,  eivätkä  ratkaisujen  rakennuskustan-
nukset  olleet  kohtuuttoman  suuria.  Palkituista 
10 rakennusyrityksestä neljä ryhtyi käytännössä 
myymään  uutta  talomalliaan  ja  kolme  yritystä 
myi ratkaisua edelleen vuonna 2006. 

Kaikki siis hyvin? Valitettavasti ei. Rakennus-
yritykset  olivat  melko  pettyneitä  myyntilukui-
hin.  Ne  olivat  odottaneet,  että  Motivan  hank-
kiman  alkuostajaryhmän  kanssa  olisi  syntynyt 
enemmän todellisia kauppoja ja että markkinat 
olisivat  muutenkin  laajentuneet  nopeammin. 
Vähäisten kauppojen lisäksi kävi ilmi, että Mo-
tiVoittaja-hankkeen  luoma  kriteeristö  mata-
laenergiataloille  ei  tullut  niin  tunnetuksi,  kuin 
olisi voinut  toivoa. Hanke onnistui kyllä  lisää-
mään  yleistä  tietoisuutta  matalaenergiataloista 
ja  levittämään ajatusta, että  talopakettimarkki-
noille voidaan tuoda matalaenergiataloja. 

Asukkaiden tulkitseminen ja 
osallistuminen hankkeessa

Hankkeen  osittaisen  epäonnistumisen  selityk-
siä pohdittaessa on syytä arvioida, miten mata-
laenergiatalojen ostajien ja tulevien asukkaiden 
näkemyksiä  hankkeessa  tulkittiin  ja  miten  he 
pääsivät osallistumaan hankkeeseen.

Kilpailun  talokonseptin  suunnitteluun  ja 
voittajien valintaan osallistuivat  lähinnä asian-
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tuntijat.  Projektin  vetäjä,  käytetyt  asiantuntijat 
ja  palkintolautakunnan  jäsenet  olivat  lähinnä 
tekniikan  asiantuntijoita.  Käyttäjiä  palkinto-
lautakunnassa  edusti  vain  kaksi,  joista  toinen 
suoranaisesti  pientalorakentajia.  Pientalora-
kentamisen Kehittämiskeskus ry (PRKK) edus-
ti  hankkeessa  pientalorakentajia  ja  –korjaajia. 
Palkintolautakunta yleisesti pyrki kyllä huomi-
oimaan tunnetut asukkaiden huolenaiheet (kus-
tannukset, mukavuus ja sisäilman laatu) kritee-
reiden laadinnassa ja palkittujen valinnassa.

Kilpailusta tiedottaminen noudatti pääasias-
sa  ylhäältä-alas-tiedottamisen  mallia.  Projekti 
tiedotti lehdistön ja muun median välityksellä, 
mikä onnistuikin hyvin. Hanke sai paljon myön-
teistä julkisuutta. Myöhemmin hankkeen vetäjät 
arvioivat,  että  tiedottamiseen  olisi  pitänyt  olla 
käytössä  enemmän  resursseja  myös  kilpailun 
jälkeen, jotta uusien talomallien kaupallistami-
nen olisi onnistunut paremmin. Hankkeen pa-
ras tiedotusmenestys saavutettiin osallistumalla 
valtakunnallisille  asuntomessuille.  MotiVoit-
taja-talokonsepti  esiteltiin  vuoden  2001  asun-
tomessuilla  ja  demonstraatiotalot  rakennettiin 
vuoden 2002 Kotkan asuntomessuille. 

Onnistumisen  kannalta  tärkeän  alkuostaja-
ryhmän  kokoaminen  oli  hankkeessa  vaikeaa. 
Ponnistelujen  jälkeen  pystyttiin  saamaan  alus-
tavat  osallistusmissitoumukset  40  perheeltä. 
Kilpailun  ratkettua  osoittautui  kuitenkin,  että 
perheet olivat haluttomia  tekemään sitovia so-
pimuksia  palkittujen  rakentajien  kanssa.  Li-
säksi  jotkut  eivät  olleet  tyytyväisiä  kilpailun 
tuottamiin  standardiratkaisuihin  ja  vaativat 
huomattavia yksilöllisiä muutoksia. Muutosten 
seurauksena  ratkaisut  eivät  aina  täyttäneet  al-
kuperäisiä  energiatehokkuuskriteereitä.  Tuot-

teiden  markkinoinnin  kannalta  tärkeimmiksi 
ostajiksi osoittautuivat ne kolme perhettä, jotka 
ostivat vuoden 2002 asuntomessujen demonst-
raatiotalot.

Hankkeen  virallinen  tiedottaminen  saavut-
ti  menestystä  lehdistössä.  Epävirallisen  inter-
net-keskustelun  (Suomi  24.fi  ja  Rakentaja.fi) 
analyysi  tuo esiin monivivahteisemman kuvan 
hankkeen  vastaanotosta.  Vapailla  foorumeil-
la  oli  monenlaisia  mielipiteitä  siitä,  millainen 
matalaenergiatalo  on  hyvä  ratkaisu  ja  paljon 
keskustelua  todellisuudessa  toteutuvista  läm-
mityskustannuksista.  Samoin  paljon  keskus-
telua  käytiin  siitä,  kannattaisiko  investoida 
lämpöpumppuihin vai parempaan eristykseen. 
Edelleen  pohdittiin  ekologisten  talojen  (tradi-
tionaaliset  rakennusmenetelmät  ja  luonnon-
materiaalit)  ja  modernien  matalanergiatalojen 
(huolellinen  eristys  sekä  ilma-  ja  energiavir-
tojen  kontrollointi)  keskinäistä  paremmuutta. 
Keskustelu siis osoittaa, että MotiVoittaja-talo-
jen systeemidesign ei vastannut kaikkien taval-
listen talonrakentajien toiveita. 

MotiVoittaja-hankkeen keskeinen ajatus uusi-
en markkinoiden luomisessa oli iskeä ajateltuun 
kasvavaan  keskiluokkaiseen  kysyntään,  joka 
suuntautuu  valmisratkaisujen  ostamiseen  avai-
met käteen -periaatteella. Osoittautui kuitenkin, 
että asunnonrakentajat ovat varsin heterogeeni-
nen joukko ihmisiä, jotka pohtivat erilaisia läm-
mitys- ja rakennevaihtoehtoja ja tasapainoilevat 
erilaisten  kustannus-  ja  mukavuusvaatimusten 
kanssa. Lisäksi valmistalopaketit eivät sittenkään 
yleisesti  ottaen  ole  tavallisia  standardituotteita. 
Yksittäisiä  valmistalopaketteja  myydään  pieniä 
määriä  ja  standardimallejakin  muunnellaan  ra-
kentamisvaiheessa paljon. 
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Kyselytutkimus, joka toteutettiin puoli vuot-
ta  kilpailun  jälkeen  (Mikkola  &  Riihimäki 
2002)  osoitti,  että  omakotitalorakentajien  kes-
kuudessa  oli  kasvavaa  kiinnostusta  energian-
säästöön  ja  ekologiseen  rakentamiseen.  Vas-
taajat  olivat  kuitenkin  sitä  mieltä,  että  asiasta 
ei ole riittävästi luotettavaa tietoa ja että monet 
kilpailevat ratkaisut vielä sekoittavat tilannetta. 
Lisäksi vain alle puolet vastanneista uskoi, että 
matalaenergiaratkaisuilla  voitaisiin  vähentää 
energiankulutus  puoleen  ilman  merkittäviä  li-
säkustannuksia, mikä puolestaan oli koko Mo-
tiVoittaja-hankkeen lähtökohta.

Hankkeen kommunikaation onnistu-
neet ja epäonnistuneet piirteet 

MotiVoittaja-hanke onnistui joissakin kommu-
nikaatiotavoitteissaan  suhteessa  omakotitalo-
markkinoiden osapuoliin (kuva 2). Se onnistui 
jossain  määrin  lisäämään  omakotitalorakenta-
jien  ja  talopakettitarjoajien  tietoisuutta  ener-
giansäästön tärkeydestä ja matalaenergiaraken-
tamisen mahdollisuuksista. Samoin se onnistui 
vähentämään  kuluttajien  epäilyä,  että  matala-
energiaratkaisut  heikentävät  asumisen  muka-
vuutta ja sisäilman laatua. Hanke oli menestyk-
sellisempi  suhteessa  tuottajiin  kuin  käyttäjiin. 
Tämä näkyy siinä, että useat yritykset tarjosivat 
kilpailuun ratkaisujaan, monet saivat oikeuden 
käyttää sertifikaattia ja muutamat myös ryhtyi-
vät myymään mallejaan ja rakentamaan niiden 
demonstraatiomalleja asuntomessuille. 

Uudet talomallit kävivät kuitenkin huonosti 
kaupaksi. Tämä osoittaa, että hanke epäonnistui 
monissa  kommunikaatiotavoitteissaan  erityi-
sesti  suhteessa  omakotitalorakentajiin.  Hanke 

ei vakuuttanut heitä riittävästi energiansäästön 
kiireellisyydestä.  Energiahinnat  lähtivät  voi-
makkaaseen  nousuun  vasta  kilpailun  jälkeen. 
Samoin  rakennusmääräysten  kiristyminen  ta-
pahtui  muutamaa  vuotta  myöhemmin.  Nämä 
kehitystendenssit  olivat  jo  näköpiirissä  kilpai-
lun aikana, mutta hanke ei pystynyt vakuutta-
maan kuluttajia siitä, että ne todella toteutuisi-
vat muutaman vuoden päästä. 

Hanke  ei  myöskään  onnistunut  luomaan 
selkeää  uutta  matalaenergiatalokonseptia,  joka 
olisi ollut laajan kuluttajajoukon omaksuttavis-
sa.  Systeemidesigniin  perustuva  malli  jäi  vain 

käyttäjät tuottajat

julkiset
toimijat

sisäilman laatua,
mukavuutta ja helppoutta
koskevat tarpeet

erilaisten rakennusyritysten
olemassa oleva osaaminen

energiatehokkuuden
tärkeys tulevaisuudessa

tietoisuutta matala-
energia -asumisen
eduista

Kuva 2. MotiVoittaja-hankkeen kommunikaation onnistuneet piirteet 
tuottajien, käyttäjien ja julkisten toimijoiden välillä.
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yhdeksi  vaihtoehdoksi  muiden  vaihtoehtojen 
joukkoon. Näin kuluttajille jäi merkittävää epä-
varmuutta siitä, mitkä ratkaisut ovat parhaita.

Edelleen hanke ei onnistunut täysin kulutta-
jien  näkemysten  tulkinnassa  ja  osallistamises-
sa.  Jälkeenpäin  ajatellen  olisi  voinut  kiinnittää 
enemmän  huomiota  kuluttajien  erilaisuuteen, 
heidän  halukkuuteensa  räätälöidä  taloratkai-
suja sekä ylipäätään heidän haluunsa osallistua 
suunnitteluun.

Internet-keskustelujen  analyysi  tuo  esiin 
myös sen, että käyttäjien ja tuottajien välisessä 

suhteessa  on  selvä  kommunikaatio-ongelma. 
Kuluttajat  eivät  luota  yksittäisten  rakennusyri-
tysten tai teknologian tarjoajien informaatioon. 
Yritysten  koetaan  vain  myyvän  omia  ratkaisu-
jaan.  Tähän  ongelmaan  MotiVoittaja-hanke 
pyrki  löytämään  ratkaisun  tarjoamalla  serti-
fikaattinsa  kuluttajien  päätöksenteon  tueksi, 
mutta  koska  Motiva  ei  hankkeen  ajankohtana 
ollut  vielä  niin  tunnettu  kuin  se  nykyisin  on, 
sertifikaatti  ei  todennäköisesti  ollut  riittävän 
vakuuttava. 

Miten kommunikaatiota olisi voinut 
parantaa osapuolten välillä?

Tämän  artikkelin  alussa  viitattiin  neljään  kei-
noon  käyttäjien,  tuottajien  ja  yhteiskunnallis-
ten  toimijoiden  keskinäisen  kommunikaation 
parantamisessa:  suunnittelijoiden  huolellinen 
perehtyminen käyttäjien  toimintaympäristöön, 
käyttäjien osallistuminen, käyttäjäinnovaatiot ja 
juurruttaminen yhteiskehittämisen menetelmä-
nä. Pohdimme seuraavassa miten näitä keinoja 
olisi  voitu  hankkeessa  hyödyntää  enemmän  ja 
miten tulevaisuuden uusissa hankkeissa voitai-
siin päästä parempiin tuloksiin.
1.  Suunnittelijoiden  perehtymistä  käyttäjien 

tarpeisiin  ja  toimintaympäristöön  hyödyn-
nettiin  hankkeessa,  varsinkin  jos  otetaan 
huomioon,  että  hankkeessa  hyödynnettiin 
VTT:n aiempia kokemuksia. Sellaiset näkö-
kohdat kuin omakotitalorakentamisen stres-
saavuuden vähentäminen sekä mukavuuden 
ja sisäilmanlaadun tärkeys otettiin hankkees-
sa huomioon. Myös kuluttajien erilaisuudes-
ta  oltiin  jonkin  verran  tietoisia.  Vielä  huo-

Kuva 3. MotiVoittaja-hankkeen kommunikaation epäonnistuneet piir-
teet tuottajien, käyttäjien ja julkisten toimijoiden välillä.

käyttäjät tuottajat

julkiset
toimijat

luottamuksen puute

käyttäjien heterogeenisyys

halu räätälöidä valmistaloja

halu osallistua ja tietää asioista

vaikeudet hälventää epävarmuutta
ekologisen asumisen sisällöstä

vaikeudet viestiä
energiansäästön kiireellisyydestä

vaikeudet viestiä rakennussuunnitteluun
perustuvasta matalaenergiakonseptista
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lellisempi  perehtyminen  omakotirakentajan 
arkeen olisi saattanut kuitenkin paljastaa, että 
hankkeen  lähtökohtana  ollut  valmistalopa-
kettimalli  ilman  riittäviä  räätälöintimahdol-
lisuuksia ei vastaa kuluttajien vaihtelevia tar-
peita ja erilaisia rakennusolosuhteita. Hanke 
jäi  tässä  suhteessa  puolitiehen.  Tämä  liittyy 
Akrichin  (1995)  esittämään  yleisempään 
ongelmaan:  vaikka  suunnittelijoilla  onkin 
usein  varsin  monipuolista  tietoa  käyttäjistä, 
niin tietoa tulkitaan usein ahtaasti hankkeen 
lähtökohtiin  rajautuen  eli  kaikkea  olemassa 
olevaa tietoa ei pystytä hyödyntämään. 

2.  Käyttäjien  osallistuminen  hankkeen  suora-
naiseen suunnitteluun oli vähäistä. Palkinto-
lautakunnan  muutamat  käyttäjien  edustajat 
edustivat enemmänkin asiantuntijakäyttäjiä. 
Myös  alkuostajaryhmän  kanssa  kommuni-
kointi  oli  vaikeaa.  Käyttäjien  omaehtoisten 
keskusteluryhmien  intensiivisemmällä  käy-
töllä olisi voinut paljastua selvemmin mata-
laenergiatalokonseptien moninaisuus ja siitä 
johtuva käyttäjien kokema epävarmuus, mitä 
lisää  epäluottamus  yksittäisiin  talorakenta-
jiin  ja  teknologiatarjoajiin  sekä  yleisempi 
luottamuksen puute suhteessa energiansääs-
töratkaisujen kustannustehokkuuteen. 

3.  Käyttäjäinnovaatiot  tarkoittaisivat  asukkai-
den  syvällisempää  osallistumista  matala-
energiatalokonseptien  varsinaiseen  kehit-
tämiseen.  Käyttäjäinnovaatiot  eivät  ole  tällä 
alalla tuntemattomia. Päinvastoin monet ma-
talaenergiatalomallit on alunperin suunnitel-
tu  yksittäisten  asukkaiden  omaan  käyttöön 
(Lovell  2007).  Nämä  käyttäjien  kehittämät 
mallit vaihtelevat korkeateknologisista älyk-

käistä  kodeista  hyvinkin  perinteisiin  itsera-
kennettuihin  taloihin.  Yhteistä  niille  on  se, 
että ne ovat tavallisesti hyvin räätälöityjä kul-
loisenkin  suunnittelija-asukkaan  tarpeisiin 
(Daniels 2007).

Käyttäjäinnovaation ajatus on  itse asiassa osit-
tain ristiriitainen MotiVoittaja-projektin vision 
kanssa.  Sen  nimenomainen  tavoite  oli  päästä 
yksittäisratkaisuista  yleisiin  valmistalomallei-
hin, joihin voisi kohdistua merkittävää tavallis-
ten  ihmisten  kysyntää.  MotiVoittajan  visio  on 
voinut  olla  aivan  oikea,  eikä  ole  ilmeistä,  että 
parhaidenkaan  käyttäjien  omat  talot  olisivat 
tarjonneet  hankkeelle  valmiita  monistettavissa 
olevia  ratkaisuja.  Kuitenkin  internet-keskuste-
lun analyysi osoittaa, että omakotitalorakentajat 
keräävät merkittävän määrän tärkeää kokemus-
ta  rakennusprojektiensa  aikana  ja  että  he  ovat 
tätä tietoutta valmiita myös jakamaan. Internet 
voisi  tarjota  välineen  tällaisen  käyttäjätiedon 
systemaattiseen keräämiseen. Halme ym. (2005) 
ehdottivat  jopa, että MotiVoittaja-projekti olisi 
voinut  harkita  jonkinlaisen  avoimen  suunnit-
telualustan luomista internetiin sen sijaan, että 
rohkaistiin  rakennusyrityksiä  luomaan  kukin 
oma kilpailuratkaisunsa. Tosin on muistettava, 
että  MotiVoittaja-hankkeen  liikkeellelähtövuo-
sina  avoimen  innovaation  toimintamallista  ei 
yleisestikään ollut vielä paljon keskustelua.  In-
nostusta tähän suuntaan olisi varmasti nykyisin 
paljon enemmän. 

Kaikkien  edellä  mainittujen  keinojen  laa-
jempi käyttö olisi voinut yhdessä tuottaa myös 
sen  oivalluksen,  että  kommunikointi  ylhäältä 
alaspäin  ei  ole  kovin  tehokas  tapa  viestiä.  Ra-
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kentamisalalla  on  jonkin  verran  vertaisverk-
koja  ja  rakentajien epävirallista yhteydenpitoa. 
Näihin  verkostoihin  osallistuminen  voisi  täy-
dentää  joukkoviestimien  välityksellä  tehtävää 
tiedotusta.  Energiatehokkuuden  motivointi  ja 
hyvien ratkaisujen markkinointi voi olla paljon 
tehokkaampaa olemassaolevien ruohonjuurita-
son toimijoiden kautta (ks. esim. Brohmann ym 
2006).  Verkostomarkkinoinnin  menetelmillä 
voisi olla siis käyttöä.

Kuluttajien  luottamuksen  puutetta  yritettiin 
hankkeessa  ratkaista  luomalla  julkisesti  tuettu 
sertifikaatti.  Omakotitalot  ovat  kuitenkin  mel-
ko  yksilöllisiä  ratkaisuja.  Ei  riitä,  että  valmis-
pakettimallilla  on  julkisesti  tuettu  sertifikaatti. 
Räätälöidessään malleja omien tarpeiden ja pai-
kallisten olosuhteiden mukaiseksi omakotitalo-
rakentajat tarvitsevat puolueettomia luotettavia 
neuvoja  myös  monissa  yksityiskohtaisissa  ky-
symyksissä.  Sellaista  ei  MotiVoittaja-hankkeen 
kaltainen  kansallinen  hankintakilpailu  tieten-
kään  voi  tarjota.  Siihen  tarvitaan  esimerkiksi 
kunnallisen tason julkisesti tuettua puolueeton-
ta  neuvontatoimintaa.  Tällaista  on  saatavissa 
mm.  Ruotsissa  (ks.  esim.  Palm  2006)  erittäin 
runsaasti Suomeen verrattuna.

Viestintä, taloudellinen ohjaus ja 
normit yhdessä luovat tehokkaan 
kommunikaation

Matalaenergiatalo tai yleisemmin vähän energi-
aa käyttävät pientalot on erittäin monimutkai-
nen  tuoteryhmä.  Se  on  pikemminkin  paikalli-
nen palvelu kuin standardi teollisuustuote. Juuri 

siksi asukkaiden, rakennusyritysten ja julkisten 
toimijoiden  välisten  kommunikaatio-ongelmi-
en  ratkaiseminen  on  tässä  tapauksessa  erityi-
sen  vaikeaa.  Kuvailtua  MotiVoittaja-hanketta 
voidaan  pitää  hyvänä  yrityksenä  ratkoa  eräitä 
kommunikaatio-ongelmia, mutta joitakin toisia 
ongelmia se ei pystynyt ratkaisemaan.

Ydinongelma  on  se,  että  energiansäästöön 
ei  ole  olemassa  yleisesti  pätevää  yhtä  ratkai-
sua.  Matalaenergiatalo  voidaan  tehdä  erilaisin 
tekniikoin  ja  lisäksi  talon  rakennuspaikka  ja 
asukkaiden  erityistarpeet  vaikuttavat  kulloin-
kin  parhaan  ratkaisun  yksityiskohtiin.  Tarvi-
taan  vaativien  ja  motivoituneiden  asukkaiden 
ja rakennusalan innovatiivisten yritysten aktii-
vista yhteistyötä,  jotta  löydetään riittävän  laaja 
hyvien  ratkaisujen  kirjo.  Jos  julkiset  toimijat 
voivat  auttaa  näiden  ratkaisujen  mallintamista 
ja niitä koskevan tiedon levittämisessä, niin yhä 
useamman asukkaan ja rakentajan on helpompi 
päästä liikkeelle.

Kuvailemamme  kommunikaatio-ongelmat 
ovat  niin  moninaisia,  että  on  vaikea  kuvitella, 
että  ne  kyettäisiin  ratkaisemaan  vain  parem-
malla viestinnällä. Selvitysten mukaan suurten 
rakennusyhtiöiden ja talotehtaiden tuotannossa 
ja  markkinoinnissa  energiatehokkaat  ratkaisut 
eivät  ole  vieläkään  näyttävästi  esillä.  Tarvitaan 
myös taloudellista ohjausta ja rakennusnormeja 
markkinoiden luomiseksi. 

Samalla  on  tärkeää  huomata,  että  taloudel-
lisen  ohjauksen  ja  kiristyvien  normien  avulla 
myös  kommunikaatiomahdollisuudet  parane-
vat. Taloudellinen ohjaus (energiaverojen korot-
taminen  ja  päästökauppa)  ja  markkinakehitys 
(öljyhintojen nousu) ovat varmasti lähivuosina 
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luomassa  alalle  enemmän  kysyntää  ja  tarjon-
taa.  Markkinoiden  aktivoituminen  merkitsee 
useampien  käytännön  projektien  toteutumista 
ja  niihin  liittyvien  kokemusten  saamista.  Ko-
kemuksista  oppiminen  ja  tiedon  levittäminen 
tulevat näin helpommaksi. Esimerkiksi Motiva 
organisoi  tällaista  kommunikaatiota  tällä  het-
kellä  Energiatehokas  koti  -sivujen  kautta.  Mu-
kana hankkeessa on yrityksiä sekä yksittäisiä ra-
kennushankkeita, joiden etenemistä seurataan. 

Normiohjaus  eli  uudet  tiukentuvat  raken-
nusmääräykset  eivät  myöskään  luo  vain  alan 
markkinoita, vaan ratkovat samalla kommuni-
kaatio-ongelmia.  Rakennusmääräykset  ja  nii-
hin perustuvat suositukset voivat vähentää yri-
tysten ja asukkaiden tarpeetonta tuskaa heidän 
vertaillessaan eri vaihtoehtoja. Esimerkiksi kaa-
voittajan  päätös  pakollisesta  lämpöpumppujen 
käytöstä  jollakin  tutkitusti  niille  suosiollisella 
alueella  voi  olla  järkevää  informaatio-ohjausta 
eikä tarpeetonta viranomaisvallan käyttöä. Ym-
päristöministeriö  on  aloittanut  rakentamisen 
energiamääräysten  kiristämishankkeen,  jonka 
tavoitteena on, että uusia taloja koskevia ener-
giamääräyksiä  kiristettäisiin  30–40  prosenttia 
vuoden  2010  alusta  lähtien.  On  toivottavaa, 
että määräyksiä kirjoitettaessa otettaisiin myös 
kommunikaationäkökulmat huomioon. 
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