
MITEN ASUMME
ja miten meidän pitäisi asua?

Asuntokysymys nykyhetken tärkein.

Maan omistava kansanluokka on aina vaatinut itselleen 
avaria asuntoja, mutta lapsirikkaat työläisperheet saavat tyy
tyä yhteen huoneeseen, vieläpä jakamaan tämän huoneen 
toisen yhtä lapsirikkaan perheen kanssa. Ja tällaista on vielä 
tänä päivänä meidän rikkaan maamme köyhän kansan kes
kuudessa. On kymmenhenkisiä perheitä, joissa lasten käy
tettävänä on vain yhdet kengät, ja nämä perheet asuvat huo
neissa, missä katto vuotaa ja lattianraosta kasvaa rikkaruo
hoa. Kysymme, voiko lapsista noissa oloissa kasvaa työky
kyisiä kansalaisia? Ja tuollaisesta huoneesta on tietysti vielä 
maksettava vuokraa. Lasketaan, että noin puolet maamme 
asukkaista asuu huonoissa, ala-arvoisissa ja perin puutteel
lisissa asunnoissa. Tilaston mukaan on maaseudulla 196,000 
perhettä, joilla ei ole omaa asuntoa. Nämä asuvat joko vuok
rahuoneissa, osa vielä huonommin: asukkeina, loisina, toisen
perheen luona. Asunnon tarvetta eivät nämä pysty itse tyy
dyttämään, sillä huonot tilapäiset työansiot eivät siihen anna 
mahdollisuutta. Asunnon tarve tulee yhä polttavammaksi, 
sillä

vuosittain lisääntyy maamme väkiluku noin 22,000
henkilöllä,

jotka myöskin tarvitsevat sekä työmahdollisuuksia että asun
toja. Nuoret, jotka perustavat perheen ja lisäävät lapsilu
kua, vaativat myöskin asuntoa, oikein omaa asuntoa, eikä 
vain asunnon nurkkaa jonkun perheen luona. Mutta heillä 
ei ole itsellään varaa rakentaa, ei ole vakituista työpaikkaa, 
palkka on useimmiten niin pieni, että tuskin sillä elää. Ei 
voi puhuakaan oman kodin rakentamisesta.

Liian ahtaat asunnot kotien kirous.

Meillä toimitettiin joku aika sitten tuberkuloositarkastus 
200 kunnassa. Tutkittiin noin 2,000 huonetta, joista useim
mat olivat sekä makuu- että asuinhuoneena. Näistä todet
tiin puolet olevan liika-asuttuja. Huoneissa ei riittänyt tar
peeksi ilmaa kaikille. Seurauksena oli sairautta ja tartun
taa. Meillä kuolee vuosittain noin 7,000 henkilöä keuhko
tautiin, joista suurin osa saa tartunnan ahtaissa asunnoissa, 
kun on pakko nukkua yhdessä vuoteessa keuhkotautia sai
rastavien kanssa. Vaatimukseksi täytyykin asettaa: a v a 
r a m m a t  a s u n n o t ,  e r i  m a k u u s u o j a t  e r i '  s u k u 
p u o l i l l e  ja

jokaiselle oma vuode.
Miten ne saavutetaan? Jo alussa viitattiin siihen, että vähä
varainen väestö ei itse pysty rakentamaan itselleen omia 
asuntoja. Siksi onkin kuntien valtion tukemana ryhdyttävä 
asuntoja rakentamaan niitä varten, jotka eivät itse pysty 
sitä tekemään. Ja siinä yhteydessä on pidettävä huoli, että 
suuriperheisiä varten rakennetaan suurempia asuntoja, niin 
että n i i s s ä  o n  t i l a a  l a p s i l l e .  Yhteiskunnan on 
myöskin välttämätöntä omalta osaltaan ottaa osaa suuriper- 
heellisten elinkustannuksiin, esimerkiksi vuokran muodos
sa, antamalla suurperheisille suuremman asunnon halvem

malla vuokralla. Tämä käy päinsä silloin, kun kunta on 
rakentanut tarkoitusta varten omia asuntoja.

Maaseudun väki pakenee kaupunkeihin, joissa sanotaan 
tämän vuoksi muodostuvan liika-asutusta ja työttömyyttä. 
Mutta' niin kauan kun meidän asunto-olomme maaseudulla 
ovat niin alkuperäiset kuin mitä ne ovat, häämöittää tule
vaisuus synkkänä maaseutuväestölle ja väestön virtaaminen 
kaupunkiin jatkuu. Suomi on maanviljelysmaa, väestöstä 
enemmän kuin puolet elää maataloudesta. Ja kuten tun
nettua on väestön lisääntyminen juuri maalaisväestön kes
kuudessa suurin. Siksi juuri siellä olisikin yhteiskunnan 
taholta ryhdyttävä nopeasti voimaperäiseen asuntojen ra
kentamistyöhön.

Sosialidemokraattisen puolueen asunto-ohjelmana on vaa
tia tutkimuksen toimittamista asunto-oloista koko maassa, ja 
sen perusteella vaaditaan suunnittelemaan asuntotuotantoa 
tukemalla niitä, jotka itse yrittävät rakentaa omakotilainojen 
avulla, sekä että kunnat valtion avustuksella rakentaisivat 
vähätuloisille lapsirikkaille perheille parempia asuntoja ja 
että yhteiskunnan avustus koituisi tällaisille perheille alen
netun vuokran muodossa.

Miten voimme asuntokysymyksen edistämistä jouduttaa? 
Vain siten, että hankimme kunnissa vallan sosialidemokraa
teille, joiden ohjelmansa mukaan tulee ryhtyä niihin toimen
piteisiin, jotka jouduttavat asuntokysymyksen kehitystä. 
Eduskunnassa on sos.-dem. ryhmä tehnyt aloitteen valtion 
avusta asuntotarkoituksiin.

Meidän naisten olisi laadittava itsellemme asunto-ohjelma. 
Yhden huoneen perheasuntoja ei saisi enää rakentaa. Aset
takaamme

vaatimukseksi vähintään kolme huonetta,

ei vierashuoneeksi tarkoitettuja, vaan käytäntöä varten. 
Vain avarassa asunnossa voidaan saada koti sellaiseksi, että 
perheenjäsenet siellä viihtyvät, voivat vapaa-aikanaan lues
kella ja kehittää itseään. Jos tähän päästäisiin, voisi toivoa, 
että kodit pystyisivät entistä paremmin vaikuttamaan nuo
rison siveelliseen tasoon. Ja kuinka suuri merkitys olisikaan 
perheenäideille päästä siitä hennoja jännittävästä ahtaudes
ta, joka nyt kuluttaa heidän voimansa loppuun jo  nuorella 
iällä, koska heillä ei nykyoloissa ole enemmän yön lepoa 
kuin päivän rauhaa.

Ihminen elää vain kerran. Jos meidän kannattaa työsken
nellä vastaisuudessa syntyvän uuden ja paremman yhteis
kunnan luomiseksi, kannattaa toki työskennellä nykypolven 
asuntokysymyksen ratkaisemiseksi.

Vaatimuksenamme olkoon:
Vanhat ränsistyneet asunnot on korjattava.
Liian pienet asunnot suurennettava lisähuoneita raken

taen.
Uusia asuntoja rakennettava niin pienviljelijöille kuin 

palkkatyöläisillekin.
Asuntojen uusimisessa ja rakentamisessa on perheenäidin 

työnhelpotusta tarkoittavat uudistukset otettava huomioon.
M. S.
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