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TIIVISTELMÄ
Anu Säilynojan diplomityön, Pace -pienen jalanjäljen ko   spontaanin kaupunkikehi  ämisen välineenä, tarkoitus on etsiä 
globaalien ympäristö-, ja sosiaalisten ongelmien aiheu  amaan  lanteeseen sopeutuvaa ja moniste  avaa asumisen tapaa, 
konsep  a, joka mahdollistaisi ihmisarvoisen elämän ja kodin useammalle; sallisi kaupunkien väestönkasvun kestävällä tavalla 
samalla pienentäen asukkaidensa ekologista jalanjälkeä. Diplomityössä selvitetään kestämä  ömään  lanteeseen johtaneita 
syitä ja spontaanin pienen jalanjäljen asumisen piirteitä, jo  a voidaan lopulta vastata siihen, millaisena minimiasuminen voisi 
onnistunees   tukea kaupunkien ja ihmisten kestävää kehitystä ja millä tavalla arkkitehdit ja kaupunkisuunni  elijat voisivat 
o  aa  lapäisen, pienimi  akaavaisen ja kestävän minimiasumisen mallin osaksi välineistöään. Diplomityön tavoite on o  aa 
oppia pienen jalanjäljen asumisesta spontaanina kehitysvälineenä maailman kaupungeissa, oppia sen vahvuuksista ja heik-
kouksista, epäonnistumisista ja onnistumisista, syistä marginalisoitumisen ja sivuun jääneiden suunnitelmien takana. Samalla 
luodaan mikroasunnoille omaa teoree   sta pohjaa, liitetään ne kokonaisuutena yhteiskunnallises   usko  avaan konteks  in 
niin asuntosuunni  elun, humanitäärisen arkkitehtuurin kuin kestävyy  ä tavoi  elevan kaupunkikehityksenkin osalta. 

Metodina käytetään kestävän kehityksen suunni  elussa ja tulevaisuuden tutkimuksessa käyte  yä ABCD-metodia. 
Diplomityön keskeisiä käsi  eitä ja aihealueita konsep  n taustalla ovat minimiasuminen ja pienen jalanjäljen asuminen 
sekä kestävän kehityksen suunni  eluteoria. Informaalien suunni  elukäytäntöjen teoriapohjaa tässä diplomityössä haetaan 
muiden muassa  lapäisten käy  öjen ja spontaanin kaupunkien kehi  ymisen kau  a. Diplomityössä esitetään metodin 
mukaises   kunnianhimoinen kuva tulevaisuuden  lanteesta, selvitetään kestävyyden vastaiseen  lanteeseen johtaneet syyt 
asumisessa ja kerätään tulevaisuuden suunnitelman kannalta keskeiset muu  ujat edellytyksiksi kestävän mallin luomiseen. 
Diplomityössä esitetään kestävyysperiaa  eiden kau  a suoda  uneet esimerkit ja tuodaan niiden välityksellä esiin luovat 
askeleet, jotka au  avat tavoi  eeseen pääsemisessä. Globaaliin ongelmaan ehdotetaan lopulta paikallista ratkaisua. 

Käy  äjäskenaariot havainnollistavat konsep  n toteutumista Suomen olosuhteisiin eri käy  äjäprofi ileihin sovelle  una. Kun 
Suomessa suurin keskimääräisen asumisen hiilijalanjälkeen vaiku  ava yksi  äinen tekijä on lämmite  ävien neliöiden määrä 
yhtä henkilöä kohden, tässä diplomityössä on pienen jalanjäljen konsep  n avulla kiinnite  y huomiota asunnon lämmite  ä-
vään kuu  omäärään ja sen pienentämiseen. Pienen jalanjäljen kodin on määrä toimia yhdyskuntaa täydentävänä ihmisten 
”joustoresurssina”, jonka avulla voisi helpo  aa asunnonhankintaa, täydennysrakentamista, keventää tarvi  avien korjausten 
ja muutosten määrää ja esimerkiksi jatkaa jonkin rakennuksen käy  öikää ja helpo  aa käy  ötarkoituksen muutosta, kun 
tekniset päivitystarpeet tai lisä  laresurssi voidaan täy  ää siirre  ävillä yksiköillä.

Diplomityön viimeinen osio vastaa  edon luovaa ja valikoitua soveltamista konsep  in. Käy  äjäskenaarioissa luodaan kuva 
siitä, miten pienestä osi  ain esivalmisteisesta rakennuksesta saa pienen kaupunkimoo  orin, itsenäisen energia- ja materiaa-
liyksikön, joka siirtyy kaupungin kehityksen myötä ja tuo osaltaan lihaa kivikaupungin luiden ympärille. Diplomityön keskeisin 
johtopäätös on se, e  ä konsep  na esite  y vaihtoehtoinen kestävän asumisen malli tuo oikein suunniteltuna lisää keinoja 
vähentää asumisen päästöjä samalla, kun luo lisää vaihtoehtoja myös asukkaiden elintason parantamiseen.  
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ABSTRACT
The purpose of Anu Säilynoja’s diploma thesis, Pace - Small footprint home as a tool of spontaneous city development, is to 
search for a living concept that is replicable and adapts to global environmental and social problems that we are currently 
facing. A concept that would enable decent life and home for more people. A concept that would allow popula  on growth 
in ci  es in a sustainable manner while simultaneously reducing the inhabitants’ carbon footprint. Diploma thesis clarifi es 
causes to the current untenable situa  on and also the characteris  cs of living with a spontaneously low carbon footprint in 
order to answer the following ques  ons: How can minimum housing successfully support the sustainable development of 
ci  es and their inhabitants? How architects and planners could u  lize temporary small-scale minimum housing as a part of 
their toolbox? The purpose of this diploma thesis is to learn from low carbon footprint housing in the ci  es around the world, 
to learn from its strengths and weaknesses, successes and failures, and reasons behind marginalisa  on. Simultaneously the 
diploma thesis creates theore  cal background for micro housing and links them as a whole into social context in terms of 
design, humanitarian architecture, and sustainability-seeking urban development.

ABCD method that is used in planning sustainable development is u  lized in this research also. The core concepts behind 
the concept are minimum housing and low carbon footprint housing as well as sustainable development planning theory. 
Theore  cal background regarding informal design prac  ces is u  lized through temporary usage and spontaneous city 
development. The diploma thesis brings forth an ambi  ous picture about the future scenario, unravels the causes that have 
led into unsustainable situa  on in housing, and gathers the essen  al variables regarding crea  ng the sustainable model. 
Diploma thesis presents examples that are fi ltered through the principles of sustainability and through them it discloses the 
crea  ve steps that will reaching for the target. In the end a local solu  on is proposed to a global problem. 

User scenarios with varying profi les will demonstrate implemen  ng the concept into Finland’s condi  ons. In Finland the 
largest individual factor aff ec  ng the average carbon footprint of housing is the amount of square meters per person. This 
thesis in addi  on pays a  en  on into cubicle meters and reducing their number. A low carbon footprint home is intended to 
operate as a complementary fl exible resource, through which society could alleviate acquiring an apartment and con  nuing 
construc  on. Furthermore it would reduce the amount of required repairs and changes. It could also extend the life  me of 
a building and ease the change of its purpose.

The fi nal part of the diploma thesis deals with implemen  ng the concept into prac  se. User scenarios will illustrate how 
small and partly prefabricated building will develop into a city motor – an independent energy and material unit that is 
transferable with city development.  A conclusion of this diploma thesis is that with correct planning applied, the presented 
concept of sustainable housing increases tools to reduce emissions of living while at the same  me it increases the op  ons 
to improve living standards of the recidents.

Pace - Small footprint home as a tool of 
spontaneous city development.
Diploma thesis, Master of Science in Architecture

Anu Säilynoja  17.5.2016
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Kuva1. Sain idean pienen jalanjäljen asumiskonseptista palattuani Suomeen Budapestin 
vaihdosta (vaihto 2010-2011), mutta työt veivät ja varsinaisesti pääsin työstämään ideaa 
loppuun lukuvuonna 2015-2016. Olin Unkarissa nähnyt kuinka kaivoksen vuotovesialtaan 
purkautumisonnettomuuden jäljiltä kokonainen kylä jäi asuinkelvottomaksi myrkyllisen 
lietteen takia. Yliopistolla kulkiessani olin päivittäin kävellyt lukuisten muista syistä asun-
nottomaksi jääneiden ihmisten ohi ja mietin kuka heitä auttoi ja mihin he katosivat talven 
tullessa. Olin myös yhdyskuntasuunnittelun kurssilla käynyt tutustumassa kaupungin 
uusimpaan kehityskohteeseen, jossa keskeinen kaupunkialue oli tyhjennetty vähävarai-
sista asukkaistaan siirtämällä heidät kaupungin laita-alueille ja uusimalla siten kaupun-
kirakenne siltä osin kansainvälisille sijoittajille soveltuviksi asuin- ja toimistokiinteistöiksi. 
Nämä näkymät jäivät vaivaamaan minua, kun kuitenkin olin samaan aikaan oppinut myös 
jotain uutta ja rohkaisevaa. Olin nimittäin nähnyt, kuinka kaupungin historiallisilla ydin-
alueilla entisissä ghetoissa vanhat rakennukset ja korttelit nousivat spontaanisti uuteen 
käyttöön eläviksi kulttuuri- ja yhteisökeskuksiksi – keskuksiksi, joiden takia moni muu 
kaltaiseni nuori matkusti tutustumaan kaupungin elävään underground-kulttuuriin. Anu 
Säilynoja.



ALKUSANAT
Valitsin arkkitehdin amma  n, koska koin, e  ä arkkiteh  na voin käy  ää luovuu  ani ja tarmoani hyvin konkree   sella tavalla 
edistääkseni ihmisten hyvinvoin  a. Kuvi  elin suunni  elijana voivani vaiku  aa siihen, e  ä ympäristöämme rakenne  aisiin 
kestäväs  . Opintojen edetessä ilmastonmuutos ja ihmisten eriarvoisuus olivat kasvavassa määrin alkaneet kiinni  ää huomi-
otani. Muistan myös kuinka eräs alani arvoste  u amma   lainen oli opintojeni alussa sanonut, e  ei arkkitehdin tehtävä ole 
huoleh  a esimerkiksi rakennusten ekologisuudesta, vaan suunnitella hyviä rakennuksia ja e  ä rii  ävän hyvä rakennus kyllä 
palvelisi aikanaan kaikkia sille asete  uja tavoi  eita kestävyys mukaan lukien. Samalla olin kuitenkin nähnyt, e  ei maailman 
kiivaassa muutostahdissa kaunis ja joltain näkökulmalta hyvin toimiva rakennus väl  ämä  ä kestä aikaa, niin kuin ei myöskään 
 etyin dogmein hyvänä pide  y yhdyskuntarakennekaan. Käsi  n silloin, e  en arkkiteh  na pysty vastaamaan kaikkiin ajan 

ase  amiin haasteisiin, ja siksi hakeuduin kansalaisak  ivina ihmisten pariin, jotka poh  vat ympäristöasioiden ja kaupunkien 
kehi  ymistä toisesta näkökulmasta. Olen uudelleen oppinut, e  ä alalla vallalla olevat periaa  eet ja ihanteet voivat hyvin 
hyvin keskeisellä tavalla ohjata yhdyskuntarakenteen muotoutumista ja esimerkiksi sitä, millaisissa rakennuksissa kulloinkin 
ihmiset haluavat ja voivat asua. Jostain syystä tänä päivänä arkkiteh  en keskuudessa vallitsee käsitys, e  ä valta vaiku  aa on 
valunut muille toimijoille. Ymmärsin myös, e  ä yhteiskunnalliseen vaiku  amiseen pyrkimistä ei käsityö- ja asiantun  japainot-
teisessa työssämme väl  ämä  ä pide  äisi tavoiteltavana. Toisaalta näin, e  ä sekä hyvät ja onnistuneet käytännöt ohjasivat 
rakentamisen trendejä maailmalla. 
 
Näin, e  ä alan vaiku  avuus on väistämätöntä ja voin vain itse sen  edostamalla ja valitsemalla pää  ää, mihin kaanoniin 
työlläni liityn. Myönnän olevani osa kokonaisuu  a, mukana tekemässä pieniä ja suuria päätöksiä tulevaisuuden ympäristöstä. 
Uskoin, e  ä vähintäänkin valmistumisvaiheessa minulla olisi mahdollisuus esi  ää vaihtoehtoisia visioita asumisesta ja hieman 
hämmentää ajatuksia mahdollisista tulevaisuuksista ja välineistä toivo  uun tulevaisuuteen pääsemiseksi. Aika näy  ää, onko 
arkkitehtuurissa  laa haaveilulle ja olenko työssäni onnistunut väli  ämään ideoita ja luomaan uusia synap  sia yhteyksiä 
luovaan joukkoomme. Toivon, e  ä vaihtoehtoisten visoiden nähtäisiin mahtuvan perinteisten ja arvokkaiden välineiden 
ohella valmistuvan suunni  elijan työkalupakkiin. 
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Kiitokset
Voin suurelta osin kii  ää mo  voimisesta työn loppuun saa  amiseen järjestötovereitani, jotka ovat tukeneet 
minua innollaan ja sitkeällä paneutumisellaan kaupunkikehi  ämiseen ja ympäristömme haasteisiin sekä tekniikan 
tuomiin mahdollisuuksiin. Ympäristökentällä työskentelee tulevaisuutensa tuntevia ja päteviä ihmisiä, jotka ovat 
avoimia ja valmiita monialaiseen työskentelyyn realismia ja olevan todellisuuden haasteita unohtama  a. Kiitän 
työnantajiani, jotka ovat omalla osaamisellaan ja tavoi  eillaan ope  aneet minua, mahdollistaneet opintoni sekä 
luoneet mal  llista uskoa tulevaisuuteen ja työn palkitsevuuteen. Kaikkein tärkeimpänä perhe  äni, ystäviäni ja 
poikaystävääni, jotka ovat hermojaan ja mal   aan veny  äen jaksaneet uskoa minuun ja valmistumiseeni. Kiitän 
Hennu Kjisikiä, jonka kanssa olen saanut nau   a hienoista keskusteluista. Häneltä olen saanut rohkaisua poikke-
avaan vision toteu  amiseen, ja hän on tunnistanut ja tukenut kiinnostustani kestävän kehityksen arkkitehtuuria 
kohtaan. Kiitän Hennua slummien ja kriisiasumisen näkökulman tuomisesta ohjauksiin. Ilman tätä näkökulmaa 
työstä tuskin olisi tullut näin laaja, mu  a tuskin olisin myöskään oppinut yhtä paljon kuin olen nyt saanut tehdä. 
Suuret kiitokset Aulikille posi  ivisesta nosta  avan hengen luomisesta sekä amma   taitoisesta kirjoi  amisen ja 
visuaalisen työn ohjauksesta. Jannelle kiitokset käytännön suunni  elijan pragmaa   sesta, rehellisestä ja krii   -
sestä o  eesta. Ilman eriävien näkemysten kuulemista ja kollegiaalista keskustelua tuskin syntyy muutostakaan. 
Todellakin, arkkitehdeista on moneksi, ja uskoisin, e  ä on mahdollista suuntautua omien kiinnostusten mukaiselle 
amma   polulle.
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Kuva2.   Kiberan slummi on ehkä maailman tunnetuin ja toisaalta maailman avustetuin 
slummi. Sen olemassaoloon ja ongelmiin tiivistyvät todisteet kehitysavun kipeimmistä 
epäonnistumisen kohdista: Pirstaleinen ja pätkittäinen kehitys, yhdistettynä asukkaille 
liian kalliisiin sosiaalisin asunto- ja palveluhankkeisiin. (Juurus 2015.) Kuva: Schreibkraft, 
Wikimedia Commons.
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Kuva3. Kaavio maailman tyhjistä asunnoista ja slummien asukkaista 
Slummeissa asuu yhteensä 860 miljoonaa ihmistä ja  maailmalla 
on yhteensä 120 miljoonaa asuntoa tyhjillään. Näistä Kiinassa 64 
miljoonaa, Yhdysvalloissa 18.4 miljoonaa, Egyptissä 3 miljoonaa, 3.3 
miljoonaa Maharashtrassa Intiassa, 1.5 miljoonaa Espanjassa, 0.85 
miljoonaa Englannissa, 0.7 miljoonaa Mexico cityssä.  500 miljoonaa 
ihmistä saisi kodin näistä niin kutsutuista aavekaupungeista, jos ne 
olisivat oikein sijoitettuja ja oikein suunniteltuja. Data, UN-Habitat & 
El-Sioufi  2013.

JOHDANTO
Halusin opintojeni loppupuolella toteu  aa projek  n, jolla 
olisi merkitystä yhteiskunnan vähäosaisten sekä ympäristön 
kannalta. 

Talouden myllerryksen, ilmastonmuutoksen ja työelämän 
pirstaloitumisen takia olin hyvin huolissani ikäluokkani tule-
vaisuudesta maailmalla ja siitä, tulisiko ikäisilläni ja nuorem-
milla koskaan olemaan varaa asua kodeissaan1 saa   valtaa 
vaiku  aa yhä kurjistuvaan elämäänsä, jossa työ tai koulutus 
eivät väl  ämä  ä ole tae pärjäämisestä. Ymmärsin, e  ä ajassa 
kokemamme muutos- ja kaupungistumisaalto on suurin 
si  en teollistumisen aikojen ja e  ä ilmastonmuutoksen 
suurimmat häviäjät löytyisivät maailman väkirikkaimmista ja 
köyhimmistä kaupungeista (Kuva2). Länsimaisilla nuorilla ei ole 
varaa kalliiseen asumiseen, kun taas köyhimpien val  oiden 
nuoret joutuvat luopumaan kodeistaan ilmastonmuutoksen, 
työpaikkojen katoamisen tai levo  omuuksien takia. Kun 
län  sissä maissa on pula kohtuuhintaisista asunnoista ja 
täydennysrakennuspaikoista, kehi  yvissä maissa taistellaan 
perusasioista – vain harvalla on tosiasiallises   he   varaa teol-
listuneissa maissa määriteltyyn minimiasumisen tasoon. Kun 
tämän kaiken summaa yhteen, suurkaupungit ovat niin kotoi-
sissa länsimaissamme kuin kehi  yvissä val  oissakin kovassa 
paineessa kehi  ää uusia asumisen malleja, jotka vastaisivat 

1  Milleniaalit, eli vuosien 1980–2000 välissä syntyneiden 
sukupolvet, ansaitsevat vähemmän kuin aiemmat sukupolvet, ja 
tutkimuksen mukaan heidän elintasonsa tulee olemaan aiempia 
sukupolvia alhaisempi ja heillä on vaikeuksia hankkia kotejaan kal-
listuvilla asumisen markkinoilla. (Moos 2014.)

yhä kasvavaan asuntojen tarpeeseen rii  ävän kestävällä ja 
monipuolisella tavalla. Siinä haasteessa yhä keskeisimmäksi 
kehi  äjäresurssiksi nähdään ihmiset itse tavoi  eineen ja 
tarpeineen. Meillä pohjoisena hyvinvoin  val  ona on varaa 
kehi  ää kestäviä ja vaihtoehtoisia malleja, jotka muoka  una 
voisivat toimia myös muualla maailmassa.

Kodi  omuus, ilmastonmuutos ja eriarvoistuminen mieles-
säni mie  n, mikä olisi sellainen muu  uvaan maailman-
 lanteeseen sopeu  ava ja moniste  ava asumisen tapa, 

konsep  , joka mahdollistaisi ihmisarvoisen elämän ja 
kodin useammalle sekä sallisi kaupunkien väestönkas-
vun kestävällä tavalla samalla pienentäen asukkaidensa 
ekologista jalanjälkeä. Mieleeni alkoi hahmo  ua kuva 
kompak  sta omavaraisesta minimikodista, joka täydentäisi 
yhdyskuntarakenne  a ja toisi siihen oman monipuolistavan 
lisänsä. Kompak   ko   voisi jopa olla siirre  ävissä ja tarjota 
asukkaille enemmän vaikutusmahdollisuuksia. Jos miniko   
olisi varuste  u off -grid (mm. uusiutuvan energian) tekniikoin, 
se olisi aidos   lähes energia- ja materiaaliomavarainen. Aloin 
kehitellä täydentävää pienen jalanjäljen asumiskonsep  a ja 
tarkastella laajemmin asuntoja, jotka mahdollistavat jous-
tavan asuinpaikanvalinnan ja pienemmän asuin  lavuuden 
ansiosta matalammat elämisen kustannukset sekä pienem-
mät asumisesta johtuvat päästöt. 

Konsep   tuntui ideana hyvältä, mu  a samalla mieleeni 
nousi kysymys, miksei samalla keinolla olla jo ratkaistu 
asumisen kestävyysongelmia. Keskeisiksi tarkasteltaviksi 
käsi  eiksi ja aihealueiksi konsep  n taustalle muodostuivat 
minimiasumisen käsite ja pienen jalanjäljen asuminen. Jo  a 
konsep  ssa esitetyllä asumisen tavalla olisi merkitystä 
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asukkaiden oman vaiku  amisen ja kestävän yhdyskunnan 
täydennysrakentamisen kannalta, koin aiheelliseksi hakea 
informaalien suunni  elukäytäntöjen teoriapohjaa muiden 
muassa  lapäisten käy  öjen ja spontaanin kaupunkien 
kehi  ämisen kau  a. Näitä käsi  eitä avaan tarkemmin työn 
seuraavassa osiossa konsep  n määri  elyn yhteydessä. 

Halusin siis  etää, voiko ajatus kompak  sta minimikodista 
kaupungin spontaanina kehi  äjänä toimia. Koska en voinut 
testata vielä ideaani kovin suuressa mi  akaavassa, perehdyin 
kirjallisuuden ja muun tarjolla olevan aineiston (esim. ne   -
lähteet) avulla olemassa olevaan  lanteeseen. Aloin etsiä 
esimerkkejä siitä, miten alalla tätä kysymystä oli historian 
saatossa ratko  u ja pian huomasin, e  en ollut yksin ajatusteni 
kanssa. Arkkitehdit ovat kokeneet aiheen tärkeäksi jo teollis-
tumisen ajoista läh  en, ja kompak  a siirre  ävää asumista on 
puolestaan ratko  u jo siirtomaa-aikana. Suoja ja asumuksen 
perusmuoto ”Primi  ve Hut” on ollut yksi arkkitehtuurin 
perusteemoista vähintäänkin Vitruviuksen teeseistä läh  en. 
Muiden muassa tunnetut Buckminster Fuller, Frank Lloyd 
Wright, Bauhausin koulukunnan arkkitehdit, Neuvostoliiton 
konstruk  vis  t, metabolis  t sekä muut heidän aikalaisensa 
ovat etsineet ideaalia minimiasuntoa keskenään vähän eri 
näkökulmista. 

Edellä kuvaamiini esimerkkeihin tutustumisen myötä 
huomasin, e  eivät arkkitehdit aina olleet saaneet ajatuksiaan 
toimimaan tai toteute  ua käytännössä. Teollisen ajan moder-
nis  t olivat kyllä kyenneet asu  amaan suuret työläismassat 
kehi  ämällään minimiasumisen normilla. Asumisen muutos 
ja johdonmukainen ylhäältä ohja  u alueidenkäy  öpoli  ikka 
paransi suuren joukon elintasoa, mu  a samalla sulki kaikkein 

köyhimmät hyväksy  yjen minimiasumisen normien ulkopuo-
lelle. Nämä ihmiset selviytyvät usein ala-arvoisissa oloissa 
asunno  omina, slummeissa ja hökkeleissä täysin virallisten 
käsitysten ulkopuolella.  Tutkitus   nämä ihmiset ovat tänä 
päivänä lähes ainoita, joiden hiilijalanjälki on länsimaissa 
kestävällä tasolla (Hirvilammi 2015, 78). Sosiaalises   ja ekologi-
ses   kestävät standardit eivät kohtaa (Kuva3) (em.). Huomasin, 
e  ä asukaslähtöisessä resurssien käytössä saa  aisi olla jotain 
todellista pohjaa, jolle perustaa omat ajatukset. Ala-arvoisen 
(substandard) ja miniminormien (minimum standard) välistä 
voisi ehkä löytyä aukko, josta ihmiset vielä voivat ponnistaa 
eteenpäin.  Asukaslähtöisiin selviämiskäytäntöihin kiinni 
päästäkseni tutustuin miniasumisen nykypioneereihin ja 
kaupunkilaislähtöisiin kehi  ämistapoihin sekä kehi  yneissä 
e  ä kehi  yvissä maissa. 

Toteutuneita esimerkkejä pienen jalanjäljen asumisesta ja 
uudenlaisesta asukaslähtöisestä tarpeesta löytyi lopulta 
yllä  ävänkin paljon. Ymmärsin myös, e  ä  asumisneliöistä 
 nkiminen esimerkiksi sijainnin kustannuksella tuntui voimis-

tuvalta ilmiöltä. Kysymys oli mielestäni paitsi todellisesta 
asumisen tavasta myös tulevaisuuden rakennustypologiasta, 
jota muutkin suunni  elijat maailmalla tarjoavat sosiaalisen 
ongelman ja asuntopulan ratkaisuksi etenkin ansioissaan 
väliin putoavalle ikäluokalleni (25–35-vuo  aat milleni-
aalit) sekä ratkaisuksi kaupunkien hukka  lojen täy  öön. 
Perehtymällä esimerkkeihin o  n selvää, millainen kompak   
pienen jalanjäljen ko   spontaanina kaupunkikehi  ämisen 
välineenä voi olla ja mitkä ovat sen menestystekijät, mahdol-
lisuudet ja kompastuskivet kaupunkien ja ihmisten elämän 
kestävässä kehi  ämisessä.

”Tällä hetkellä, jos haluan tehdä töitä ja käy  ää 
mahdollisuuteni, ko  a edustaa vain sarja jae  uja 
ja vaihtuvia  loja, jatkuvas   paka  u laukku ja 
 etokone. Ehkä joku niistä vähistä neliöistä, 

joita käytän, voisi olla myös omani. Se toisi 
turvaa ja kokemuksen pysyvyydestä. Mu  a 
muutamaa neliötä varten en halua kymmeniä 
ylimääräisiä ja niiden mukanaan tuomia kuluja. 
Olen rikkaampi ystävieni seurassa käy  äen vähät 
varani oppimiseen, kokemusten hankkimiseen ja 
näkökulmien avartamiseen.” 

”Nykysukupolven toiveet saa  avat kuulostaa 
utopis  silta, mu  a niin oli asumisen 
minimivaa  muskin aikanaan. Ihmiset tekevät 
radikaaleja valintoja elämässään elämänlaatunsa 
parantamiseksi tai arvojaan seuratakseen. 
Ajatus saa  aa kuulostaa kaukaiselta, mu  a 
olemme tulleet siihen  lanteeseen, e  ä tänä 
päivänä liikkuva elämäntapa on joillekin 
Suomessakin elinehto, jota toteutetaan vuokra-
asunnoin, kaverilla, asuntovaunussa, hotellissa, 
miten milloinkin asuen. Puolet vuodesta 
työskennellään kaupungissa ja kesäksi mennään 
kausityöläiseksi tai surff aamaan muille maille. 
Tässä elämäntavassa ongelma on usein tunne 
juure  omuudesta ja irtolaisuudesta ja se, e  ä 
kulkemisen kustannukset käyvät koviksi eikä 
käteen jää mitään.”

- Milleniaalin tarina, Tekijän omat muistiinpanot, 2016
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Tavoitteet ja 
ongelmanasettelu
Halusin  etää, mikä olisi sellainen muu  uvaan 
maailman  lanteeseen sopeu  ava ja moniste  ava 
asumisen tapa, konsep  , joka mahdollistaisi ihmisar-
voisen elämän ja kodin useammalle ja sallisi kaupun-
kien väestönkasvun kestävällä tavalla ja samalla sallisi 
asukkaiden ekologisen jalanjäljen pienentämisen. 

Tavoi  eeni on siis kerätä  etoa ja oppia pienen jalanjäl-
jen asumisesta spontaanina kehitysvälineenä maailman 
kaupungeissa, oppia sen vahvuuksista ja heikkouksista, 
epäonnistumisista ja onnistumisista, syistä marginalisoitu-
misen ja sivuun jääneiden suunnitelmien takana. Haluan 
luoda pienen jalanjäljen asunnoille omaa teoree   sta pohjaa, 
lii  ää ne kokonaisuutena yhteiskunnallises   usko  avaan 
konteks  in niin asuntosuunni  elun, humanitäärisen arkki-
tehtuurin kuin kestävyy  ä tavoi  elevan kaupunkikehityk-
senkin osalta. Tutkielman välineenä kuljetan omaa liikkuvan 
minimiasumisen konsep  ani, jonka ratkaisema  omia suun-
ni  eluongelmia heijastan mielessäni historian esimerkkeihin.  
Tahdon  etää, millaisena minimiasuminen voisi onnistunees   
tukea kaupunkien ja ihmisten kestävää kehitystä ja millä 
tavalla arkkitehdit ja kaupunkisuunni  elijat voisivat o  aa 
 lapäisen, pienimi  akaavaisen ja kestävän minimiasumisen 

mallin osaksi välineistöään. Menetelmänä käytän kestävän 
kehityksen suunni  elussa ja tulevaisuuden tutkimuksessa 
käyte  yä Backcas  ng- ja ABCD-metodia. 
Työtä ohjaavat taustalla tulevaisuuden kehityssuunnista 
tehdyt arviot sekä ole  amani siitä, e  ä vallitsevista käytän-
nöistä poikkeava spontaani minimiasuminen on olemassa 

oleva asumisen tapa, joka mahdollistaa nykyideaalejansa 
pienemmän hiilijalanjäljen koko asunnon elinkaaren ajan. 
Tähän ole  amaan kuuluu elimellisenä osana aikaan lii  yvä 
ajatukseni siitä, e  ä asukkaiden aiempaa suurempi vaiku  a-
minen asumisen tapaansa eli ”oman asumisensa ts. elämän-
tapansa tuo  aminen” vähentäisi heidän päästökuormaansa 
lisäten samalla heidän tyytyväisyy  ään ja pärjäämisen 
tunne  aan asumisessaan. Tutkielmassa arvioin ole  amiani 
opitun kau  a suoda  uneiden edellytysten ja esimerkkien 
avulla siltä osin kuin se on esimerkeistä saatavan  edon 
kau  a mahdollista. 

Olen siis o  anut pienen jalanjäljen konsep  ssa tavoi  eeksi 
vastata kaupungistumisen ja ilmastonmuutoksen ase  amiin 
paineisiin asumisessa käy  äen keinoja, jotka tukevat ja 
hyödyntävät  lapäisiä käy  öjä ja kaupunkilaislähtöisyy  ä 
– niin, e  ä uudet asukkaat ja tarpeet saadaan integroitua 
olemassa olevaan ympäristöön ja rakenne  uun ympäristöön 
mahdollisimman kestäväs  , mu  a nopeas  . Tähän lii  yy 
paitsi kaupunkilaislähtöiset ja  lapäiset keinot myös uusi 
kestävä ja avoin teknologia. 

Tarkastelunäkökulma ja 
rajaus
Etsin vastausta globaaliin asumisen ongelmaan paikallisella 
sovellutuksella, joka täy  ää yksilöille yhteisiä tarpeita arkki-
tehtuurin ja spontaanin kaupunkikehi  ämisen keinoin. Työssä 
haen konsep  lle teoree   sta ja käytännöllistä viitekehystä, 
pääpiirtei  äin eri olosuhteissa huomioon ote  avia piirteitä 
ja käytäntöjä, mu  a en eri  ele yksityiskohtaisia teknisiä 
ratkaisuita. Myös työssä esite  ävä suunnitelmaratkaisu on 
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konsep  nomainen ja sen detaljit olen jä  änyt jatkovaihee-
seen yhdessä alan yritysten ja osaajien kanssa ratkaistaviksi. 
Työssäni valotan asiayhteyteen lii  yviä ilmiöitä ja käsi  eitä ja 
pyrin niiden kau  a määri  ämään, mihin yhteyteen konsep   
kytkeytyy ja millaisilla ratkaisuilla aiempien esimerkkien 
virheiltä vältytään. 

Tutkielmana työ on laadullinen, eli työssä en vertaa 
esimerkkikohteita mita  avilla arvoilla tai  lasto  edolla, 
vaan taustoitan ilmiöitä ja arvioin toteutuneita esimerkkejä 
laadullisin perustein ja toteutan suunnitelmapuheenvuoroni 
näihin laadullisiin perusteisiin nojaten. Otan huomioon myös 
muiden asiantun  ja-alojen sekä intressiryhmien näkemyksiä 
ja kokemuksia. Tavoi  eenani on käydä läpi hyvin erilaisissa 
olosuhteissa ja erilaisin periaa  ein rakenne  uja pienen 
jalanjäljen ratkaisuja. Pyrin tällä tavoin hahmo  amaan 
kokonaisvaltaisemman kuvan ongelmasta ja aihealueesta. 
Käydessäni amma   osaamisen eri rajapinnoilla hahmotan 
arkkitehtuurin mahdollisuuksia ja rajoituksia vaiku  aa 
määri  elemiini ongelmiin.

En tutki tai kyseenalaista työssä hyvinvoinnin (kuten perus-
elintarpeet), kasvun (kaupungistuminen ja ihmisten tarve 
etsiä parempia mahdollisuuksia) tai ekologian näkökulmia 
(kulutuksen kasvun täytyy tai  ua) sen enempää kuin on 
käytännön ratkaisujen kannalta oleellisia sisältöjä, vaan otan 
 etyt ole  amukset anne  uina, kuten esimerkiksi: Globaalit 

ongelmat voidaan ratkaista paikallisin keinoin; Paikallisista 
kriiseistä tulee helpos   globaaleja ja samoin myös ideat 
liikkuvat ja sopeutuvat nopeas   globaalissa ympäristössä 
paikallisiin oloihin. Funk  onalismin jälkimainingeissa “univer-
saalin tyylin ja konsep  en” haitat tunnetaan, sillä kaikki 

ratkaisut eivät sovi kaikkiin olosuhteisiin. Tiedostan työssäni 
paikallisten olosuhteiden tärkeyden, mu  a toisaalta pyrin, 
mu  a toisaalta pyrin myös  etoises   pysy  elemään yleisellä 
tasolla ja hieman häivy  ämään kehi  yneiden ja kehi  yvien 
maiden eroja - oletuksena se, e  ä elintasoerot pyrkivät 
tasautumaan tavalla tai toisella. Lähtökohtanani on ajatus 
siitä, e  ä kehi  yneissä länsimaissa elintaso hieman supistuu 
ja “leppoistuu”, kun taas kehi  yvissä maissa on vara nostaa 
elintasoa. 

Löytyneeseen aineistoon pohjaten vertailen työssäni kehit-
tyneiden maiden ratkaisuja (USA ja Euroopasta etenkin 
Suomi) kehi  yvien maiden ratkaisuihin, jo  a mahdollisia 
synergiaetuja tai hyviä yleisiä käytäntöjä voisi päätellä 
esimerkeistä. 
Suunni  elussa paikalliset eroavuudet syntyvät muiden 
muassa ilmastollisista ja kul  uurisista tekijöistä, joita olen 
kuvaillut tässä työssä vain siltä osin, kuin niitä on ollut tarkoi-
tuksenmukaista ja mahdollista nostaa esimerkeistä. Koska 
työssä ei kuitenkaan ole kysymys yleispätevän norma  ivisen 
ohjeiston tuo  amisesta, en ole käynyt olosuhde-eroja ja 
asumisen maan  eteellises   eroavia ekologisia lähtökoh  a 
kaikenka  avas   läpi. 

Vaikka etsin kestävyyteen ja materian kiertoon pohjaavia auto-
nomisia suunni  eluratkaisuja, olen  etoises   jä  änyt pois perin-
teiset ekokylät, joihin nämä elemen  t yleensä yhdistetään. Tämä 
siksi, e  ä kiinnostukseni kohde on nimenomaan urbaaneissa 
ympäristöissä ja niiden ongelmien ratkomisessa ja poten  aalien 
hyödyntämisessä. Se, mikä toimii maaseudulla ja kylissä, ei 
väl  ämä  ä ole suoraan siirre  ävissä kaupunkiin. En myöskään 
ole käsitellyt työssäni sitä kaikkein tunnetuinta ja tyypillisintä 
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kehitysapuarkkitehtuuria, perinteisiin pohjaavia savi- ja  ilira-
kennuksia, joita usein tehdään maaseudun kyliin. Olen rajannut 
tässäkin aineiston pitkäl   urbaaneihin ja moniste  aviin teollisiin 
esimerkkeihin -siihen, mitä suuressa mi  akaavassa usein pyritään 
käy  ämään ja mihin useammin lii  yy ongelmia.

Tekstin sisältö ja rakenne
Työ jakautuu neljään osaan. Teks  n rakenne pohjautuu 
pitkäl   työn taustalla käy  ämääni  ABCD-metodiin, jonka 
kuvaan johdannon lopuksi tarkemmin.

Ensimmäisessä osiossa (A) määri  elen käsi  eiden kau  a 
konsep  n, haen spontaanille minimiasumiselle kaupunkike-
hi  ämisen välineenä teoree   sta viitekehystä sekä tutustun 
yleisemmin ongelmaken  ään ja yleisluonteisiin tulevaisuu-
den ratkaisuihin. Työ paino  uu tutkielman toiseen osioon (B), 
jossa kartoitan spontaanin minimiasumisen taustoja, erilaisia 
muotoja ja suunni  eluratkaisuiden onnistumisia ja epäon-
nistumisia. Osion loppuun suoda  uvat opit ja näkemykset 
siitä, mikä ratkaisuissa on ollut toimivaa ja mikä ei, missä ovat 
historian ja nykypäivän valossa pienen jalanjäljen asunnon 
vahvuudet, mahdollisuudet, heikkoudet ja uhat alussa 
rajaamieni kestävän kehityksen tavoi  eiden näkökulmasta. 
Seuraavaan eli kolmanteen (C) osioon kokoan oppien avulla 
mielestäni hyödyllisiä esimerkkejä siitä, mitä on nykyaikana 
käytännössä toteute  u nimeämilläni pienen jalanjäljen eri 
osa-alueilla. Arkkitehtuuriesimerkit sekä muut kaupalliset 
esimerkit kertovat, millaiset fyysiset ratkaisut voisivat olla 
toimivia ja viedä pienen jalanjäljen asumista eteenpäin. 
Samaan kappaleeseen summaan esimerkkien kau  a suodat-
tuneet askeleet, joita huomioimalla minimiasumisesta voisi 

suunnitella pidemmällä tähtäimellä kestävää. Pyrin neljän-
nessä osiossa (D) näiden kriteerien kau  a rakentamaan 
oman arkkitehtonisen puheenvuoroni. Lopussa arvioin, miltä 
osin ratkaisu toimii ja miltä osin ei.

Käytetystä aineistosta 
sisältöön 
Muodostaessani kokonaiskäsitystä tulevaisuuden kehitysku-
luista minua ovat au  aneet uu  set maailman  lanteesta ja 
tekniikan kehi  ymisestä sekä muiden muassa Sitran ja ajatus-
hautomo Demoksen rapor  t tulevaisuuden megatrendeistä. 
Lähdin aluksi tutustumaan minimiasumisen ja spontaanin 
kaupunkikehityksen historiaan (mm. The CIAM Discourse on 
Urbanism, Dream of Fabricated house, Asunnon muodon-
muutoksia). Peilasin teollistumis- ja kaupungistumisilmiötä, 
arkkiteh  en ratkaisuita suurten ihmisryhmien asu  amiseen 
ja niiden myötä syntyny  ä todellisuu  a nykypäivän  lan-
teeseen ja asumispreferensseihin. Opin näiden näkökoh  en 
kau  a sen, missä   minimikodeille olisi kysyntää ja mitä ovat 
olleet yleises   käsitetyt minimiasu  amisen tulokset, epäon-
nistumiset ja onnistumiset. Kysyin myös, miksi asuinneliöt 
ovat jatkuvas   lisääntyneet, vaikka elintason kasvaessa 
perheiden koko on pienentynyt. Tutustuin pienen jalanjäljen 
asumiseen taipuvaisiin ja pakote  uihin asukasryhmiin oppi-
akseni, olivatko ole  amani oikeita. Samalla pääsin jyvälle 
asukasryhmien asumisen tavoista (Habraken, Kronenburg, 
Hamdi, Rappoport). Seuraavaksi tutustuin siihen, millainen 
rakennustyyppi on ympäristöstään irrallinen minimiasunto, 
miten se on kehi  ynyt ja onko siitä nykypäivänä löydet-
tävissä varteenote  avia esimerkkejä. Osasin tuntemieni 
esimerkkien pohjalta aavistaa, e  ä minimiasumisen 
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suunni  elua on tehty esivalmisteisten rakennusten saralla, 
joten tutustuin tähänkin aiheeseen. Tiesin, e  ä yksi  äisistä 
miniasunnoista löytyisi paljon kuvakatalogeja, sillä ilmiöllä 
oli suuri suosio. Yksi  äisistä esimerkeistä ei kuitenkaan ollut 
kertomaan koko totuu  a siitä, miten rakennus soveltuisi 
kaupunkiympäristöön ja millaisia kokonaisuuksia rakennuk-
set joukkona muodostaisivat, saa   millaisia ennakkoluuloja, 
riskejä ja vahvuuksia lii  yisi spontaanis   kehi  yvään minimi-
asumiseen. Esivalmisteisen rakennuksen historia ja esimerkit 
ohjasivat minut tutkimaan kriisiavun parista saatuja oppeja. 
Ohja  u ja aute  u omaehtoisuus nousi pinnalle onnistuneen 
suunni  elun ehtona. Kokonaisuuden muodostumisen 
kysymyksiin hain vastauksia spontaanin kaupunkikehityksen 
käytännön esimerkeistä, mm. slummeista sekä luonnostaan 
kehi  yneistä kaupunkiympäristöistä ja  nykypioneerien 
synny  ämistä yhteisöistä (kuten esimerkiksi Village 
Collabora  vesta).

Liikkuvan asumisen tavan lisäksi kiinteiden pienen jalanjäl-
jen ko  en o  aminen mukaan selvitykseen oli luontevaa, 
koska ajatus liikkuvuudesta kytkeytyi ideassani enemmän 
liikkumiseen elämänvaiheen vaihtuessa ja monipaikkaiseen 
asumiseen kuin jatkuvassa liikkeessä olevaan ko  in. Toisaalta 
 etoa pienen jalanjäljen kodeista oli myös enemmän tarjolla, 

sillä siirre  ävä moderni asunto länsimaissa (Yhdysvaltoja 
lukuuno  ama  a) on suhteellisen pieni ilmiö jos ei asunto-
vaunussa ja autossa asumista lasketa. Liikkuvasta asumisesta 
 etoa löytyi enemmän historiasta sekä antropologiasta 

nomadiheimojen tutkimuksen puolelta sekä modernin ajan 
urbaaneilta nomadeilta, joiden asumista ja arvoja sivuan 

myös työssäni saadakseni  etoa siitä, miten he kiinni  yvät 
ympäristöön ja mikä heille tuo turvaa, kun asuinpaikka on 
vaihtuva ja elämään käyte  ävät resurssit pienet. 

ABCD-menetelmä 
Tulevaisuu  amme ohjaavat vaivihkaa visiot, olivatpa ne 
millaisia tahansa: dystopioita tai utopioita, realis  sia tai epä-
realis  sia,  edoste  uja tai ei. Perinteiset ratkaisumenetelmät 
pyrkivät ratkaisemaan ongelmia, eivätkä varsinaises   niiden 
syntyyn johtaneita tekijöitä. Tekemistä ohjaa huono ennuste 
tulevaisuudesta ja tavoi  eita ohjaa pyrkimys estää huonon 
ennusteen toteutuminen. Välineiksi valitaan tavallises   jo 
 ede  yjä keinoja. Näin syntyy päällekkäisiä järjestelmiä, 

jotka ratkovat ongelmia, mu  eivät vie  lanne  a parempaan 
suuntaan vaan käytännössä ylläpitävät  lanne  a. (The Natural 

Step 2016c)

Tulevaisuuden tutkimuksen skenaarioanalyysissä ja kestävän 
kehityksen strategisessa suunni  elussa on ote  u välineeksi 
päinvastaisen, hyvän vision luominen ja sitä koh   menemi-
nen ennustamisen, korjausliikkeiden ja väl  elyn sijasta. Tätä 
parempaan tulevaisuuteen mo  voivaa menetelmää kutsu-
taan backcas  ngiksi. Tietomme ja taitomme tulevaisuuden 
suhteen saa  avat tässä hetkessä olla rajallisia. Menetelmä 
ohjaa kehi  ämään ratkaisuita, jotka eivät korjauskeinojen 
tavoin ponnista jo olemassa olevista rajatuista keinoista, vaan 
suuntaavat hakemaan luovas   uusia (The Natural Step 2016c). 

Luonnon järjestelmät ovat epälineaarisia ja sosiaaliset 
järjestelmät vielä niitä monimutkaisempia. Usein syntyy 
ongelmia, kun näitä järjestelmiä yritetään puristaa yksinker-
taiseen muo   in, joka sallii ymmärryksemme ja mahdollistaa 

Kuva4. Backasting-menetelmä. Natural step, Creative Commons. 
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ennustamisen. Nämä yksinkertaistetut mallit sulkevat pois 
jotain oleellista tai tekevät turhan yksioikoisia oletuksia 
muu  ujistaan, kuten siitä, e  ä esimerkiksi ihmiset olisivat 
ra  onaalisia toimijoita tai toimisivat mita  avin luonnonlakien 
tavoin. Tätä vahvistavat lokeroituihin  eteenaloihin pohjaava 
perinne, jossa asioita tarkastellaan yhden tai kahden muu  u-
jan suoraviivaisten prosessipäätelmien kau  a. (The Natural Step 

2016c)

Backcas  ng-menetelmä eli taaksepäin listaus voidaan 
nähdä vastakkaisena metodina ennustamiselle (forecas  ng). 
John B. Robinson on määritellyt metodin pääelemen  t2. 
Robinson tarkastelee systeemises   sitä, miten ihmisen käyt-
tämät materiaali- ja energiavirrat voitaisiin sovi  aa luonnon 
prosesseihin. Hän esi  ää muutamia vaihtoehtoisia malleja ja 
metodin kulun kvalita  ivisena ja norma  ivisena välineenä. 
(Robinson 1990)

Ruotsalainen Natural Step Framework –perusteiden laa  ja 
Karl-Henrik Robèrt on edelleen kehi  änyt Backcas  ng-
metodista käytännöllisen abcd-menetelmän organisaa  -
oiden, tuo  eiden ja prosessien muu  amiseksi kestäviksi. 
Menetelmässä askelletaan tavoi  eeseen kestävyyden 
periaa  eiden avulla erotuksena backcas  ngissä käytetystä 
skenaariosta, joka voi olla rajoi  ava (The Natural Step 2016a). 
Menetelmät soveltuvat  lanteisiin, joissa systeemisten 
ongelmaken   en ratkaisemiseksi tarvitaan laajaa strate-
gista ymmärrystä ja joissa ongelman ase  elu ja tehtävän 
tavoi  eet vastaavat kestävän kehityksen kentän tavoi  eita. 

2  Human Dimensions of Global Change opinto-ohjelmaa 
varten laatimassaan artikkelissa Waterloon yliopistossa vuonna 
1990.

Backcas  ng-menetelmällä saadaan aikaiseksi vaihtoehtoisia 
tulevaisuuksia useiden eri muu  ujien kau  a heijaste  una, 
ei yksi  äisiä suunnitelmia, tekotapoja eikä suoraviivaisia 
päätelmiä. Menetelmän tuloksia onkin sano  u parhaaksi 
arvioida niiden löytämisen polun kau  a kuin päätöksenteon 
suoraviivaisena oikeu  ajana. Menetelmää käytetään usein 
mielipiteen muodostuksen ja päätöksenteon apuvälineenä. 
(Dreborg 1996.)

Näiden menetelmien lähtökohdat vastaavat ongelman-
ase  eluani työlle ja ovat siten sovelle  avissa tutkielmaani. 
Backcas  ng-menetelmän etu tulevaisuuden vision luonnissa 
on muiden näkökoh  en joukossa se, e  ä menetelmän 
avulla rajaan alkuvisioinnissa pois tämän hetken käytännön 
yksityiskohdat, joiden valossa koko visio voisi suoda  ua 
pois tulevaisuuden ratkaisuja etsi  äessä. Tässä työssä 
tulevaisuuden tavoi  eena siintää visio kestävästä pienen 
jalanjäljen asumisesta kaupunkikehi  ämisen välineenä. 
Askeleet määräytyvät kestävyysperiaa  eiden mukaises  . 
Lopputuloksena esitän askeleet ja periaa  eet koh   kestävää 
pienen jalanjäljen asumista sekä käy  äjäkertomukset tule-
vaisuuden konsep  sta.

Työni ero  uu tavanomaisesta määrällisestä backcas  ng-
tutkimuksesta siten, e  ä se paino  uu laadullisiin määreisiin. 
Tässä työssä määrällisen tutkimuksen sijaan taustoitan 
mahdollista rakentamisen pilo   vaihe  a ja käyn konsep  n 
laadullisia seikkoja läpi selvi  ääkseni, onko konsep   laadulli-
silta ominaisuuksiltaan toteute  avaksi kanna  ava ja kestävä 
muiden muassa historian ja nykypäivän esimerkkien valossa. 
Konsep  n ydinajatus sen sijaan nojaa  e  yihin yksinkertai-
siin määrällisiin tekijöihin, kuten lämmite  ävien kuu  oiden 
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“Although it is computers rather than oracles, that 
we now anxiously consult for knowledge of what 
is to come, our mo  va  on seems much as our 
forebears. Yeast as our computer models become 
more complex, and our forecas  ng horizons 
extend ever farther into the future, we should 
perhaps heed the heroes of an  quity who found 
that the words of the oracle were ambiguous and 
that their own ac  ons, o  en inspired a  empts to 
create or avoid the future foretold to them, were 
an indispensable determinant of the actual future 
as unfolded.” 
- Robinson, John. B. 1990, 1. Futures under glass: A Recipe for 

People Who Hate to Predict.

määrään asunnossa, pienen asunnon vähäiseen materiaali-
jalanjälkeen ja myöhemmin monimutkaisempiin prosessiko-
konaisuuksiin muun muassa asunnon autonomiseen kykyyn 
kierrä  ää energia- ja materiaalivirrat. Sekä materiaali- ja 
energiavirrat e  ä osa työn laadullisista tekijöistä voidaan 
jatkovaiheissa pilkkoa mita  aviksi määrällisiksi tekijöiksi. 
Tässä työssä sivutaankin niitä määreitä, joita rakennuksen 
toimivuuden mi  aamisessa voitaisiin myöhemmissä kokeilu- 
ja toteutusvaiheissa käy  ää. Mita  avien määreiden huomi-
oin   tulee ajankohtaiseksi rakentamisen pilo   vaiheessa, 
ja rakennuskonsep  n toimivuu  a voidaan silloin testata 
lukujen valossa. 

Työssäni sovitan ja kokeilen, miten Backcas  ng-menetelmästä 
johde  ua ABCD-menetelmää voi käy  ää konseptoinnin 
ja esiselvityksen työkaluna. Samalla tutustun välineeseen, 
jota voidaan myöhemmissä vaiheissa soveltaa varsinaiseen 
määrälliseen tutkimukseen ja hypoteesin varsinaiseen 
testaamiseen. 

ABCD-menetelmää mukaillen kuvaan työn alussa tavoi  een, 
jonka saavu  amiseksi tarvi  avaa polkua en vielä  edä. En 
siis konsep  n luonnin alkuvaiheessa ole varma, millaisin 
teknisin keinoin pienen jalanjäljen spontaanis   sijoi  uva ko   
olisi toteute  avissa ja millä yhdyskuntasuunni  elun keinoilla 
spontaanimmin sijoi  uva asumisen tapa olisi mahdollista. 
En myöskään konsep  n alkuvaiheessa vielä  edä, millaisia 
käytännön esteitä ja ongelmia vision soveltaminen käytän-
töön voisi aiheu  aa. Selvitän esteitä, mahdollisuuksia, 
vahvuuksia ja hai  oja työn kuluessa ja esimerkkien kau  a. 

Pyrin diplomityössäni ja suunnitelmassani vastaamaan siltä 
osin kysymyksiin, kun  etoa on löyde  ävissäni ja arkkiteh-
tuurin luonnosvaiheessa on mahdollisia vastata. 

A - Tietoisuus ja visiointi
(Awareness and visioning). ABCD-menetelmässä perehdy-
tään ensin  tämän hetken  lanteeseen laajas   koko systeemin 
osalta, tullaan  etoisiksi ratkaistavista ongelmista, luodaan 
yhteinen kieli käsi  eistöstä ja luodaan toivo  ava kunnianhi-
moinen kuva tulevaisuuden  lanteesta. Kyseisessä vaiheessa  
yleensä kyetään myös käsi  eellisellä tasolla ero  elemaan 
kestämä  ömistä ratkaisuista riippuma  omia perusratkaisuja. 
(The Natural Step 2016a.) Esimerkkinä sovelle  avasta tapauksesta 
käsi  eellisellä tasolla käy suojan tarjoaminen perinteisen 
asunnon asemesta ja spontaanin kehi  ymisen mahdollista-
minen ylhäältä suunniteltujen hankkeiden asemesta. 

Menetelmän ensimmäistä  etoisuus ja visioin   –vaihe  a 
vastaavat A-osan kappaleet, joista ensimmäisessä määri  e-
len käsi  eiden kau  a konsep  n ja teoree   sta viitekehystä. 
Toisessa kuvaan perehtymistäni yleisempään ongelma-
ken  ään sekä yleistasoisiin ratkaisuihin aiheen ympärillä, ja 
lopulta kuvaan konsep  n perusajatuksen eli maalaan toivot-
tavan kunnianhimoisen kuvan tulevaisuuden  lanteesta.

B - lähtötilanteen kartoitus
(Baseline mapping). Toisessa vaiheessa perehdytään käytän-
töihin, jotka ovat vaiku  aneet olevaan  lanteeseen periaat-
teiden vastaises  . Eli käytännössä tässä osiossa selvitetään, 
miten olevaan  lanteeseen on tultu. Samassa yhteydessä 
otetaan huomioon myös  lanteen sosiaalinen ja kul  uu-
rillinen konteks  , minkä avulla pystytään myöhemmässä 
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vaiheessa löytämään posi  ivisia ratkaisuja muutoksen edis-
tämisessä. Tavallises   määrällisessä analyysissä kartoitetaan 
tässä vaiheessa myös lähtö  lanteen merki  ävimmät ener-
gia- ja materiaalivirrat sekä systeemin kestävyysperiaa  eita 
vastaan toimivat vaikutukset. Natural Step -organisaa  on 
määri  elemässä lähtö  lanteen kartoituksessa hyödynne-
tään heidän määri  elemiään neljää kestävän yhdyskunnan 
pääperiaate  a. (The Natural Step 2016a.)  

Itse rajaan konsep  n määri  elyssä ja käsiteosioissa ne kestä-
vyyden periaa  eet, joita hyödynnän työssäni. Määrällisten 
syö  eiden asemesta perehdyn laadullisiin näkökoh  in, ja 
käyn ne läpi yleises   ilmiötä taustoi  aen. Seuraavien vaihei-
den syö  eiksi  ivistän ja suodatan kappaleista suunni  elijan 
näkökulmastani tärkeimmät laadulliset kriteerit, jotka täytyy 
huomioida spontaania minimiasumista suunnitellessa.

C - luovat ratkaisut
(Crea  ve solu  ons). Kolmannessa vaiheessa visioidaan 
rajoitukse  a ratkaisuita, jotka vievät alussa luotuun tavoit-
teeseen. Ratkaisut mielessä mie  tään, miten niiden avulla 
päästään alussa kuva  uun tavoi  eeseen. (The Natural Step 

2016a.)

Esimerkkiratkaisujen esi  ely ja arvioin   vastaa diplomityössä 
tätä vaihe  a. Kun olen (A)  etoisuus- ja visioin  vaiheessa 
esi  änyt toivo  avan kunnianhimoisen kuvan tulevaisuuden 
 lanteesta ja kun olen (B) lähtö  lanteen kartoituksessa 

kerännyt suunni  elun kannalta merki  ävät muu  ujat, 
kolmannessa eli C-osiossa on suunni  elun kannalta rele-
van   a perehtyä mahdollisiin ratkaisuihin, jotka parhaiten 
vastaavat esiin nousseisiin kysymyksiin. Arkkitehtuurissa 

referenssit ovat tehokkainta todisteaineistoa tulevaisuuden 
välineiden toiminnasta. Esitän kappaleessa esimerkkejä, jotka 
vastaavat mielestäni parhaalla tavalla ase  amiini kriteereihin, 
ja esitän niiden kau  a luovat askeleet, jotka au  avat tavoit-
teeseen pääsemisessä.

D - priorisointi ja konseptointi
(Decide on priori  es/ device a plan). Kun luovat ratkaisut 
posi  ivisen vision toteutumiseksi on kehite  y, siirrytään 
viimeiseen eli neljänteen vaiheeseen, jossa tavoi  eista 
määritellään prioritee  t. Vaihe tukee toiminnan ja käytännön 
toteutuksen suunni  elua ja jatkuvaa tavoi  eiden toteutu-
misen arvioin  a.  Lopussa esitetään strategiset kysymykset 
(kysymyksiä voidaan soveltaa suunni  elukonsep  in):

- Viekö toiminta/konsep   koh   kestävää ratkaisua vai 
pois siitä?
- Onko toiminta/konsep  , joustava pohja kestävyyden 
visiolle?
- Houku  eleeko toiminta/konsep   rii  ävän määrän 
sijoituksia? (Sijoitukset voidaan ymmärtää myös 
polii   sina, sosiaalisina tai muun tyyppisinä sijoituksina) 
(The Natural Step 2016a)

Työn viimeinen osio vastaa tätä vaihe  a eli  edon luovaa ja 
valikoitua soveltamista konsep  in. Päätöskappaleessa pohdin 
edellä maini  ujen kysymysten valossa, miltä osin konsep   
lopulta vastaa asete  uihin tavoi  eisiin. Päätöskappaleessa 
pohdin edellä maini  ujen kysymysten valossa, miltä osin 
konsep   lopulta vastaa asete  uihin tavoi  eisiin.
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”A cri  que is not a ma  er of saying that things 
are not right as they are. It is a ma  er of poin  ng 
out on what kinds of assump  ons, what kinds of 
familiar, unchallenged, unconsidered modes of 
thought the prac  ces that we accept rest.”
- Michel Foucault. Interview by Didier Eribon, 1981. Kriztman 1988, 

155. As cited in Rabinow 2010, 138.

”When I study the mechanisms of power, I try to 
study their specifi city... I admit neither the no  on 
of a master nor the universality of his law. On the 
contrary, I set out to grasp the mechanisms of the 
eff ec  ve exercise of power; and I do this because 
those who are inserted in these rela  ons of power, 
who are implicated therein, may, through their 
ac  ons, their resistance, and their rebellion, escape 
them, transform them—in short, no longer submit 
to them. And if I do not say what ought to be 
done, it is not because I believe there is nothing to 
be done. Quite on the contrary, I think there are a 
thousand things to be done, to be invented, to be 
forged, by those who, recognizing the rela  ons of 
power in which they are implicated, have decided 
to resist or escape them.”
- Michel Foucault, 1976. As cited in Foucault Beyond Foucault: Power 

and Its Intensifi cations since 1984. 1998, 94.

A-OSA: TIETOISUUS 
JA VISIOINTI
Olen o  anut pienen jalanjäljen konsep  ssa tavoit-
teeksi vastata kaupungistumisen ja ilmastonmuutok-
sen ase  amiin paineisiin asumisessa  lapäisiä käy  öjä 
ja kaupunkilaislähtöisyy  ä tukevin ja hyödyntävin 
keinoin – niin e  ä uudet asukkaat ja tarpeet saadaan 
integroitua olevaan ympäristöön ja rakenne  uun 
ympäristöön mahdollisimman kestäväs  , mu  a nope-
as  .  Jo  a pitkälle vaihtoehtoisiin toimintatapoihin ja 
-kul  uuriin pohjaava konsep   tulisi ymmärretyksi ja 
käytetyksi, suunni  elijana minulle on tärkeää löytää 
teoree   set lähtökohdat ja viitekehys. 

Tämän osan ensimmäisessä kappaleessa määri  elen 
käsi  eistön avulla konsep  n peruslähtökohdat ja 
teoree   sta viitekehystä. Osan toisessa kappaleessa 
tutustun tämän hetken  lanteeseen laajas   koko 
systeemin osalta, eli kuvaan muutosajurit, saatan lukijat 
 etoisiksi ratkaistavista ongelmista sekä mahdollisista 

yleistason ratkaisukeinoista, ja luon lopulta konsep  lla 
toivo  avan kunnianhimoisen kuvan tulevaisuuden 
 lanteesta. Pyrin myös käsi  eellisellä tasolla ero  e-

lemaan kestämä  ömistä ratkaisuista riippuma  omia 
perusratkaisuja. 

A.1. Konsepti teorian ja 
käsitteiden kautta 
Tässä kappaleessa määri  elen käsi  eet ja tutustun 
niiden kau  a siihen, miten minimiko   ja kaupunkien 
spontaani kehitys yleises   voidaan ymmärtää ja 
mitä niistä  edetään. Lisäksi määri  elen tämän työn 
keskeiset käsi  eet.

A.1.1.Minimi
Minimin käsite  ä kuvataan sanoilla pienin tai alin arvo, 
vähimmäismäärä, kuten minimikulutus tai minimipalkka. 
Minimi asumiseen liite  ynä luo käsi  eenä katseen siihen, 
mikä on tarpeellista ja pakollista, jo  a elämisen edellytykset 
täy  yvät. Voidaan puhua myös ihmisen perustarpeista ja 
ihmisoikeuksien täy  ymisestä. Minimissä on käsi  eenä sekä 
nega  ivisia e  ä posi  ivisia konnotaa  ota. Minimi on yleis-
käsi  eenä niukka ja vähimmäistarpeet täy  ävä, ja siksi se 
voidaan myös kokea rajoi  avana, varsinkin rakentamisessa. 
Minimi voidaan kokea vähäpätöisenä, ei-vakavas   ote  a-
vana vaihtoehtona ja jollain tapaa primi  ivisenä. Minimillä 
asumisen ja työtulon standardina on kuitenkin merki  ävä 
osansa teollisuusmaiden työläisväestön vaurastumisessa ja 
keskiluokkaistumisessa. 

Suuri osa maailman väestöstä elää tuntemiamme minimi-
standardeja vaa  ma  omammilla edellytyksillä ala-arvoisissa 
olosuhteissa1. Yleensä elintasomme minimin varjopuolta 

1  Slummien asukkaita yhdistäviä tekijöitä ovat köyhyys ja 
sosiaaliset ongelmat kuten hajonneet perheet, työttömyys sekä 
taloudellinen, fyysinen ja sosiaalinen eristyneisyys. Leimaamisen, 
syrjinnän ja fyysisen eristämisen takia slummien asukkailla on rajoitetut 
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Kuva1.  Minitalo, Portland. Tammy, Wikimedia Commons.

määri  ää epävarmuus ton  n hallintaoikeudesta, perusinfra-
struktuurin puute ja erityises   puute puhtaasta vedestä ja 
toimivasta viemäröinnistä, epäsopivat ja joskus vaarallisetkin 
rakenteet, ylikansoitus ja sijain   saastuneella tai muuten 
rakentamiseen sopima  omalla maalla. Slummit saavat 
yleensä osakseen kärsiä kaupungin elämäntavan hai  apuo-
lista kuten teollisuuden päästöistä ja myrkyllisistä jä  eistä. 
(Un-Habitat 2004, 7.)

Minimillä asumisen ja työtulon  standardina on merki  ävä 
osansa teollisuusmaiden työläisväestön vaurastumisessa 
ja keskiluokkaistumisessa2. Teollisuusmaiden standardien 
mukaisella asumisrakentamisella ei ole kye  y kestäväs   
tuo  amaan kolmanteen maailmaan samaa hyvinvoin  a, mitä 
sillä onnistu   in luomaan esimerkiksi Pohjoismaissa.

Asumisesta ja sen perustarpeista on yhtä monta käsitystä 
kuin on asumisen kul  uurejakin. Niitä tarpeita on kuiten-
kin eri aikoina pyri  y hahmo  elemaan eri tavoi  eista ja 

mahdollisuudet saada luottoa ja päästä osaksi virallisia työmarkkinoita. 
Slummien asukkaat kärsivät kohtuuttomasti veden välityksellä leviävistä 
taudeista kuten kolerasta ja lavantaudista sekä HIV/AIDS:sta. Slummien 
naiset ja heidän lapsensa ovat alueiden suurimpia kärsijöitä. Slummeissa 
sanotaan olevan myös korkea rikollisuuden aste.  (Un-Habitat 2004, 7.)
2 Asumisen minimiin liittyy vahvasti käsite existence minimum 
wage eli minimipalkka. Minimirahamäärä, jolla työläinen tulisi toimeen, 
kehitettiin teollisuuden alkuvaiheilla 1900-luvun alkupuolella. Asuntojen 
hinta- ja elämisen hintataso mitoitettiin sopimaan tähän minimitulon 
tasoon sopivaksi. Näiden standardien oli yhdessä määrä parantaa työläisten 
oloja. Kun työläisillä jäi enemmän rahaa kulutukseen ja vapaa-aikaan kuten 
esimerkiksi kodin sisustamiseen tai matkustamiseen, luotiin taloutta tukeva 
elämäntapa, joka perustui kasvavaan kulutukseen. Toisaalta elintason 
kasvaessa kasvoivat myös asumisen ja elämisen kulut sekä vaatimus palkan 
tasosta. Nykyisin yritykset ovat pyrkineet kiertämään työn kustannuksia 
sijoittumalla maihin, joissa minimipalkan käsitettä ei tunneta tai joissa 
elämisen kustannukset työntekijälle ovat pienet.  (Cunningham 2007)

eri lähtökohdista käsin. Arkkiteh  en panoksena näistä 
 eteellises   määritellyistä tunnetuin ja kiistellyin lienee 

minimiasunto. 

Minimiasunto
Minimiko  a suunniteltaessa suunnitellaan useimmiten 
vähimmäistarpeet täy  ävää asuntoa – minimiasuntoa, jonka 
asukas kalustaa kodikseen. 

Minimiasunto laadullisena ja jopa tuotannollisena käsi  eenä 
syntyi modernis  en CIAM-konferenssien myötä. Tuolloin 
määritel  in elämisen minimiedellytykset ”existence/ subsis-
tence minimum”. Elintaso asunnossa kytke   in vahvas   
työläisten palkkaan  (Mumford 2002, 30). Massatuotannon ja 
standardisoinnin keinoin pyri   in ratkaisemaanso  en jälkei-
nen asuntopula ja pitkäl   onnistu   inkin ainakin pohjois-
maissa. Nämä yli 50-vuo  a si  en luodut työläisten oloja 
edullises   ja nopeas   parantamaan tarkoitetut käsitykset 
ja mitat määri  ävät pitkälle tämän päivän asuntotuotantoa 
ja kansainvälisiä standardeja (ks. mm. (Bergdoll & Christensen 2008, 

;aarikangas 2002; Stohr & Sinclair 2006). Modernin minimiasumisen 
määri  elyllä pyri   in teollistumisen ja kaupungistumisen 
alkumetreillä luomaan asunto, joka vastaisi tasapuolises   
kaikkien tarpeisiin.  Tämä tarkoi    muiden muassa sitä, e  ä 
jokaisella perheenjäsenellä oli oltava oma huone. Sen jälkeen 
tasapäistävää ja ylhäältä määri  elevää käsitystä on myös 
kyseenalaiste  u.

Kooltaan jopa modernismin minimiasuntoa pienemmistä 
miniasunnoista 2000-luvulla tunnetaan kansainvälises   
käsi  eet mikrotalo ja mikroasunto (microhouse ja micro 
aparment) sekä minitalo (Kuva1) (small house ja  ny house). 

Ihmisellä on biologinen tarve asua ja rakentaa. 
Asumukset tarjoavat ihmiselle suojaa sekä 
ikkunan koh   maailmaa (Rintala. S. luento 20.2.2014). 
Ko   on ihmisen kolmas iho (Hundertwasser).

Ko   kutsuu pariinsa tervetulleet ja karko  aa 
ei-toivotut vieraat (tuntematon). 
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Näitä asuntoja kuvaa yhteises   se, e  ä asumisen tarpeet 
(nukkuminen, suoja, kei   ö, sanitaa  o – puhdas juokseva 
vesi, viemäröin   ja hygieeninen käymälä) täy  yvät hyvin 
kompak  ssa  lassa. Talo on monissa yhteyksissä määritelty 
mikrotaloksi, jos se ali  aa 42 neliötä (Small House Society 2016). 
Mikroasunnot ovat käytössä Aasian kaupungeissa ja kytke-
tään useimmiten nimenomaan urbaaniin suurkaupunkiasu-
miseen, kun taas useimmiten itsenäiset vaunun päälle raken-
netut mikro- ja minitalot ovat tutumpi ilmiö Yhdysvalloissa. 
Näiden kokoa rajoi  aa usein sekä liikenne- e  ä rakennus-
lainsäädäntö, jonka rakennusluvalle vaadi  avaa kynnystä 
rakentajat eivät halua yli  ää. Minitaloille yhteistä saa  aa 
olla myös parasii   nen rakentaminen sekä rakennuksen 
esivalmisteisuus. Suomessa asunnon minimikokoa määri  ää 
rakennuslainsäädäntö, ja pienin mahdollinen asunto on sen 
mukaises   20 neliötä, kun taas pienin asuinhuone on 7 
neliötä (RAKMK G1 2005). Nämä mitat ovat minimaalisia, mu  a 
tätä pienemmissä asunnoissa kuitenkin asutaan pysyväs   
joko vanhoissa asunnoissa, erikoisluvalla tai luva  omas   
esimerkiksi loma-asunnon statuksella. Lisäksi maailmalla on 
julkaistuna lukuisia erilaisia humanitäärisen avun seuranta-
kertomuksia, oppeja ja standardiohjeita, jotka ohjeistavat 
minimisuojan rakentamisen tasoa ja prosesseja rajatuissa 
olosuhteissa kuten katastrofeissa ja pakolaisleireillä (ks. esim. 

Oxfam et al. 2005; Shelter Projects 2014,; The Sphere Project 2011).

Pienen jalanjäljen kodilla tarkoitan tässä työssä taloa, joka 
täy  ää asukkaan elämisen tarpeet kulu  aen minimimäärän 
ympäristön resursseja. Ko   voi täy  ää tämän tavoi  een 
vaihdellen pienestä ekologisesta jalanjäljestä, vähistä ympä-
ristömuutoksista aina vähäisiin lämmite  äviin kuu  oihin 
sekä asukkaan vähäiseen energian ja materiankulutukseen. 

Rakennuskonsep   mahdollistaa elintason nostamisen tai 
niukentamisen riippuen olosuhteista. Pienen jalanjäljen 
kodin ajatukseen tässä työssä kuuluu näin ollen esimerkiksi 
rakennuksen laajenne  avuus, osien kierräte  ävyys ja raken-
nuksen poten  aali soveltaa suljetun kierron ratkaisuja, mu  a 
myös asukkaan mahdollisuus ulo  aa ko  nsa asunnon ulko-
puolelle esimerkiksi kaupunkien tai rakennusten yhteyteen 
suunniteltujen jae  avien resurssien pariin. 

Spontaani kaupunkikehitys syntyy pienten yksiköiden 
omaehtoisista prosesseista. Sanakirjat kuvaavat spontaania 
itsestään viriävänä, omaehtoisena, vaistomaisena ja tahat-
tomana. Spontaani voidaan nähdä myös vapaaehtoisena ja 
oma-aloi  eisena toimintana.

Niissä kaupungeissa, joissa esiintyy pienen jalanjäljen 
asumista, ympäristö muotoutuu usein itsestään viriävin 
prosessein. Spontaani kuvaa käsitystä tai mahdollisuu  a 
toimia vapaas    valitsemallaan tavalla kulloisenakin ajan 
hetkenä. Spontaani voi yhtäältä tarkoi  aa hallitsematonta 
toimintaa, ja siihen lii  yy myös toiminnan väli  ömyys ilman 
pitkäaikaista suunni  elua. Spontaani kehitys voidaan nähdä 
ei-suunniteltuna, jopa kaoo   sena, mu  a spontaani voi tuot-
taa myös tahtoma  aan omanlaistaan järjestystä, logiikkaa ja 
struktuuria, jota voidaan tunnistaa muun muassa muinaisista 
kaupungeissa. Kaupunkien ja rakentamisen yhteydessä 
inhimillinen toiminta ei ole koskaan suunni  elematonta. 
Väli  ömiltäkin tuntuvia luontaisia ratkaisuja ohjaa  etopohja 
ja älyllinen toiminta. 

”Kestävä kehitys on maailmanlaajuises  , alueelli-
ses   ja paikallises   tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjat-
tua yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä 
on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät 
elämisen mahdollisuudet.
 …
Ekologisen kestävyyden kannalta keskeistä on 
varovaisuusperiaa  een nouda  aminen. Sen 
mukaan ympäristön  lan heikkenemistä estävien 
toimien lykkäämistä ei voi perustella täyden 
 eteellisen näytön puu  umisella. Ennen toimiin 

ryhtymistä arvioidaan riskit, haitat ja kustannuk-
set. Muita tärkeitä periaa  eita ovat hai  ojen 
synnyn ennalta estäminen ja hai  ojen torjuminen 
niiden syntylähteillä.
…
Kestävään kehitykseen vaiku  aa olennaises   
se, kuinka taloudellinen ja muu yhteiskunnan 
kehitys edistää maan asukkaiden hyvinvoin  a. 
Kansalaisten perushyvinvoin   on yksi tärkeä 
edellytys ekologisen kestävyyden edistämiselle ja 
sen yhteiskunnalliselle hyväksy  ävyydelle.”
(Brundtland et al. 1987; Ympäristöministeriö 2015)
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Kuva2.  Andrewthefourth , Wikimedia Commons. Stabiilien, mutta 
muuntumiskykyisten hahmojen, alikokonaisuuksien syntyminen 
järjestäytyneeseen kaaokseen on emergenssiä. Kauff man on myös 
todistanut teoksessaan, että riittävä määrä keskinäisriippuvuuksia 
luo “ilmaista järjestystä”. Emergenssiä on käytetty kuvaamaan 
evoluutiota ja puolustamaan muiden muassa liberaalia talouspoli-
tiikkaa. Näille prosesseille ominaislaatuista on alhaalta satunnaisten 
muuttujien tapahtuva jatkuva itsekseen korjautuminen, missä 
kokeilun ja virheiden (“trial & error”) iteratiivisten tapahtumien 
kautta valikoituvat yksikön kannalta edulliset ratkaisut toistuvina 
rakentavat spontaania järjestystä. (ks. Kauff man 1996.) Luonnon 
monimutkaiset järjestäytymisperiaatteet ovat tästä prosessista 
visuaalisia esimerkkejä: kiderakenteet, muurahaisten keot... Näiden 
järjestyksen syntymisperiaatteita voidaan tutkia ja mallintaa algorit-
mien keinoin. 

Ennen varsinaista kaupunkisuunni  elun syntyä, kaupungit 
ovat muovautuneet spontaanis   rakentuen pala palata 
(incrementally) sen hetkisistä resursseista, tarpeista ja 
tavoista läh  en  (ks. mm. Clark 2013, McIntosh 2005, Pounds 2005). 

Ympäristön rakentuminen on pohjautunut kulloinkin omalle 
yhteises   tunnetulle, mu  a  edostama  omalle kaavalleen 
ja luonut valtavia mu  a toimivia kompleksisia rakenteita 
(koosteita, joukkoja - assemblange) ilman ylhäältä määrä  yä 
suunnitelmaa (Habraken & Teicher 2000, 303). Näitä spontaanis   
järjestäytyneitä kaupunkirakenteita nähdään yhä slummien ja 
suunni  elema  omien alueiden muodossa. Ihmisten toiminta 
kaupungeissa esimerkiksi liikenteen virtoina on edelleen 
emergen   ä. Ihmiset luovat  edon rakenteita, kuten  esimer-
kiksi Wikipediaa ja avointa dataa emergen  s  . Järjestelmät 
toiminnan takana, kuten  eliikennejärjestelmä, saa  avat olla 
suunniteltuja, mu  a lopputulos on monimutkaisten verkos-
tojen, syy- ja seuraussuhteiden tulosta. (Johnson 2002.)

Rakennetun  eto on tällöin sisäänrakenne  ua ja  edos-
tamatonta, ympäristö sosiaalisten sääntöjen säätelemää. 
Järjestäytyneissä yhteiskunnissa, joissa rakentamista hallitse-
vat ja säätelevät asiantun  jat, nämä yhteisön  edostama  o-
mat prosessit ovat ulkoistuneet suunni  elijoille. Ympäristöön 
lii  yvä  eto sinänsä, on yhä implisii   stä, sosiaalisiin käytän-
töihin kätke  yä. Muodon syntyminen spontaanis   perustuu 
reviireihin ja suhdeverkkoihin, joita rakenne tukee ja vahvis-
taa. (Habraken & Teicher 2000.) Ne informaalit käytännöt eivät ole 
hierarkisia eivätkä lineaarisia, kuten kaupunkisuunni  elu 
nykyisin (Olsson 2014, 50-52). Vaikka nykyisin jo hahmotetaan, 
e  ä kaupunkikin on enemmänkin orgaanis   kasvava monen-
keskinen prosessi kuin lineaarinen ja suoraviivainen täysin 
ennuste  avissa ja ohja  avissa oleva rakenne.

“Kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa.” -spontaa-
nin järjestyksen syntyminen on emergenssiä. Emergenssillä 
kuvataan biologiassa, fi losofi assa ja fysiikassa prosessia, 
jossa pienten osasten yksinkertaisia sääntöjä nouda  avat 
itsenäiset prosessit synny  ävät näennäisen kaaoksen 
pohjalta monimutkaisia, suunnitellun kaltaisia kokonaisuuk-
sia yleiseen tasoon. Mitä enemmän systeemejä on ja mitä 
suuremmat keskinäisriippuvuudet niillä on, sitä todennä-
köisimmin syntyy uusia emergenssejä. (Johnson 2002; Kauff man 

1996.) Emergenssi eivät sinänsä ole hyvää tai huonoa vaan 
arvaama  omuus on sille luonteenomaista (Olsson 2014, 50-52). 
Emergenssissä voi syntyä innovaa  o, mu  a myös korrup-
 ota ja rikollisuu  a niin kuin solussa parantumista tai syöpää. 

Kaupunkitutkimuksessa haetaan niitä spontaanin ohjautumi-
sen elemen  ejä, jotka kasva  avat virallises   hyväksy  ävän 
turvallisen ympäristön ja turvallisen järjestelmän ja mitkä taas 
sitkeää vaarallista kaaosta. Usein hyviin rakenteen piirteisiin 
liitetään monimuotoisuus, kyky omaksua monia käy  öjä 
rakenteeseen ja joustavuuus. (Olsson 2014, 50-51.)

 

Nykyisin kaupunkisuunni  elussa ja taloudessa ollaan kiinnos-
tuneita siitä, kuinka kaupungeissa voidaan luoda tehokkaas   
kasvua ja tehokkuu  a rajoi  ama  a yksilön tuo  avuu  a ja 
spontaanille toiminnalle ominaista elas  suu  a ja ekonomi-
suu  a. Tehdään kauppaa yksilönvapauden ja yhteisen edun 
säätelyn kanssa; kuinka paljon yksilönvapau  a vielä sallii 
yhteisen edun? (esim. Hamdi 2013.) Modernismin vastakaikuna 
suunni  elijat ovat myös heränneet siihen, e  eivät he yksin 
voi tuntea kaikkia moninapaisten kaupunkien prosesseja 
ja tarpeita ja e  ei kaupungin emergenssiä kehitystä voida 
aina uudelleen ja uudelleen korvata ylhäältä järjestetyillä 
suunnitelmilla ilman kaupunki  lan merki  ävää köyhtymistä. 
(Habraken & Teicher 2000) Emergen  n ja spontaanin urbanismin 
keinot eivät ole hierarkista strategista kontrollia vaan 
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sopeu  avia tak  sia vähi  äisiä operaa  oita (Olsson 2014, 50). 
Erilaiset perinteisiä suunni  elukäytäntöjä rikastu  avat tak  -
set operaa  ot, pienet interven  ot ja kokeilut ovat nousseet 
myös merki  ävien kaupunkien virkamiesten työkalupakkiin. 
Näitä lähestymistapoja ollaan tahosta, mi  akaavasta ja 
periaa  eista riippuen kutsu  u tak  seksi urbanismiksi tai 
urbaaniksi akupunk  oksi 3 (ks. Kuva3 & Kuva4) (ks. Casagrande 2008; 

Lerner 2014; Douglas 2015; Kaye 2011; Power 2009; Sadik-Khan 2016). 

Osaltaan kansalaisak  ivisuus ja uuden urbaanin aallon myötä 
noussut kansalaisten kiinnostus kaupunki  laan ovat myös 
alkaneet luoda muutospaine  a suunni  elun tavanomaisiin 
prosesseihin myös länsimaissa. Kaupunki  laa, etenkin julkista, 
ak  voidaan  lapäisin keinoin kansalaisak  ivien taholta 
tai avustuksella. Erilaiset kokeilut ja osallistavat prosessit 
luovat uu  a  etopohjaa spontaanille kaupunkikehitykselle, 
jota vahvistunut kansalaisyhteiskunta ja kaupunkikul  uuri 

3 Urbaani akupunktio liitetään myös suomalaiseen arkkiteh-
tuuriteoreetikkoon ja kaupunkisuunnittelukriitikkoon, arkkitehtiin ja 
ristiriitaiseen hahmoon, Marco Casagrandeen, jolla on oma radikaali 
performanssia ja fi ktiota lähentelevä kaupunkitutkimuslaboratorio 
Taiwanissa.  Casagrande viittaa töissään pehmeään orgaaniseen 
muutokseen, joka hyödyntää avoimen lähdekoodin julkaisutapoja ja 
ohittaa tekijänoikeudet. Hän haluaa romuttaa kontrollin, palauttaa 
yhteisön vallan ja määrittää arkkitehdin roolin tulevaisuuden 
kaupungissa eräänlaiseksi shamanistiseksi välittäjäksi, joka lähinnä 
tulkitsee yhteisestä tietoisuudesta nousevia ratkaisuita. Casagranden 
kaupunkitutkimuslaboratorioksi muuntama Treasure City oli alun 
perin laiton ja epävirallinen asuinalue Taipeissa. Viranomaiset olivat 
tuhoamassa laittomasti kaupungin infrastruktuuria käyttävää 
asuinaluetta, kun Casagrande sai kritiikillään työt pysäytettyä ja 
mahdollisuuden muuntaa alueen kestävää ja tiivistä asumista 
tutkivaksi kokeelliseksi kaupunkitutkimuslaboratorioksi. Casagrande 
käytännössä lähinnä nosti esiin ja voimisti perinteistä, kaupunki-
viljelystä ja kaupungin jätteen kierrättämisestä (vrt. Urban mining) 
elävän asumisen tavan. Myöhemmin Taipein kaupunki on nostanut 
kaupunkilaboratorion menetelmineen ylpeyden aiheekseen 
mediassa ja Casagrande on pohjannut Treasure Cityn havaintoihinsa 
teesinsä, teoriansa, kokeilunsa ja jopa opetuksensa eri yliopistoissa 
mukaan lukien Aalto-yliopistossa. (Casagrande 2008.)

osaltaan moo  oroivat eteenpäin ilman ylhäältä tapahtuvaa 
ohjausta tai sen kanssa. Spontaanin kaupunkikehityksen 
yhteydessä kaupunkien viranomaisista tulee mahdollistajia ja 
yhteistyökumppaneita. (Jyrkäs et al. 2014.)

Spontaanilla kaupunkikehi  ymisellä tarkoitetaan tässä 
työssä kehitystä, joka tapahtuu kaupunkilaislähtöises  , 
tarkoituksenmukaises   tai luontaisesta tarpeesta. Se tarkoit-
taa kehitystä, joka mahdollistaa kaupunkilaisten oman elämän 
ja henkilökohtaisen tasa-arvoisen ja kestävän kehityksen ja 
moo  oroi sitä kau  a kaupunkien ekologista ja sosiaalises   
kestävää kehi  ymistä laajassa pienten yksiköiden rintamassa. 
Spontaanin kehityksen yleisilmiöön lii  yy kaupunkisuunnit-
telijan löyde  ävissä olevia keinoja, joita voidaan myös  etoi-
ses   hyödyntää katalyy  einä oikeansuuntaisen muutoksen 
tavoi  elussa. Avaran urbanismin sanoin, konsep   lähtee siitä 
ole  amasta, e  ä kaupunki on jo olemassa oleva rakenne, 
jota täydentämällä kehitetään (Mäenpää 2008). 

Kestävän kehityksen mukainen suunnitteluteoria
Kestävän kehityksen mukaisessa toiminnassa ja päätöksen-
teossa otetaan ympäristö, ihminen ja talous tasavertaises   
huomioon (Ympäristöministeriö 2015). Tästä syystä kestävän 
kehityksen periaa  eet ovat tärkeä tätä suunnitelmaa ohjaava 
perusperiaate.

Resurssiniukkana ympäristöuhkien aikana on vaikea määri-
tellä kehitystä usko  avas   ilman, e  ä sen kaikkia ulo  u-
vuuksia otetaan huomioon, kuten kestävän kehityksen4 

periaa  eissa on tehty. 

4  Kestävän kehityksen käsite sai alkunsa YK:n Brundtlandin 
komissiossa 1987, josta alkoi valtioiden, kuntien ja kansainvälisten 
instanssien vuorovaikutteinen prosessi määrittää, täydentää 
ja täytäntöönpanna kestävän kehityksen keinoja ja tavoitteita. 
(Ympäristöministeriö 2015)

Kuva3.  Paracity, Casagrande Laboratory. Paracity –konsepti nivoo 
yhteen kaupunkien vertaistuotantoa, kierrätystaloutta ja kaupungit 
biologisina systeemeinä näkevää biourbanismia. (Casagrande 2014) 
Idea voidaan visuaalisestikin nähdä jatkona arkkitehtuuria kasvun 
teoriasta käsin lähestyvälle Metabolistien teorialle ja toisaalta 
tunnistaa samankaltaisuuksia Archigramin1960-luvun blug-in-city 
utopioiden kanssa.

Kuva4.  Paracity, Casagrande Laboratory.  Paracity perustuu moduu-
liselle ajattelulle yhdistää clt-tekniikalla luodut 6x6x6m yksiköt 
valmiiksi kaupungin kehykseksi, jonka ihmiset voivat itse rakentaa 
haluamansa tilat ja yhteydet ja jossa pienet korkean tekniikan yksiköt 
puhdistavat jätteet ja tuottavat energiaa (Casagrande 2014).
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Kuva5.  Wolcott, 1941. U.S. Farm Security Administration / Offi  ce 
of War Information,  Wikimedia Commons. Fullerin Dymaxion 
–asumisen koneessaan oli muiden keksintöjen ohella vettä sekä 
kemikaaleja säästävä suihku ja kiinteän jätteen kierrättävä wc 
(Baldwin 1997), 30). Myöhemmin paljon inspiraatiota muissa alan 
ammattilaisissa herättänyt geodeettinen kupoli (geodesic dome) oli 
teollisessa arkkitehtuurissa optimoitujen kuorirakenteiden esikuva 
ja sitä rakennettiin noin 300000 kappaletta eripuolille maailmaa 
(Goodwin 2015). Sen pohjalle rakennettu Edenin puutarha sisälsi 
Buckyn konseptissa autonomisen talon (The Autonomous Package) 
vedenkeräysjärjestelmineen, generaattoreineen ja kaikkine 
yhdyskuntarakenteesta irrallaan asuvan perheen tarpeineen ja 
se oli tarkoitus mahtua rahdattavaksi autolla kokonaisuudessaan 
8x8x25 jalkaisessa kontissa ja maksaa vain kymmenen prosenttia 
normaalista kauppahinnasta. Bucky visioi myös tehokkaita 
megastruktuureita rakennuksia, joiden sisään mahtuisi kokonaisia 
yhdyskuntia, rakennuksia, joista osa on toteuttamiskelpoisia vasta 
nyt ja puolestaan osa kuten Cloud Nine –asumisalukset, oli tehty 
lähinnä herättämään ajatuksia. (Baldwin 1997, 189-190.) 

Suomalainen kestävän hyvinvoinnin teoria nojaa hyvinvoin-
nin suunni  elussa rela  onaaliseen ihmiskäsitykseen, joka 
au  aa näkemään ihmisten ja ekosysteemien yhteyden sekä 
ihmisten hyvinvoinnin osana luontoa. Kestävä hyvinvoin   
määritellään tässä teoriassa kokonaisuudeksi, johon kuuluvat 
kohtuullinen elintaso, mielekäs ja vastuullinen toiminta, 
merkitykselliset suhteet ja elävä läsnäolo  (Hirvilammi 2015, 3.) 

Natural Step -organisaa  o on hahmotellut raamit kestävyy-
den periaa  eista kumpuavan suunni  elun tueksi. Raamien 
perusteet on määritelty  eteellises  , mu  a esitän tässä ne 
nyt yksinkertaistetus  . Kestävyysperiaa  eiden mukaises   
kestävässä yhdyskunnassa luonto ei joudu järjestelmällises   
kasvavan kulutuksen ja al  stuksen kohteeksi seuraavilla 
alueilla: 
“…  maan tuo  eista irtoavien päästöjen kuten raskasme-
tallien, ravinteiden ja fossiilisten pol  oaineiden kohteeksi. 
… yhteiskunnan tuo  amien tuo  eiden saasteiden (ts. 
teollisten jä  eiden)  kohteiksi kuten asunnon tapauksessa 
esimerkiksi an  bioo   en ja muovien kohteeksi. … fyysisen 
kulumisen kuten aavikoitumisen tai eroosion. …ja tässä 
yhteiskunnassa ei ole rakenteellisia esteitä ihmisten 
terveydelle, osallisuudelle, kehi  ymiselle ja tarkoituksen-
mukaisuudelle. ”
(The Natural Step 2016b)

Kestävä rakentaminen nähdään usein teknokraa   ses  . 
Ongelmia on pyri  y lähinnä ratkaisemaan teknisistä eikä 
niinkään kul  uurisista lähtökohdista. Kuitenkin on tultu 
siihen  lanteeseen, e  ä niin kuin asuntopula, myös ilmas-
tonmuutokseenkin johtaneet tekijät ovat viime kädessä kult-
tuurisia ja niiden ratkaisun on myös noustava kul  uurista. 5  

5  Mm. ympäristöjärjestö Dodo peräänkuuluttaa kulttuurista 
muutosta kampanjoissaan ja näkee ajatusten muutoksessa 

Täydellinen kieltäytyminen kulutuksesta ei ole vaa  mus eikä 
varmas  kaan realis  nen lähtökohta myöskään asumisessa ja 
yhdyskuntasuunni  elussa. Natural Step -organisaa  on kuten 
monien muidenkaan kestävyy  ä ajavien tahojen mukaan 
varsinainen ongelma ei ole luonnonvarojen hyödyntäminen 
ja tuo  eiden käy  äminen, vaan tämän toiminnan järjestel-
mällinen jatkuva kasvu, ikään kuin meillä olisi raja  omas   
käyte  ävissämme resursseja. 

Perinteinen ympäristönsuojelunäkökulma säästää resurs-
seja ensisijaises   niitä vähemmän käy  ämällä, toissijaises   
uudelleen käy  ämällä ja viimeiseksi kierrä  ämällä (Edwards 

2010a).  Kestävän kehityksen tavoi  eina on ihmisen toimien 
sopeu  aminen luonnon kantokykyyn (Ympäristöministeriö 2015). 
Yhä yleistyvässä nykyaikaisessa aja  elussa pyritäänkin inte-
groimaan (ts. takaisin kytkemään) ihmiskul  uurin tuo  amat 
prosessit luonnollisiin. Teollinen ekologia (Industrial ecology) 
pyrkii tasapainoon matkimalla luonnollisia prosesseja sulkien 
teolliset tuotantoprosessit lineaarisista avoimista proses-
seista suljetuiksi. Näissä prosesseissa teolliset materiaalivir-
rat kiertävät tuo  aen sivutuo  einaan raaka-aine  a toiselle 
minimoiden energiankulutuksen, päästöt ja materiaalihävikin. 
Teollinen ekologia pyrkii minimoimaan uusiutuma  omien 
energianlähteiden käytön. (Dincer & Rosen 2012 [Allenby  &  Graedel, 

1995]) Tähän aja  eluun lii  yy monien suunni  elijoiden 
op  mismi esivalmisteisia rakennuksia kohtaan (Kuva5 & Kuva6) 
oletuksena se, e  ä esivalmisteisen rakennuksen suljetuissa 

potentiaalia todelliseen tilanteen parantamiseen. Hedonistinen 
minimalismi, 100-tavaraa, leppoistaminen lähtevät kaikki samasta 
ajattelusta. Nyt viimeisimpänä ”ahtaan asumisen glooria” puhuu 
pienten asuntojen puolesta ja siitä, ettei kaupungissa koti pääty 
asunnon seiniin (kuten URBA tutkimuksessa sanotaan, 2010). 

“To make the world work for 100% of humanity, in 
the shortest possible  me, through spontaneous 
coopera  on without ecological off ense or disad-
vantage of anyone.”
- R. Buckminster Fuller.

(The Estate of Buckminster R. Fuller 2015)
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Kuva6.  Dymaxion talon kiinteitä jätteitä kierrättävä wc, kuva 
patenttihakemuksesta. Buckminster Fuller, United States Patent and 
Trademark Offi  ce, www.uspto.gov. 

Kuva7.  Jätteen kierrättäminen rakennusmateriaaleiksi. Miljoonan 
pullon temppelli, Thaimaa. Mark Fischer, Wikimedia Commons.

valmistusprosessissa syntyy paikalla rakentamista vähemmän 
jäte  ä ja ympäristöön kohdistuvat päästöt ovat hallitummat 
(ks. Smith 2011). 

Design-näkökulmaa edustaa jä  eiden kierrätysmateriaalien 
suunni  elu ja tuo  aminen korkean arvon tuo  eiksi (Edwards 

2010a). Kuten Natural Step, myös Cradle to Cradle -lähesty-
mistapa6 jakaa tuotantojen jäämät biologisiin, luonnollisiin 
prosesseihin palaaviin ravintoaineisiin (biological nutrients) 
ja uudelleen teolliseen kiertoon palaaviin teollisiin mate-
riaaleihin.  (McDonough & Braungart 2010) Näistä näkökulmista 
edelleen kehi  ynyt ja Suomeenkin rantautunut talousajat-
telun malli on kiertotalous, josta materiaalin kierrosta ja 
arvonnoususta palvelu- ja muotoiluprosessissa toivotaan 
seuraavaa talouskasvun moo  oria resurssiviisaiden jaka-
mistalouden innovaa  oiden ohella (Suomen itsenäisyysrahasto 

2016a). “Ylöskierrä  ämisen” periaa  eita vastaavat esimerkiksi 
erilaiset pitkälle jalostetut teollisuuden sivutuo  eista ja jopa 
kierrätysmateriaaleista tuotetut rakennus- ja sisustusmateri-
aalit (Kuva7). 

Edwards et al. (2010) on kartoi  anut kolmen kestävään 
kehitykseen itsensä lii  ävän liikkeen vastaano  oa suunni  e-
lijakentässä määri  elemiensä kestävän kehityksen suunnit-
teluperiaa  eiden valossa. Näin hän on arvioitu  anut kunkin 
tehokkuu  a kestävän kehityksen periaa  eiden soveltami-
sessa yhdyskuntarakenteeseen. Hän näkee, e  ä kestävän 
kehityksen tavoi  eiden kannalta kaikkein tehokkain tapa 

6  Käsite ”Kehdosta kehtoon” on Walter R. Stahelin 
1970-luvulla kehittämä ja sen popularisoivat kirjassaan (2002) 
saksalainen kemisti Michael Braungart and yhdysvaltalainen 
arkkitehti William McDonough (Lovins 2008)  s.38

on soveltaa eri periaa  eita yhdessä, jo  a mahdollisimman 
monet tavoi  eet ja näkökohdat tulevat huomioitua. (Edwards 

2010b.)

Kiinnittyminen arkkitehtuurin teorioihin
Minimiasuntoa  eteellises   hahmotellut arkkitehtuurin 
teoria ei huomioinut standardeissaan ekologista kestävyy  ä 
vaan kestävyys on meille suhteessa yhtä ”uusi” suunni  e-
lussa ediste  ävä elemen    kuin terveellisyys ja hygienia 
funk  onalismin aikana. Nyt terveellisyys ja hygienia ovat 
itseisarvoisia osia jokapäiväistä ympäristöämme, kun 
puolestaan kestävyydessä on vielä parantamisen varaa. 
Terveellisten minimiolosuhteiden kehityssuunta vei lähes 
kokonaisen vuosisadan: teollistumisen alkuvaiheilta aina 
toisen maailmansodan jälleenrakennuskauteen. Uusia 
ratkaisuita perustel  in aiemminkin biologialla,  eteellä 
ja kehi  yvällä tekniikalla sekä lähentymisellä luontoon, 
mu  a ”vihreys” tarkoi    lähinnä teknisten saarekkeiden 
ympäröimää vehrey  ä, puita ja nurmea. Nykyajan tavoin 
Corbusier kanna     iviitä itsenäisiä keskuksia elinvoimaisen 
talouden pohjana ja kulkuetäisyyksien lyhentäjänä.  (Mumford 

2002b, 27-49.) Tulos ei ollut ehkä sitä, mitä näillä argumenteilla 
tänä päivänä haetaan. 

Krii  kot väi  ävät, e  ä funk  onalis  t jä  vät CIAM-
konferenssin tuloksissa huomioima  a edeltävät fi lantrooppi-
set pyrkimykset ratkaista kohtuullisen asumisen taso. Kuten 
myös he jä   vät huomioima  a aluekehi  ämisen alun perin 
hyvin kaupalliset lähtökohdat. Perusteina käyte   in tällekin 
ajalle hyvin tu  ua tarve  a purkaa normeja taloudellisen 
kanna  avuuden  eltä. Liikkuvuus oli lisääntynyt. Perinteiset 
perheroolit heikentyneet ja ”korvautumassa val  on hoita-
millla tehtävillä” sekä yksilöllistyvällä kul  uurilla. Myös 
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Kuva8.  Favela Cobacabanan lähistöllä. Leon petrosyan, Wikimedia 
Commons.

naisten vapaus ja tasa-arvo oli lisääntymässä. Näitä kaikkia 
kehityssuun  a halu   in tukea esteitä purkamalla. (Mumford 

2002b, 27-49.)

Moni suunni  elun teoria on CIAM konferenssien jälkeen 
muodostanut krii   sen pohjansa modernis  sta diskurssia 
vasten. Karel Teigen Minimum Dwelling tähtäsi parantamaan 
funk  onalis  en epäonnistunu  a konsep  a pyrkimällä 
”enempään vähemmällä” (Teige & Dluhosch 2002). Jopa CIAM 
konferenssin viimeisistä vaiheista ”Habita  sta” nousseet ideat 
ja ryhmät Metabolisteista, Balkrishna Toshista ja Alexander 
Kristopherista läh  en lähentyivät lopulta CIAM:ia vastak-
kaisten suuntausten kanssa. Näitä olivat 1960-luvulta läh  en 
työlleni läheiset sosiaalinen ja kansalaislähtöinen suunni  elu 
(advocacy planning), omaehtoinen rakentaminen (self-help) 
ja osallistava suunni  elu (user par  cipa  on). Monen kirja-
vien suuntausten toisiaan yhdistävä tekijä oli usko uusien 
välineiden ja paradigmojen kykyyn tunnistaa ja seurata 
paremmin käy  äjien todellisia tarpeita. Yksi äänekkäimmistä 
funk  onalismin krii  koista oli Jane Jacobs monimuotoisen 
ja käveltävän kaupungin teeseineen (Jacobs 1961). Keskenään 
hyvin antagonis  sia suuntauksia ennakoivat 1960-luvulla 
 lapäisiä käy  öjä ja tapahtumia manifestoivat liikkeet kuten 

Archigram ja situa  onis  t. Perinteisiä urbaaneja typologioita 
tutkivat tahot muodos  vat myös vastakaiun modernismin 
oletetulle perinnölle. (Mumford 2002b, 268.) 

Yksi periaatepake    ei yksiseli  eises   vastaa kaikkiin 
kysymyksiin erilaisen elämäntavan sovi  amisessa kaupun-
kirakenteeseen ja käytäntöihin (Jepson Jr & Edwards 2010). Jotkut 
suunni  elijoista ovat kuiutenkin jo hyvin varhain pyrkineet 
ymmärtämään luonnon ja yhdyskunnan systeemejä ja 

luomaan niistä yksityiskoh  in meneviä suunnitelmia ihmis-
järjestelmien sovi  amiseksi paremmin luonnon prosesseihin. 
Suljetun kierron näkökoh  a ja asumisen sekä rakenteiden 
kokonaisvaltaista ja materiaalitehokasta kehi  ämistä ensim-
mäisten joukossa poh  nut pioneeri oli keksijä ja itseoppinut 
arkkiteh   Buckminster Fuller. Häntä jopa joissain lähteissä 
pidetään ekologisen suunni  elun isänä, sillä hän  edos   
myös varhain planeetan resurssien rii  ämä  ömyyden ja 
kehi    suunni  eluratkaisujen ohella termin emphemeraliza-
 on eli “ohikiitävyys”, joka kuvasi hänen mukaansa tekniikan 

kykyä tehdä lopu  omas   yhä vähemmällä enemmän niin, 
e  ä lopulta kaikkea voi tehdä “ei millään”. Käsitys kuvasi 
hyvin ajalle tyypillistä uskoa tekniikkaan, mu  a ennus   
myös hyvin tekniikan kehi  ymistä tähän päivään niin, e  ä 
informaa  o korvaa materiaa ja e  ä tehostuneen tuotannon 
kustannukset on ainakin saatu minimiin. Periaa  eeseen 
kuului materiaalinkäytön ja muodon op  moin   “enemmän 
tekeminen vähemmällä”. (Baldwin 1997, 15.)

Myöhemmin on huoma  u e  ei kaikkein tehokkain ole 
väl  ämä  ä kaikkein kestävin ja jatkuvas   tehostuva sekä 
halpeneva tuotanto usein vain lisää luonnonvarojen koko-
naiskulutusta. Standardit suosivat  e  yjä lähestymiskulmia 
ja ratkaisuja ekologisessa rakentamisessa ja jä  ävät helpos   
varjoonsa kokonaisuuden. Ratkaisuja tuleekin järkeväs   
sovi  aa kasvavan väestön asu  amiseen ja käy  ää yhteen 
tarkoituksenmukaisia teknologioita.
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A.2. Tietoisuus 
Tässä kappaleessa selvitän, mikä on se globaali ja 
paikallinen ongelmaken  ä ja muutoskehys, jonka 
piiriin rakennusta suunni  elen, ja mitkä ovat yleisellä 
tasolla käyte  äviä tulevaisuuden ratkaisuja, jotka 
voisivat mahdollistaa kestävän ja perustarpeet täy  ä-
vän asumisen kaikille. 

A.2.1.Yhteiskunnalliset muutosajurit
Yhteiskunnalliset muutosajurit, tai megatrendit, ovat 
tapahtumajoukkoja, jotka tavalla tai toisella määrit-
tävät tulevaisuuden suunnan tai kokonaislaadun. 
Megatrendit ovat ennustuksina hyödyllisiä välineitä 
tulevaisuuden ratkaisuihin tähtäävässä skenaariotyös-
kentelyssä. Megatrendien tunnistaminen kytkeytyy 
vahvas   kestävään kehitykseen, ympäristön  lan 
seuraamiseen ja teknologian kehityksen ja näiden 
kahden seuraamusten ennustamiseen. Yhtenä tämän 
päivän merki  ävimmistä trendiennustuksista pide-
tään World Watch -ins  tuu  n vuosi  ain julkaisemaa 
Maailman  la -rapor   a. (Rubin 2005) Olenkin hyödyn-
tänyt työn  etoisuusosuudessa edellä maini  ua ja 
sen lisäksi erilaisia trendiennusteita ja kytkenyt niihin 
ilmiöitä käytännössä todistavia uu  sia ja tutkimuksia 
ymmärtääkseni paremmin minkälaisiin olosuhteisiin 
konsep  ani kehitän ja millaisin ratkaisuihin voisin 
tulevaissuudessa nojata.

Kaupungistuminen, resurssipula ja 
ilmastonmuutos
Kaupungistuminen, ihmisten eriarvoistuminen (kaupungistu-
misen myötä vahvistuva urbaani köyhyys) ja ilmastonmuutos 
ovat tämän hetken suurimpia muutosajureita kaupungeissa, 
joissa  la sekä resurssit käyvät vähiin yhä kasvavan väestön 
edessä. Paikoitellen resurssien niukkuus ajaa kaupunkien ja 
val  oiden  lanne  a kriisiin, kun niukkenevista luonnonva-
roista taistellaan. Ihmiset lähtevät kriisialueilta liikkeelle, ja 
vakaammilla alueilla  lasta ja työstä käydään puolestaan yhä 
suurempaa kilpailua. (Kelley et al. 2015) Kaupunkialueilta täytyy 
nopeaan tah  in löytyä suuria määriä uusia rakennuspaikkoja. 
Tämä tarkoi  aa sitä, e  ä kaupunkeja täytyy täydennysraken-
taa ja  ivistää, jo  a kustannukset ja päästöt saadaan pysy-
mään kurissa ja jo  a niukkenevasta hyvinvoinnista saadaan 
rii  ämään kasvavalle väestölle.

Pääkaupunkiseutua on Suomessakin kohdannut voimakkain 
muutos- ja muu  oaalto si  en vähintäänkin 1960–70-lukujen 
(Lapintie 2008). Ihmiset muu  avat maalta suuriin kaupunkikes-
kuksiin töiden ja mahdollisuuksien perässä. Muutos on osa 
kansainvälistä ilmiötä, joka tapahtuu lähes kaikissa maailman 
merki  ävissä kaupungeissa yhtä aikaa. Hallitsema  omana 
muu  oaalto synny  ää slummeja, juure  omuu  a ja eriarvoi-
suu  a. Edellisistä kaupungistumisen aalloista, niiden opeista 
ja seuraamuksista on mahdollista o  aa oppia teollistumisen  
sekä so  en jälkeiseltä ajalta.

Tekniikan kehittyminen
Automa  saa  o, liikenne ja informaa  otekniikan kehi  ymi-
nen muokkaavat ihmisten elämäntapaa sekä ympäristöön 
kohdistuvia tarpeita varsinkin kehi  yneissä maissa. Tekniikan 

Kuva9.  Syyrian ja Irakin pakolaisia saapumassa Lesboksen saarelle 
2015. Ggia, Wikimedia Commons.
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uskotaan jälleen parantavan elintasoa ja ratkaisevan monia 
inhimillisen toiminnan ongelmia. Parantuvat  etoliiken-
neyhteydet vähentävät työvoiman sekä liikkumisen e  ä 
varastoinnin tarve  a. Uusiutuvaa energiaa voidaan tuo  aa 
yhä halvemmalla yhä useammalle. Kulu  ajista tulee yhä 
useammin vertaistuo  ajia. Varaosien sekä yleises   tavaran 
tuo  aminen helpo  uu 3D-tulostustekniikan kehi  ymisen ja 
halpenemisen takia. Toisaalta tekniikka luo uusia ongelmia: 
ihmisten pelätään vieraantuvan toisistaan; syrjäytymisen 
vaara kasvaa niillä ihmisillä, joille tekniset mahdollisuudet 
eivät ole saavute  avissa; jä  een tuo  amisesta tulee 
yhä halvempaa; osa maailman väestöstä kamppailee 
perusasioiden parissa ja vastaano  aa ulkomailta suuria 
vanhenevan tekniikan jätelasteja. Automa  ikan povataan 
tuovan muutosta paitsi liikenteeseen myös kaupan alalle ja 
logis  ikkaan. (ks. mm. Suomen itsenäisyysrahasto 2016b; World Watch 

instituutti 2012.) Tämä tekniikan murrosaika luo muutospaineita 
muiden muassa suunni  elunormeihin autojen ja liikenteen 
osalta. Liikenne valmistautuu suurimpaan muutokseen si  en 
auton keksimisen automa  soidun liikenteen kehi  yessä 
ja älykkäiden jakamis- ja kyy  palveluiden lisääntyessä. 
Kaupunkirakenteeseen liikennevälinemuutos vaiku  aa niin, 
e  ä tarvi  avien autopaikkojen tarve pienenee, kun taas 
liikenteessä olevien autojen määrä voi kasvaa. (Torvinen 2015a.) 
Väylät kuormi  uvat, mu  a ympärivuorokau  sen pysäköinnin 
tarve vähenee samalla kun erilaisten kadunvarren noutopis-
teiden tarve lisääntyy. 

Asumisen ja työn muutos
Asuminen käy käsi kädessä murroksessa työelämän ja 
tuotantotapojen muutoksen kanssa. Työn pirstaloituessa 
myös asumiseen tarvitaan uusia ratkaisuita. Sanotaan, e  ä 

kun työ ei sellaisenaan enää määritä ihmisen iden  tee   ä 
yhtä voimakkaas   kuin aiemmin, kodin merkitys kasvaa. 
Paitsi kodin merkitys ko  na kasvaa myös kodin merkitys työn 
paikkana. Ihmiset tekevät kotonaan töitä, usein myös monia 
töitä limi  äin. (ks. mm. Linturi et al. 2013; Manninen 2012.) Kodin 
täytyy jo tässä hetkessä tarjota monille mahdollisuudet tuot-
teiden myymiseen, valmistamiseen, ne   sivujen ylläpitoon, 
treenaamiseen ja asiakkaiden vastaano  amiseen. Tilojen 
on oltava joustavia ja jaetut  lat käyvät yhä tärkeämmiksi. 
Kodin ovien avautuessa  yksityinen, julkinen ja puolijulkinen 
tulevat yhä merkityksellisemmiksi ja työ sekä elämä jalkautu-
vat kodin rajapinnoille sekä sen ulkopuolelle. (Manninen 2012) 

Kodeista tulee yri  ämisen ja tuo  amisen paikkoja, ja mitä 
enemmän yksityishenkilöltä toiselle käyvä kaupankäyn   
ne  n välityksellä lisääntyy, sitä vähemmän tarvitaan kauppan 
fyysisiä pui  eita.  

A.2.2. Ongelmat
Suurten muutosten ja olemassa olevien järjestelmien 
välille syntyy usein ris  riitaa. Tilanteesta selvitäkseen 
käytäntöjä on tavallises   päivite  ävä. Seuraavassa 
esitän niitä suurten trendien seurauksia, joiden 
osaratkaisuna pienen jalanjäljen konsep   spontaanin 
kaupunkikehityksen välineenä voisi mahdollises   
toimia.

Kasvavat asumisen sekä rakentamisen kulutus ja 
päästöt
Nouseva elintaso lisää ihmisen tuo  amaa ilmaston ja 
ympäristön kuormaa muiden muassa kasvavana hiilijalan-
jälkenä. Kestämätön kulutus ja energiankäy  ö täytyy saada 
taite  ua laskuun ennen kuin ylitämme lopullises   maapallon 

120

100

80

60

40

20

0
1970 1990 1995 2000 2005 2010 2014

kaikki rakennukset

asuinkerrostalot

rivi- ja ketjutalot

asuinpinta-ala m2/hlö

erilliset pientalot

muut rakennukset

Kuva10.  Asuinpinta-alan kehitys asuntotyypeittäin. Tilastokeskus 
2016. Kaavio tekijän.

1962
n

5

10

14

1980 2004 2010

Kuva11. Hiilidioksidipäästöt henkeä kohden 
(CO2-ekvivalenttitonnia/hlö). Maailman kehitysindikaattorit. 
Maailmanpankin avoimen datan mukaan. Google public data, 
2014. Kaavio tekijän.

2



33

kantokyvyn. Ensimmäisenä rajoi  eena vastaan tulee ilmas-
ton hiilidioksidin kantokyky, jonka merki  ävin kuormi  aja on 
energiantuotanto. 

Suomessa noin neljännes kasvihuonekaasupäästöistä syntyy 
asuin- ja palvelurakennusten lämmityksestä ja sähköntuotan-
nosta sekä rakennusajan energiankulutuksesta. Kiinteistöt, 
rakentaminen ja ko  talouksien sähkönkulutus sekä liikenne 
muodostavat yhdessä puolet kaikista Suomen hiilidioksi-
dipäästöistä. (ks. mm. Sitra 2010, 16.) Rakennusala muodostaa 
30-40 prosen   a kaikista hiilidioksidipäästöistä, ja yhdessä 
kiinteistöalan kanssa se kulu  aa kolmanneksen kaikista 
maailman kulutetuista luonnonvaroista (Rode et al. 2011).

Kaupungit kriisialttiita ja kriisiasumisen ratkaisut 
puutteellisia.
Ilmastonmuutoksen  edetään lisäävän muu  oliike  ä. 
Kaupungistumisen aallossa maalta kaupunkiin muu  ava 
väestö on alakynnessä (Kuva8). Kaupunkien elintaso on usein 
korkeampi kuin maalta muu  avalla koulu  ama  omalla väes-
töllä. Epätasa-arvoisuus lisää konfl ikteja, ja konfl ik  t ajavat 
väestöä koh   vakaampia alueita. Suuret väestökeski  ymät 
ja monimutkaisiin järjestelmiin  sekä verkostoihin pohjaa-
vat yhdyskunnat ovat tässä  lanteessa haavoi  uvaisia. 
Esimerkiksi Pohjois-Eurooppaa on kohdannut suurin pako-
laisaalto si  en toisen maailmansodan (Kuva9). Muu  oliike 
lisää kaupunkien rakennuspaineita en  sestään. Pakolaisleirit 
rajoilla ovat valtavia ja epäinhimillisia elinpaikkoja ja vastaan-
o  omaissa uusien kansainvälisten asukkaiden kotou  amis-
haasteista puhutaan. Erilaiset siirtymä- ja välivaiheen asu  a-
misratkaisut ovat joka päivä yhä tärkeämmässä roolissa, kun 
lisääntyvät kriisit haastavat vanhoja käytäntöjä. 

Vanheneva, kestämätön tai olematon 
infrastruktuuri 
Kaupunkien infrastruktuuri kaipaa päivitystä, kun vähähiilisiä 
ratkaisuita on ote  ava käy  öön suuressa mi  akaavassa. 
Samaan aikaan suurin osa Suomen pääomasta makaa 
kiihtyvään tah  in vanhenevassa rakennuskannassa. Osa 
rakennuskannasta seisoo tyhjillään odo  amassa käy  ötar-
koituksen muutosta tai korjausta. Korjaukset ovat usein liian 
kalliita toteute  avaksi, vaikka asuntoja tarvi  aisiin kipeäs   ja 
niiden hintataso on korkealla.  
 
Yhdyskuntarakenteen leviäminen, kasvava 
liikenne, elämisen ja yrittämisen korkea hinta 
Monissa maailman metropoleissa, kuten Helsingissä, on 
tultu siihen  lanteeseen, e  ei normaalituloisillakaan ihmi-
sillä ole varaa asua  iviissä asutuskeskuksissa lähellä töitä 
ja palveluita. Hankinnan yhteydessä kodin sijoitusarvo voi 
korostua sen yksilöä palvelevien ominaisuuksien asemesta. 
Nuorilla yri  äjillä on suuri kynnys lähteä kokeilemaan 
uu  a toimintaa, koska liikehuoneistojen vuokrat ovat nekin 
korkeita. Kiinteistöjen kalleus johtuu mones   liian kapeasta 
tarjonnasta. Kalliit hinnat vähentävät ihmisten reaalituloja ja 
hidastavat talouskasvua. (Loikkanen 2013)

 Yleises   ymmärretään, e  ä asumisen hinnan määri  ää 
kysyntä. Kysyntä on suhteessa asuntotarjontaan siten, e  ä 
kun asuntoja on paljon tarjolla suhteessa asunnontarvitsi-
joiden määrään, asuntojen hinnat pysyvät alhaisina ja päin 
vastoin (mikäli kysymyksessä ei ole niin sano  u hintakupla). 
Kaupungit pyrkivät pitämään asumisen hinnat kurissa luovut-
tamalla ton  eja rii  äväs   ja kaavoi  amalla niin sanotus   

Kuva12.  Suomalaisen hiilijalanjäljen jakautuminen pääkaupun-
kiseudun ilmastoraportin mukaan. Muu kuluttaminen sisältää 
ravinnon, tavaroiden ja palveluiden tuottamisesta aiheutuvat 
yhteiskunnan päästöt. Safa 2012. Kaavio tekijän.

Päätoiminen sähkön ja
lämmön tuotanto

Öljynjalostus

Teollisuus ja rakentaminen

Liikenne

Rakennusten lämmitys sekä
maa- ja metsätalous

Teollisuusprosessit

2008

37%

8%
8%

23%

19%
5%
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varastoon. Asumisen hinta on kaupungeille kilpailuval   1. 
Hintojen kohtuullisena pitäminen on onnistunut esimerkiksi 
Oulun alueella, jossa pyritään kaavoi  amaan ja luovu  amaan 
vuositasolla useita satoja ton  eja yleensä omako  taloraken-
tamiseen. Tämä kaikkialle kaavoi  amisen mene  ely johtaa 
toisaalla harvenevaan kaupunkirakenteeseen ja kaupungille 
kalliiksi käyvään infrastruktuuriin, joka ei tue esimerkiksi lähi-
palveluita tai julkista liikenne  ä tai maksa takaisin kunnille 
niiden tuo  amisesta aiheutuvia kuluja (Loikkanen 2013).

Keskustan  ivistävä kaavoi  aminen ja täydennysrakenta-
minen on kallista ja hankalaa useiden ton  nomistajien ja 
risteävien toiveiden takia. Kun rakennetaan, täytyy kaikki 
tehdä isos  . Näistä syistä monimuotoisen ja moniarvoisen 
kaupunkikuvan säily  äminen on hyvin vaikeaa tässä ajassa 
(Kuva14). Muutospaineista huolima  a asuntorakentaminen 
muu  uu hitaas  , ja vaikka neliöt lisääntyvät, valmistuvat 
betoniblokit samoin uudisrakentamisen ajan tavoin kuin 
kohta 50 vuo  a si  en. Uusien kiinteistöjen hinta määri  yy 
pitkäl   sijainnin, ei niinkään kiinteistön laadullisten tekijöiden 
kau  a.

Tässä  lanteessa kaupat ja yritykset keski  yvät taajama-
alueiden jatkoksi, kaupunkikeskustat tyhjenevät ja yksityis-
asiakkaille tulee ainoaksi vaihtoehdoksi tavoitella palveluita 
autolla.

1  Esimerkiksi Jyväskylä on nykyisellään yksi Suomen 
kalleimmista kunnista asua, ja tämä ongelma haittaa jo kaupungin 
kasvua ja kilpailukykyä.

Yhdyskuntarakenteen hajaantuminen ja sitä kau  a lisääntyvä 
ympäristöä kuormi  ava yksityisautoilu ovat olleet kasvava 
piirre asumiskul  uurissamme (Loikkanen 2013). Monet nuoret 
perheet, poten  aaliset veronmaksajat, muu  avat kauem-
mas toimivista kaupunkikeskuksista vain, koska asuminen 
ja eläminen ovat siellä liian kallista tai koska lapsiperheille 
ei yksinkertaises   ole rii  äväs   monipuolisia asuntoja, 
virkistysalueita ja palveluita tarjolla kerrostalovaltaisilla 
alueilla. Toisin sanoen ihmiset muu  avat taloudellisista 
lähtökohdistaan sinne, missä he säily  ävät suvereniteet-
 nsa – mahdollisuutensa vaiku  aa ele  yyn ympäristöönsä 

muiden muassa säätelemällä sen sosiaalisuu  a (Lapintie 2008). 
Tämän takia perheelliset työssäkäyvät ihmiset käy  ävät ison 
siivun elämästään välimatkoja kulkien. Kaupunkiasujilla on 
lisääntynyt tarve käydä luontomatkoilla ja mökkeilemässä 
(Mäenpää 2008). Ihmiset hakevat luonnosta sitä vapau  a, mitä 
heillä ei kaupungeissa ja asunnoissaan ole.

Turvattomuus, sosiaalinen eriarvoisuus ja 
syrjäytyminen. 
Kun samaistumista ympäristöön ja ympäröivään yhteisöön ei 
synny, ei synny myöskään turvallisuuden tunne  a. Turvaa sen 
sijaan luodaan pyrkimällä samankaltaisuuksien ja tu  uuksien 
äärelle. Vähävaraiset ajautuvat kaupunkien laitamille eris-
tyksiin ja ne, joilla on varaa, siirtyvät rauha  omilta alueilta 
omako  talolähiöihin. Tämä lisää sosiaalista eristäytymistä 
(Kortteinen et al. 2005). Syntyy eriarvoisuu  a (segregaa  ota) ja 
pelon myötä vihamielisyy  ä ryhmiä kohtaan, joita ei tunneta. 

Nykyisessä  etoyhteiskunnassa yksin asuva ei ole koskaan 
yksin. Paitsi silloin, kun on jäänyt kaikkien tekniikkaan 
pohjaavien verkostojen ulkopuolelle. Tällöin yhdyskunta 

Kuva14.  Vanha pihapiiri kerrostalojen keskellä, Tukholma. 

”Tiiviin kaupunkirakenteen edut
1. ... mahdollisuus tehokkaaseen julkiseen 
liikenteeseen, vähemmän liikenne  ä, parempi 
ilmanlaatu, lyhyemmät yhteydet, ...  laa jää viher-
alueille, parhaassa tapauksessa enemmän ihmisiä 
pienemmällä pinta-alalla, ja tästä seuraa, e  ä 
paremmat julkiset  lat ja palvelut mahdollistuvat 
ja niin edelleen syntyy enemmän kohtaamisia, 
enemmän innovaa  oita,  tämä on suurkaupunkien 
... etuoikeus, joka jää hyödyntämä  ä, jos ihmiset 
käy  ävät aikansa ruuhkissa. 

2. Lisäksi mitä vähemmän lämmite  äviä kuu  oita 
yhtä asukasta kohden, sitä ekologisempi asunto. 
Tiiviissä kaupungissa vahvin argumen    elämän-
laadun parantamiselle asumisväljyyden kustannuk-
sella on, e  ä ko   ei rajoitu asunnon seiniin.” 
(Ympäristöjärjestö Dodo & Raiskila 2014)

”3. Jos kolme keskeistä CO2-lähde  ä Suomessa 
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jä  ää asunno  oman tai normaalin järjestelmän ulkopuolella 
asuvan hyvin yksin – useimmat palvelut ovat tavoite  avissa 
ainoastaan verkon välityksellä. Jos  etotekniikkaa ei ole 
saatavilla tai hallinnassa, verkostot ja avut käyvät vähiin.  
Elämisen vaa  musten kasvaessa osa ihmisistä ei pysy kehi-
tyksen kelkassa vaan syrjäytyy. 

Pääkaupunkiseudulla on viime vuosina herä  änyt huomiota 
kun  en tapa hoitaa hätä  lanteessa asunno  omien majoi  a-
minen kestämä  ömällä ja kalliilla tavalla (Länsiväylä 2013, Palttala 

2013, Svartström 2013). Asunno  omaksi jää tavallisia ihmisiä, 
jotka eivät ole moniongelmaisia, mu  a joilla ei ole varaa edes 
tue  uun vuokra-asuntoon (Honkasalo 2013). Huolestu  ava 
asunno  omien joukko ovat nuoret asunno  omat, jotka 
ratkaisevat ongelmansa majailemalla kaverien ja sukulaisten 
luona. Kaupungit joutuvat paikkaamaan asumista kalliimmalla 
palvelulla, kun ne lain mukaan täy  ävät velvollisuu  aan 
tarjota kaikille ihmisille ka  o pään päällä. Asunno  omien 
hotellit ja asuntolat eristävät syrjäytyneen en  stäkin kauem-
mas elämänpiiristään.

Muutos kestävyyteen tapahtuu liian hitaasti
Tulevaisuudessa on nopeas   löyde  ävä kestäviä ratkaisuja 
kaupunkien lisääntyvissä kriiseissä ja muu  oaalloissa asunto-
jen tarpeen kasvuun sekä nopea keino soveltaa uu  a tekno-
logiaa olevaan yhdyskuntarakenteeseen. Asumisen tapa on 
muu  umassa, mu  a lainsäädäntö ja kaavoitus eivät seuraa 
perässä. Joustama  omat rakennukset, joustamaton järjes-
telmä sekä joustamaton kaupunkirakenne eivät mahdollista 
rii  ävän nopeaa kul  uurin ja asumisen  infrastruktuurin ja 
teknologioiden muutosta koh    kestävämpää elämäntapaa 
tukevaa asumista. 

Lainsäädännön ja kaavoituksen hitaus sekä perinteisen 
rakentamisen käytännöt ja säädökset osaltaan suojaavat 
meitä mu  a toisaalta ajavat meitä  lanteeseen, jossa täyden-
nysrakentamista ei pystytä toteu  amaan rii  ävän nopeas  , 
edullises   ja laadukkaas  . Tämä hidastaa myös talouskasvua. 
(Loikkanen 2013). Lainsäädäntö, rakentamisen ja suunni  elun 
käytännöt sekä kul  uurilliset käsityksemme siitä, mikä on 
laadukasta ja kestävää asumista, ohjaavat asumista osaltaan 
ekologises   kestämä  ömään suuntaan.

Välineet ovat liian suppeita mahdollistamaan 
kaikille kestävää elämää
Lainsäädännössämme rakennusalan ratkaisu ympäristö-
ongelmiin keski  yy lähinnä ulkovaipan energiahäviöiden 
vähentämiseen sekä rakennusjä  een kierrätykseen. 
Maankäytön ohjauksella pystytään tekemään paljon, mu  a 
usein polii   nen tahto  la ohjaa tavoi  eita kestävästä 
rakenteesta poispäin. Kokonaisuudessa ongelman muodos-
tavat rakennuksen lämpöhäviöiden lisäksi liikenteen kasvava 
määrä, ihmisten elintavat ja raaka-aineresurssien kestämätön 
käy  ö. Kun alueita ja rakennuksia ei ole kye  y suunni  e-
lemaan rii  ävän pitkäjänteisellä katseella, seurauksena on, 
e  ä rakentamisesta on tullut yhä kiihtyvää purkamisen ja 
uudelleenrakentamisen vuoro  elua. Moni käy  ökelpoinen 
rakennus saa purkutuomion, koska nykyaikaisten vaa  -
musten sovi  aminen on liian kallista uudisrakentamisen 
kustannuksiin nähden. Vanhoja rakennuksien hyötykäy  ökin 
on liian kallista, kun korjauksia tehdään uudisrakentamisen 
neuvoin, varsinkin sovite  aessa uu  a tekniikkaa rakennuk-
siin. Kaikilla ei ole varaa vaadi  uihin korjauksiin.

ovat asuminen, liikenne ja ruoka, niin edistämällä 
 ivistä kaupunkirakenne  a Urbaanit asumismes-

sut etsii ratkaisuja ensisijaises   ensimmäiseen ja 
välillises   toiseen.
...

5. Absoluu   nen kulutuksen kasvu on oma 
suurempi ongelmansa. Jos kaupunkilainen kulu  aa 
enemmän (kuin esim. maalainen) erityises   suuren 
hiilijalanjäljen vaa  via tuo  eita tai palveluita, 
tällöin kokonaiskulutus muodostunee ongelmaksi. 

6. Asumisen  iviys voi välillises   myös vaiku  aa 
kulutukseen. Pienempiin asuntoihin mahtuu 
vähemmän tavaraa ja kun naapuri on lähempänä, 
myös lainaaminen helpo  uu. Toisaalta kaupat 
ovat lähempänä ja tavaran hankkiminen helpom-
paa. Hiilineutraaleja ajankäy  ötapoja on myös 
vähemmän kuin esimerkiksi maaseudulla.

7. Kaupunkilaisten ajankäy  öto  umukset ovat 
ratkaisevassa asemassa kulutuksen kehi  ymi-
sessä. ”

(Ympäristöjärjestö Dodo & Raiskila 2014)

Joukkoistamalla kerätyt kommentit Dodon sisäisen toiminnan 

ryhmästä tiiviin kaupunkirakenteen ja tiiviin asumisen paremmuu-

desta. Yksi vastaajista: Anu Säilynoja
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A.2.3.Ratkaisun mahdolliset välineet
Muutokset tuovat tullessaan usein myös poten  aalisia 
ratkaisuita mukanaan. Osa syntyy suoraan  lanteeseen 
sopeu  avan toiminnan myötä, osa on toiselta kan  lta 
myös pala ongelmaa. Tavallaan suurimmat ongelmat 
– kuten nyt esimerkiksi kaupungistuminen, toimivat 
myös suurimpina ratkaisun avaimina. Seuraavassa 
esitän ratkaisun avaimia, jotka suunni  elun näkökul-
masta voivat tässä työssä olla osa ratkaisua.

S uurten keskittymien edut käyttöön
Tiiviin kaupunkirakenteen, suuren väestö  heyden ja kriit-
 sen massan tuomien etujen hyödyntäminen. Kun ihmisiä 

keski  yy paljon  etylle alueelle, kasautuvat myös edut. 
Tällaisilla suuren väestö  heyden alueilla syntyy todennäköi-
simmin myös kasvua ja innovaa  oita, mikäli niiden annetaan 
tulla esiin. (Loikkanen 2013) (esimerkiksi Ravintolapäivä) Lisäksi 
 iviin kaupunkirakenteen puolesta puhuvat myös monet 

kestävää kaupunkisuunni  elua ajavat tahot ja järjestöt (ks. 

Tiiviin kaupunkirakenteen edut).

Energiantuotannon ja materiaalinkierron moni-
naistuvat mahdollisuudet
Tekniikan kehi  yessä vaihtoehtona on erilaiset off -grid- 
järjestelmät ratkaista viemäröinnin ja sähköistyksen ongelmia 
ja tuo  aa päästötöntä energiaa myös vanhoissa ja raken-
teiltaan haastavissa kohteissa. Esimerkiksi jä  een ero  elu 
ja jalostaminen paikallises   lannoi  eeksi ja energiaksi on 
kohta perinteisiä tapoja edullisempi ja kestävämpi ratkaisu. 
Erilaisten jae  ujen ja vertaisarvioitujen suunnitelmien avulla 
ihmiset voivat tuo  aa itselleen edullista tekniikkaa ja jopa 
rakennuksia kierrätetyistä materiaaleista.

Sosiaaliset innovaatiot jouhevoittavat 
käytäntöjä
Kaupungit ovat heränneet siihen, e  ä enää suurin kilpailua 
edistävä tekijä ei ole pelkästään kiinteä fyysinen infrastruk-
tuuri vaan myös  etoväylät. Myös sosiaaliset innovaa  ot ja 
erilaiset alustaratkaisut nousevat pian merki  ävyydessään 
yhtä tärkeäksi kilpailutekijäksi kuin esimerkiksi perinteinen 
liikenteen sujuvuus. Aja  elutavan muutos on vireillä ja 
aiempia itsestäänselvyyksiä kyseenalaistetaan myös suun-
ni  elussa. Resurssien niukkuus lai  aa aja  elemaan asioita 
uusiksi; pakon edessä käsitykset muu  uvat ja muokkaavat 
kul  uuria. Ajatusten ja asenteiden muutos suhteessa asumi-
sen pysyvyyteen, vapaamuotoisuuteen, omistamiseen ja 
ahtauteen, voivat tuoda aidos   uusia ja monipuolisia ratkai-
suita rakentamisen ken  ään ja kul  uuriin. Esimerkiksi nuoret 
saavat asua edullises   vanhustentalossa, ja vuokraa korvaa 
vas  neena seuranpito (Aalto 2015).

Mobiilielämä vie vähemmän tilaa
Kohta suunni  elua ja elämää eniten ohjaava normi ei ole 
auto vaan mobiililaite, jolla lähes kaikki on saavute  avissa. 
Tilaa ei asunnoissa tavaran säily  ämiseen tai kaupungeissa 
ihmisten kulje  amiseen tarvita tulevaisuudessa niin paljon 
kuin ennen. Esimerkiksi omistetun kulkuvälineen korvaa 
erilaiset kulje  amisen jako- ja alustaratkaisut sekä automa-
 saa  oon pohjavat palvelut. Tulevaisuudessa autopaikkoja 

tarvitaan kaupungissa jopa kaksikymmentä prosen   a 
nykyistä vähemmän. (esim. Torvinen 2015a.)  Aiemmin pitkäl   
autoilun muovaamissa kaupungeissa on herä  y jopa siihen, 
e  ä autopaikka on kallis investoin  . Yhden paikan rakenta-
minen  iviis   asutulle alueelle rakenteellisena on laske  u 
maksavan 20 000- 60 000 euroa (Torvinen 2015b). Nämä 
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ratkaisut luonnollises   nostavat asumisen hintaa  iviillä 
alueilla, eivätkä monet asukkaat ole enää valmiita maksa-
maan siitä. Tämä tulee muu  amaan käytäntöjä pitemmällä 
aikavälillä.1

Jaetut käytöt mahdollistuvat ja tuovat 
elastisuutta sekä säästöä tilankäyttöön 
kaupungeissa
Parhaimmat suunnitelmat vastaavat useimmiten useampaan 
kysymykseen yhtä aikaa. Kun kaupungit kasvavat ja  lasta 
on puute, ei ole enää varaa tuhlata energiaa tyhjillään 
seisoviin kerrosneliöihin vaan rakennusten on syki  ävä 
elämää aamusta iltaan ja oltava avoinna erilaisille toimijoille. 
Tilojen toiminnallisesta ero  elusta pyritään luopumaan 
sekä huone- e  ä kaupunkisuunni  elun tasolla. Myös ko  en 
suunni  elussa ydinperhemielikuvan hajoamisen myötä kodit 
ovat alkaneet vastata useampien ihmisten useampiin tarpei-
siin. Työ on palaamassa koteihin niin kuin yhteisöllisyyskin. 
Ympäristö on koko ajan sallivampaa erilaisille välimallin 
ratkaisuille: kokouksia pidetään kahviloissa, palavereita ja 
asiakkaita tuodaan koteihin. (ks. esim. Krokfors 2006.)

Tilapäiset käytöt kaupunkikehityksen 
katalyytteina
Epävirallisesta hukka  lasta on kaupunkien resurssiksi. 
Elinkeinojen muu  uessa kaupunkien paine muuntua ja 
mahdollistaa uudenlaisia toimeentulon mahdollisuuksia 

1  Helsingin kaupunki valmistelee autopaikkanormien 
pienentämistä taajaan asutuilla alueilla ja myös liikennejärjestelmää, 
jonka tavoitteena on pienentää autojen määrää kaupungissa. 
Kaupunkisuunnitteluvirasto valmistelee mm. rakenteen tiivistämistä 
ja autoliikenteen vaikutusten vähentämistä mm. sisääntuloväylien 
bulevardisoinnilla. (Torvinen 2015a; Torvinen 2015b.)

kasvaa. Kaavoituksen jouhevoi  amiseen haetaan uusia 
keinoja osallistavuudesta ja väliaikaisista käytöistä (esim. 

Douglas 2015b; Sadik-Khan 2016). Myös uu  a luovaa kaupunkikult-
tuuria on herä  y peräänkuulu  amaan (esim. Landry 2011).

Tilapäisten käy  öjen kehi  ymistä ja mahdollisuuksia kartoit-
taneen Urban Catalysts -tutkimuksen mukaan  lapäiset 
käytöt hukka  loissa ruokkivat uusien talouksien syntyä2. 
Uu  a luova kaupunkikul  uuri viihtyy rosoisissa ympäris-
töissä (Kuva16, Kuva17 & Kuva15), joissa myös kasvuyrityksillä on 
varaa toimia ja nousta. Pärjätäkseen meneillään olevasta 
rakennemuutoksesta kaupunkien on ote  ava huomioon 
 lapäisten käy  öjen sekä nousevien kasvuyritysten poten-
 aalit. (Lehtovuori et al. 2003)

Urban Catalyst -tutkimuksessa Oswalt et al. tunnis  vat 
 lapäisten käy  öjen ikiaikaisen luonteen ja summaavat 

niitä vaalivia käytäntöjä ja suhtautumistapoja. Näitä ovat 

2  Yhteiseurooppalainen Urban Catalyst –hanke tutki kaupal-
lisilta kehittäjiltä ja kaupunkisuunnittelijoilta sivuun jääneitä hukka-
tiloja viidessä eri Euroopan kaupungissa luoden teoriapohjaa ja 
alustavia laskelmia ilmiön positiivisista vaikutuksista. Tutkimushanke 
toi tilapäiset käytöt ja niiden uutta synnyttävän spontaanin voiman 
kaupunkisuunnittelijoiden tietoisuuteen, kyseenalaistaen kaupunki-
suunnittelun joskus hieman holhoavatkin käytännöt ja kaupunkike-
hittämisen riippuvuuden paikallisista tekijöistä, lähes täysin irrallaan 
olevista markkinavoimista ja teki virallisen ja uskottavan päänavauk-
sen uudelle kaupunkilaislähtöiselle suunnitteluparadigmalle.(Oswalt 
et al. 2013.) Tutkimus löysi kiinteistökehittäjien talousahdingossa 
hylkäämiltä tonteilta spontaanisti syntyneitä start-up –yrityksiä 
taidegallerioita, maahanmuuttajatalouksia, epämuodollista taloutta, 
vapaa-ajanviettomahdollisuuksia ja yöelämää. Tutkimus antoi 
tunnustusta ja puki todellisiksi luvuiksi toimintaa, joka tuotti ja eli 
paikallistaloudesta, loi innovaatioita, sosiaalista ja kulttuurillista 
arvoa ympärilleen; arvoja, joita markkinatalous on vielä täysin 
kyvytön tunnistamaan. (Oswalt et al. 2013, 373-375)

Tilapäisten käy  öjen edut
Jo  a Helsingin seutu ja Suomen muut kaupun-
kiseudut voivat pärjätä meneillään olevassa 
perustavassa talouden rakennemuutoksessa, on 
pysty  ävä luomaan kokonaan uu  a liiketoimintaa, 
ei siirtämään ihmisiä ja toimintoja alueelta tai 
maasta toiseen. Oleelliselta osin tämä syntyy 
uusissa luovissa kasvuyrityksissä. Alkuvaiheessa 
nämä yritykset tarvitsevat halpaa toimi  laa, 
kul  uurises   houku  elevan ja sosiaalises   
verko  uneen toimintaympäristön sekä paikallista 
sitoutunu  a riskirahoitusta. Tätä tukevat  lapäiset 
käytöt ja niiden ympärille syntyvät uudet yhteisöt.
...
Uusi, radikaali ja yllä  ävä kul  uuri, kuten kokeelli-
nen tea  eri tai uusi musiikki, menestyy  lapäisissä 
 loissa. Tilapäiset käytöt ja niiden kau  a synty-

neet ainutlaatuiset, luonteeltaan ja säännöiltään 
tavallisesta poikkeavat foorumit ovat osa suurten 
kaupunkien moniarvoista kul  uuria.

”...  lapäisten käy  öjen kau  a voi syntyä toiminta 
malleja ja palvelualustoja, joilla on sosiaalista, 
kul  uurista ja taloudellista merkitystä kaupunki-
seutujen uusille kehi  ämishankkeille ja vanhojen 
alueiden uudistamiselle. Ne ovat toimiva tapa 
tuo  aa houku  elevia kul  uurisia y  miä, eri 
ryhmiä yhdistäviä avoimia  loja, työpaikkoja ja 
uu  a liiketoimintaa. ”

[Lehtovuori. 2011.] s.2 
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esimerkiksi kehi  ämisen harjoi  aminen ilman pääomaa, jo  a 
vara  omammillakin on mahdollisuus osallistua; olemassa 
olevien resurssien kuten vanhojen rakenteiden käy  äminen; 
keskeneräisyyden arvostaminen, jo  a kaupunki voi rakentua 
mahdollisimman monikasvoiseksi; vaihei  aisen kehi  ämisen 
mahdollistaminen, jo  a älykäs toiminto- ja verkostolähtöinen 
kasvu voi toteutua; yhteistuo  amisen muotojen eteenpäin 
ajaminen, jo  a vastuuno  o ja taloudellinen nousu mahdol-
listuvat; ylhäältä-alas ja alhaalta-ylös etenevien suunni  elu-
käytäntöjen yhdistäminen, jo  a parhaat käytännöt molem-
mista mahdollistaisivat kaupungin jatkuvan uudistumisen.
 
Tekijöiden kulttuuri ja uusi urbanismi
Lisääntynyt yleinen kiinnostus urbaania kul  uuria kohtaan on 
tehnyt kaupungeista paitsi halu  uja, mu  a myös elävämpiä 
kokonaisuuksia. Kaupunki  lasta, tekijöistä ja ihmisten huomi-
osta kilpailevat yhä moninaisemmat itse tuotetut tapahtumat 
ja palvelut. Tässä ajassa jokainen on oman elämänsä tuo  aja 
ja taiteilija.  Pop-up -kul  uuri, tuunaaminen, modaaminen, 
yksilöllinen aja  elu, uusyhteisöllisyys ja heimoutuminen 
ovat ajassa kiinni olevia ilmiöitä, joita valjastamalla turhautu-
minen voidaan kanavoida rakentavas   kaupunkien yhteiseen 
rakentamiseen.
 
Osallistamisella sitoutumista ja vastuunottoa
Edistykselliset kaupungit ovat o  aneet käy  öönsä kansa-
laispoten  aalin varsinkin uusien merkitysten ja talouksien 
luomisessa,  lojen väliaikaisessa tai väliaikaisen kaltaisessa 
käytössä. Myös Suomessa on herä  y huomaamaan kansa-
laistoiminnan ja väliaikaisten käy  öjen tuomat edut (esim. 
Ravintolapäivä, Siivouspäivä).

“There are more ideas on earth than intellectuals 
imagine. And these ideas are more ac  ve, 
stronger, more resistant, more passionate than 
”poli  cians” think. We have to be there at the 
birth of ideas, the burs  ng outward of their force: 
not in books expressing them, but in events mani-
fes  ng this force, in struggles carried on around 
ideas, for or against them. Ideas do not rule the 
world. But it is because the world has ideas (and 
because it constantly produces them) that it is 
not passively ruled by those who are its leaders or 
those who would like to teach it, once and for all, 
what it must think.”
- Michel Foucault 

Eribon 1991, 282; As cited in Sanbonmatsu 2004a, 151.)

Paikkasidonnaisuus menettää merkitystään 
Ideat ja yhteisöt, mu  a myös ongelmat ovat globaaleja. 
Tekniikan kehitys on mahdollistanut ihmisen fyysisen itse-
näisyyden ja yksilöllistymisen. Yhteisöstä ei olla fyysises   
riippuvaisia, ja usein perhe- ja sukulaissuhteet korvaakin 
jokin toinen yhteisö harrasteisiin, elämäntapaan, arvoihin 
tai työhön lii  yen. Asumisen ainoana ideaalina ei ole enää 
ydinperhe ja omako  talo, kun yksinäisten ihmisten määrä 
ja tarve asua yksilöllises   kaupungeissa kasvaa. Kasvavissa 
kaupungeissa yksilön selviytymisen mahdollistaa  e  y etäi-
syydeno  o, ja paradoksaalises   samalla yksinäisten ihmisten 
turvana on kullekin sopiva yhteisö – eräänlainen heimo, joka 
jakaa samanlaiset kiinnostuksen kohteet ja arvot, mu  a saat-
taa maan  eteellises   sijaita levinneenä ympäri maailmaa. 

Globaalissa maailmassa onnistuneiksi koetut mallit ja teoriat 
vaiku  avat kaupunkikehi  ämisen ja asumisen tapaan ympäri 
maailmaa aivan kuten paikallisista kriiseistä tulee tänä päivänä 
helpos   kansainvälisiä. Kehi  ynyt ja kehi  yvä maailma ovat 
toisistaan riippuvaisia, vaikka keskenään  lanteet poikkeavat 
toisistaan. Kaupunki-infrastruktuurin ja rakenteen päivi  ämi-
nen kestäväs   tämän päivän tarpeita vastaavaksi sekä suojan 
ja rii  ävän infrastruktuurin tarjoaminen kriiseissä edullises  , 
kestäväs   ja toimivas   ovat osoi  autuneet vaikeiksi, mu  a 
merki  äviksi tehtäväksi, joiden ratkaisemisessa arkkitehdit 
voivat olla mukana.

”Ajattele maailmanlaajuisesti – toimi 
paikallisesti”
Miten si  en globaalit kriisit ja innovaa  ot toisella puolella 
maapalloa lii  yvät esimerkiksi pääkaupunkiseudun nuorten 
aikuisten asumiseen? Monien kaupunkikehi  ämisak  ivien 

Kuva15.  Kääntöpöydän kahvila, Pasila. © Caroline Moinel.
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lähestymistapa tuntuu pohjautuvan ”Aja  ele maailman-
laajuises   – toimi paikallises  ” -periaa  eeseen. Urbaanin 
akupunk  on (Miller 2011) kanna  ajat suosivat hyperpaikallisia  
ratkaisuja, jotka resonoivat laajemman ympäristön tarpei-
den ja kul  uurin kanssa synny  äen laajempaa muutosta 
ympärilleen. Aja  elutavasta kertova termi glokalisaa  o3 
(engl. glocalisa  on) on peräisin japanin kielestä, ja se 
tarkoi  aa maailmanlaajuista lokalisaa  ota (global locali-
za  on). Näkökulma tunnistaa sen, e  ä paikalliset yhteisöt 
ovat yhteydessä maailmanlaajuisten luonnollisten (vesi ja 
ruoka) systeemien, ihmisen luomien systeemien (Internet, 
talous, työvoima) ja seurausten (kasvihuonekaasupäästöt ja 
jä  eet) välityksellä. Aja  elun mukaan paikallises   syntyneet 
ratkaisut ovat parhaita keinoja ratkaista yhteisöjä rasi  avia 
globaaleja ongelmia. (Edwards 2010a) Glokaalit aloi  eet o  avat 
huomioon paikallisten ja kansainvälisten toimien seuraa-
mukset. Edwardsin mukaan globaalin talouden vaikutusten 
ymmärtäminen paikallisella tasolla on ensimmäinen askel 
tässä lähestymistavassa.

A.3. Visiointi
Kehitysongelmia ja tulevaisuuden näkymiä poh  essani syntyi 
intui  ivises   ratkaisu siirre  ävästä omavaraisesta miniasumi-
sen konsep  sta, jonka olisi määrä tarjota edullista asumista 
sitä kaipaaville kaupungin kehi  yvillä alueilla. Asumisratkaisu 
tukisi  työpaikkojen sekä yritysten liikkuvuu  a ja kulu  ajien 
tuo  amia superpaikallisia palveluita. 

3  Ajattelutapa on kestäviä suunnitteluperiaatteita kartoit-
taneen Andres R. Edwardsin (2010) mukaan peräisin japanilaisilta 
ekonomisteilta. Sosiologi Manfred Lange popularisoi käsitteen 
1980-luvulla.

Rakennuksen ideana olisi tarjota asukkailleen pysyvyy  ä 
muuntojoustavuuden nimissä, asukkaat saisivat pitää asun-
tonsa sen muuntuessa elämän  lanteesta toiseen sopivaksi. 
Asunto tukisi energiaomavaraisten suljetun kierron järjestel-
mien (ks. Häkkinen & Kangas 2012) käy  öön o  oa yleisemminkin 
kaupunkirakenteessa. Pienestä koostaan ja omavaraisuudes-
taan johtuen talo tarjoaisi uudenlaisen täydentävän mallin 
ekologisen asumisen ken  ään. Tilapäisyydestään johtuen 
koetalo voisi toimia tes  ympäristönä kaupunkien kehitystä, 
asukkaiden viihtyvyy  ä ja ekologisia elämäntapoja tutkiville.
Asukkaan ekologinen jalanjälki jäisi vähäisen materiaalin 
käytön, vähäisten lämmite  ävien kuu  oiden sekä pienen 
varasto  lan ansiosta pieneksi. Pienuu  a tukisi myös tavoite 
saada rakennus helpos   sopimaan rakenteeseen kuin 
rakenteeseen ja siirre  ävyy  ä puolestaan tarve löytää 
olevasta infrastruktuurista riippumaton ratkaisu, joka ei jätä 
jälkiä ympäristöön, sekä toive löytää parakkia laadukkaampi, 
estee   sempi ja mukavampi ratkaisu myös kehite  ävien 
alueiden  lapäiskäytöiksi. Yöksi pimenevät yhden käytön 
työpaikka-alueet tai alueet, jotka tuntuvat pelo  avilta, 
saisivat asukkaiden myötä osakseen posi  ivista sosiaalista 
valvontaa sekä tasapainotetun käy  örakenteen, jossa asumi-
nen ja palvelut olisivat lähempänä työpaikkoja.

A.3.1. Konsepti 
kestävyysperiaatteiden kautta 
Asumisen päästöt ovat Suomessa suurin yksi  äisen ihmisen 
hiilikuormaa nostava tekijä (Kuva12) (Häkkinen & Kangas 2012). 
Osaltaan nämä päästöt kumuloituvat myös muille ympä-
ristöä merki  äväs   rasi  aville alueille kuten liikenteen ja 
jopa teollisuuden päästöihin.  Asuinneliöiden määrä on 
keskivertosuomalaisen suurin yksi  äinen päästövaiku  aja, 

Kuva16.  Veturitallin kääntöpöydän vaihtoehtoinen käyttö kaupunki-
viljelyyn, Pasila. © Kirmo Kivelä.

Kuva17.  Urealannoitettu kasvihuone, Pasila. © Kirmo Kivelä.
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sillä asuntojen lämmitys on merki  ävin ilmastovaikutusten 
aiheu  aja Suomessa (Kuva13), ja lämmityksen määrä on suoraa 
riippuvainen henkilöä kohden käytetystä asumispinta-alasta. 
Suomessa asumisen pinta-ala on puolestaan tasaises   
kasvanut ko  lalouksien pienenemisestä huolima  a. Tästä 
näkökulmasta jokainen eriste  y ja lämmite  y asuinkuu  o 
merkitsee ilmastollises  . Voidaan myös ajatella, e  ä jokainen 
asuinneliön vähennys vähentää myös kulu  amisen tarve  a.

Seuraavassa esitän pienen jalanjäljen spontaanin 
asumiskonsep  n tavoi  eet ja alkuole  amat 
kestävyysperiaa  eista johde  una:

1. Kulutuksen ja päästöjen pienentäminen 
asumisessa neliöitä vähentämällä
Rakennusten käytönaikaiset päästöt ovat noin 90% koko 
elinkaalen aikaisista päästöistä(Smith 2011, 231). Tässä työssä on 
pienen jalanjäljen konsep  n avulla kiinnite  y huomiota asun-
non lämmite  ävään kuu  omäärään ja sen pienentämiseen. 
Asunnon neliöiden vähetessä voi myös toivoa kulute  avan 
materiaalin määrän vähenevän luontaises   ja kulutuksen 
keski  yvän enemmän jae  ujen resurssien pariin. Vaikka 
erillispientalossa rakennuksen ulkovaipan osuus kasvaa käyt-
töneliötä kohden, neliöiden radikaali vähentäminen muihin 
erillispientaloihin verra  una vähentää asumisen päästöjä. 

2. Yhdyskuntarakenteen monipuolistava ja 
joustava täydentäminen
Pienen jalanjäljen rakennuksen on määrä toimia yhdyskuntaa 
täydentävänä ”joustoresurssina”, jonka avulla voisi helpo  aa 
täydennysrakentamista, keventää tarvi  avien korjausten ja 
muutosten määrää ja esimerkiksi jatkaa jonkin rakennuksen 

käy  öikää ja helpo  aa käy  ötarkoituksen muutosta, kun 
tekniset päivitystarpeet tai lisä  laresurssi voidaan täy  ää 
siirre  ävillä yksiköillä. 

Rakennusmateriaalien kuljetukseen, kokoamiseen ja purka-
miseen kuluu asuntoyksikköä kohden vähemmän energiaa, 
kun rakennus on suunniteltu kevyeksi, helpos   koo  avaksi, 
jatke  avaksi ja kierräte  äväksi. Rakennusmateriaalien ja 
rakennusaikaisten päästöjen osuus lisääntyy rakennuk-
sen eliniän lyhetessä, mu  a vähenee taas kierrätys- ja 
uusiokäytön asteen kasvaessa. Siirre  äville rakennuksille 
luonteenomainen esivalmisteisuus voi osaltaan vähentää 
materiaalihävikkiä ja sitä kau  a päästöjä (Smith 2011, 225).

3. Sosiaalinen kestävyys, asukkaiden osallistu-
minen ja kestävän yhdyskunnan rakentumisen 
keinojen moniarvoistaminen 
Vaihtoehtoiset kestävät asumisen mallit voisivat mahdollistaa 
paitsi matalammat asumisen kulut myös tuoda lisää keinoja 
vähentää asumisen päästöjä samalla, kun asukas parantaa 
elintasoaan tai säästää asumisessaan. Jos asunto ja yhdys-
kunta sallisivat joustavamman asuinpaikanvalinnan pienille 
asunnoille esimerkiksi työn kannalta keskeisemmillä alueilla, 
voisi erilaisilla ihmisryhmillä syntyä myös mahdollisuus 
sosiaaliseen nousuun ja jopa sosiaaliseen sekoi  umiseen. 
Asukas voisi avustetulla asuinpaikanvalinnalla tuntea pysty-
vänsä käy  ämään paremmin valtaa elämäänsä ja ympäris-
töönsä ja sitä kau  a ”voimaistua ” kantamaan vastuuta 
ympäristöstään. Vaihtoehtoises   asukas voi tulla lähem-
mäksi jo olemassa olevia verkostojaan ja sitä kau  a saada 
paremman jalansijan elämässään. Jos tähän yhdistetään vielä 

All my life I was following a vision. A vision of a 
place that I could call my home.
Where nobody disturbs me.
With a small desk for big ideas.
Where I can welcome likeminded people
With a small window for big rela  onships.
I follow a vision of a world where I can se  le 
wherever I want.
With a small bed for big dreams.
All my life I was following this vision.
For the fi rst  me this vision follows me...where 
ever I go.

“Where’s the next square meter of freedom?
It’s a really small house if you imagine staying a 
whole day in it but if you consider a whole city 
your house it’s probably the biggest house you can 
ever imagine.”
ONE SQM HOUSE - Van Bo Le-Mentzel

https://www.youtube.com/watch?v=Okqa7qdAPbo
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työskentelyn mahdollisuus kotoa ja ”kivijalasta” käsin, syntyy 
asukkaalle mahdollisuus ansaita rahaa, säästää ja investoida 
tulevaisuuteensa.

Kun Suomessa suurin keskimääräisen asumisen hiilijalanjäl-
keen vaiku  ava yksi  äinen tekijä on lämmite  ävien neliöi-
den määrä yhtä henkilöä kohden, miksi neliöistä  nkiminen 
ei voisi uudisrakentamisessa toimia nykyisiä energiansääs-
tövaa  muksia kompensoivana tekijänä? Tämä mahdollistaisi 
”star   ”-asuinneliöt nuorille ja vähävaraisille. Jos käy  ö- tai 
aloituskulut olisivat edullisemmat ja vähi  äinen laajentami-
nen mahdolliste  aisiin, voisi omaa asumisen mukavuustaso-
aan kasva  aa mal  llises   varallisuuden salliessa. Kun kaikkia 
rakennuksia ei tarvitsisi lii  ää kunnallisteknisiin järjestelmiin, 
vaan ne olisivat energiaomavaraisia ja kierrä  äisivät osan 
jä  eistään, sääste  äisiin liityntäkustannuksilta, jotka voivat 
esimerkiksi pääkaupunkiseudulla olla yhden rakennuksen 
osalta yli 10 000 euroa (Suojanen 2015). Samalla on mahdollista 
hyödyntää osaa rakennuksen virroista omassa ruoantuotan-
nossa tai jopa myydä niitä eteenpäin.

Yhteiskunnan vähäosaisten olosuhteiden 
parantaminen mahdollistamalla laadukas 
pienen jalanjäljen asuminen 
Tämän opinnäytetyön yksi väi  ämä on, e  ä minimiasunto 
asuntotyyppinä on olemassa oleva tosiasia, jota ei voi kieltää. 
Se ei tällä hetkellä sisälly asumisen normistoon vaan on lain-
suojaton, vaikka asuntoja itseään ja miniasumisen kaltaista 
nk. ahdasta ”epävirallista” asumista syntyy kaupungistumisen 
ja asuntomarkkinoiden infl aa  on takia kaupunkialueella. 
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B-OSA:   TILANTEEN 
KARTOITUS
Kuten edellä määri  elin, tässä konsep  ssa puututaan 
yhtäältä kansalaislähtöisin ja toisaalta minimiark-
kitehtuurin keinoin jatkuvas   kasvavaan asumisen 
pinta-alaan sekä laajenevaan yhdyskuntarakentee-
seen. Nämä tekijät ovat keskeisiä päästöjen aihe-
u  ajia pohjoisessa ja niillä on myös sosiaalises   (ja 
taloudellises  ) eriarvoistavat vaikutuksensa, mikä on 
tärkeä kestävän kehityksen ulo  uvuus tässä työssä. 
Alkuperäisessä ABCD-lähestymistavassa arvioidaan 
kehdosta kehtoon -aja  elutavan mukaises   kaikki 
tuo  eet, palvelut, taloudelliset panokset ja inhimilliset 
resurssit usein laskennallisin perustein. Menetelmään 
kuuluu myös tarkastella sosiaalisista näkökohdista, 
organisaa  osta ja systeemistä johtuvia syitä kestä-
mä  ömäksi tode  ujen käytäntöjen harjoi  amisessa ja 
ylläpitämisessä. Näiden näkökoh  en huomioiminen ja 
kestävyydestä pois vievien käytäntöjen  edostaminen 
au  aa posi  ivisen muutoksen aikaansaamisessa. Työn 
tässä osiossa käyn läpi spontaanin pienen jalanjäljen 
asumisen näkökulmasta asumisen neliöiden kasvuun, 
yhdyskuntarakenteen leviämiseen ja sosiaaliseen 
eriarvoisuuteen johtaneita tekijöitä ja pohdin, miltä 
osin ja millaisena konsep   voisi niihin vastata. Käyn 
ilmiötä läpi eri puolilta taustoi  aen, nostan esiin ja 
arvioin käytetyt resurssit laadullises   niiltä osin, kun 
aineistosta nousee arvioin  kelpoisia näkökoh  a. 

Tämä osio valo  aa ja perehdy  ää lukijaa näkemään 
pienen jalanjäljen asumista ja kaupunkien spontaania 
kehitystä yhteen nivoutuvina ilmiöinä sen mukaan, 
miten minä asian lopulta hahmo  n. Modernin teollisen 
arkkitehtuurin sekä kriisirakentamisen kehityskulku 
kertoo, missä minimiasumisen suunni  elu on mennyt 
pieleen ja mitä ollaan saavute  u.  Suomalaisen asumi-
sen tutkimuksen kau  a pyrin ymmärtämään, olisiko 
tällaiselle asumiselle puolestaan Suomessa kysyntää 
ja missä muodossa sen voisi olla toivo  avaa toteutua. 
Poten  aaliset asukasryhmät au  avat hahmo  amaan, 
minkälaiseen tarpeeseen ja asumisen tapaan asunto 
voisi vastata. Slummien, kriisi- ja kehitysavun sekä 
liikkuvan asumisen esimerkkien kau  a pääsen taas 
kiinni siihen, mitkä ovat spontaanin pienen jalanjäl-
jen asumisen uhkakuvia, mu  a myös perimmäisiä 
vahvuuksia. Mikroasumisen ak  visteihin ja asukkai-
siin tutustumalla perehdyn siihen, millaisia tällaisissa 
asunnoissa vapaaehtoises   asuvat ihmiset voisivat 
länsimaissa olla, mikä heidät saa valitsemaan mikro-
asunnon ja sen kau  a mitkä asiat he voisivat kokea 
tarpeellisiksi ja tärkeiksi kodissaan. 

Seuraavien osioiden syö  eiksi  ivistän ja suodatan 
kappaleista suunni  elijan näkökulmastani tärkeimmät 
laadulliset kriteerit, jotka olisi hyvä huomioida spon-
taania minimiasumista suunnitellessa, jo  a sen kestä-
vät edellytykset toteutuisivat määri  elemiltäni osin 
mahdollisimman pitkälle. Tässä kappaleessa opi  uja 
kestävän suunni  elun näkökoh  a käytän esimerkkien 
ja sitä kau  a luovien askelten määri  elyyn seuraa-
vassa osiossa. 

Kuva1.  Chawl, Mumbai, 2006. Abhinav Saxena, Wikimedia 
Commons. 

Kuva2.  La Boca, Buenos Aires, 1998. Ester Inbar, Wikimedia 
Commons. .
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B.1. Pienen jalanjäljen koti
Minimiasumisen kysymys on askarru  anut monia 
arkkitehteja aina vähintäänkin teollistumisen ajoista 
läh  en, kun kasvavalle työläisväestölle on pitänyt 
kehi  ää inhimilliset oltavat nopeassa ajassa (Kuva23 & 

Kuva24) tai viedä kehitysapuna suojia keskelle kriisialu-
eita. Ahdas, vähäisiä resursseja käy  ävä monitoimi-
ko  , jossa työn yhdistäminen asumiseen on tu  ua, 
on puolestaan ollut arkipäivää monille maailman 
suurkaupungeissa pärjääville köyhille kau  a aikojen. 
Näitä koteja tavataan kehi  yvissä maissa ja niiden 
slummeissa yhä (Kuva1 & Kuva2), ja ne ovat paitsi ris  riitai-
sia elinympäristöjä myös mahdollistavat asukkaidensa 
jonkinasteisen selviytymisen niukoista resursseista 
huolima  a. Nykyajan kehi  yneiden maiden ihmiset 
ovat alkaneet myös itsenäises   ratkoa toimeentulonsa 
ongelmia tyytymällä pienempään joko kaupunkiasun-
tojen tai jopa siirre  ävien mikroko  en muodossa. 
Aivan viime vuosikymmenten aikana siirre  äviä 
minikoteja on alkanut ilmaantua myös kaupallisille 
markkinoille ja muutamia välivaiheeksi kehite  äville 
alueille. 

Funk  onalismin minimiasunnon määri  elyllä pyri   in teollis-
tumisen ja kaupungistumisen alkumetreillä luomaan asunto, 
joka vastaisi tasapuolises   kaikkien tarpeisiin. Asuminen 
pyri   in yhtenäistämään, jo  a puhtau  a ja hyviä käytäntöjä 
vaalivat asumisen tavat leviäisivät ka  amaan kaikkea asutusta 
ja jo  a kaikille saataisiin kohtuulliset elinolot edullises  . 
Standardisoinnin, tyyppipiirrosten ja massatuotannon myötä 
asuminen keskiluokkaistui ja tasapäistyi teollisissa maissa. 

Pohjoismaissa ja myöhään kaupungistuneessa Suomessa 
asumisen yhtenäiskul  uuri läpäisi lähes kaikki yhteiskunta-
luokat, ja minimin kau  a määritelty malli laajeni symbolisoi-
maan demokraa   sta hyvinvoin  yhteiskuntaa, jossa kaikilla 
on tasa-arvoiset mahdollisuudet hyvinvoin  in ja koulutuk-
seen. (Saarikangas 2002,553-570) Näillä rakentamisen käytännöillä, 
joilla muiden muassa köyhä maatalousvaltainen Suomi saa  in 
noste  ua vauraiden teollisuusmaiden joukkoon, on yrite  y 
nostaa elintasoa myös kehi  yvissä maissa. 

Jopa 1900-luvulle saakka asuntojen rakentaminen on ollut 
enemmän kansanomaisen perinteen tulosta kuin amma   -
maisen suunni  elun tulosta (Kuva3 & Kuva4). Vasta teollistu-
misen aikoihin arkkiteh  en amma   kunta kiinnostui asun-
torakentamisesta. Suurkaupunkien aikana järjestelmällisen 
suunni  elun on täytynyt korvata vuosituhan  set perinteet ja 
yhdyskun  en luonnollisen muovautumisen logiikan. (Habraken 

& Teicher 2000) Väistämä  ä jotain jäi huomio  a ja oppima  a 
muutoksessa.

CIAM -konferenssi ja modernis  nen liike  eivät olleet ainoita 
eiväkä ensimmäisiä tahoja, joka käsi  eli asumisen minimita-
soa. Toisin kuin ehkä ajatellaan, existence minimum asunto 
ei ollut pienimmästä päästä suunniteltuja minimiasuntoja. 
(Mumford 2002b)  1800-luvulta 1900-luvulle asuntotuotannosta 
on tehty sosiaalisen reformin avain. Tarjoamalla ”valoisat ja 
terveelliset elinolot” ja asunto tehokkaassa asumiskoneessa 
pyri   in vaiku  amaan myös ihmisten moraaliin. Usko   in, 
e  ä asunnolla voidaan muokata myös elämäntapaa ja ihmi-
siä. Asunnossa, jossa jokaisella perheenjäsenellä ja toimin-
nolla oli oma  lansa, ei tapahtunut epäterve  ä läheisyy  ä ja 
väärät ihmiset pide   in poissa. Sosiaalisia suhteita hoide   in 

Kuva3.  Kesälaidunasunto, Oviksfj ällen, Ruotsi. Toggan, 
Wikimedia Commons

Kuva4.  Mehiläispesätaloja, Harran, Turkki. Acarvin, Wikimedia 
Commons.
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asunnon ulkopuolella. Ydinperhemielikuva vakiinnute   in ja 
kodista tuli yksityinen paikka. Kapea talon runko, lamellipihat 
ja parhaimmillaan suuret ikkunat kahdella tai jopa kolmella 
asunnon sivulla tarjosivat uuden aiempaa valoisamman ja 
hapekkaamman mallin epäterveinä pide  yjen syvien ja kivis-
ten kaupunkikor  eleiden ja hökkelikylien yhden huoneen 
asumismallin  lalle. Samalla noste   in merki  äväs   valta-
väestön elintasoa tuomalla jokaiseen asuntoon vesi, sähkö, 
vessa ja pesu  lat. 

Asunto puutarhakaupunkiperiaa  een ja funk  onalismin 
mukaises   on siirtynyt kauemmas kaupunkikeskustasta. 
Auto mahdollis   asioimisen pitkienkin etäisyyksien päähän, 
ja katso   inkin, e  ä toimintojen ero  aminen myös kaupun-
kitasolla toisi hygieniaa kaupunkeihin, joissa ihmiset olivat 
aiemmin kärsineet teollisuuden aiheu  amista saasteista. 
Vanhaa sekoi  unu  a kaupunkirakenne  a pide   in tuolloin 
syystä epäterveellisenä, ja auto sekä eriyte  y asuinalue 
kaukana teollisuudesta edus  vat modernia terve  ä elämän-
tapaa. Autot olivat tulleet uutena mukaan kuvaan ihmisen 
kulutushyödykkeenä, ja niille tuli varata kaupungissa myös 
 laa. (Gartman 2012) Tämä kehityssuunta joh   osi  ain kaupun-

kirakenteen hajautumiseen.

B.1.1. Ahtaan asumisen kehittyminen
Tilojen toiminnallinen eriytyminen. Teollistumisen ajan ydin-
perheelle tarkoitetusta keskiluokkaisesta kodista on tullut 
kaikkialla maailmassa asumista, elämistä ja kaupunkeja määrit-
tävä perusyksikkö. (Saarikangas 2002, 553-570) Tämän seurauksena 
yksi  äisten huoneiden koon on voitu nähdä pienenevän ja 
toimintojen määrän vähenevän yksi  äistä huone  a kohden, 

kuten myös asunnon toiminnot kokoavan keskeis  lan käytön 
häviävän kaupunkiasunnoista.(Krokfors 2010a)

Funk  onalismin eksistenssiminimillä pyri   in vähentämään 
asuinneliöiden määrää ja tehostamaan niiden käy  öä. Sil   
asumisväljyys on henkeä kohden lähinnä kasvanut. Tämä on 
tapahtunut elintason kasvun, huone  lojen erilaistumisen ja 
ko  talouksien pienemisen myötä. Esimerkiksi Yhdysvalloissa 
kodin keskimääräinen pinta-ala on vuodesta 1978 kasva-
nut 165 neliömetristä 230 neliömetriin vuoteen 2007 
mennessä, kun samaan aikaan ko  talouden keskimääräinen 
asukasmäärä Amerikassa ja Euroopassa on vähentynyt 1980 
luvun kolmesta asukkaasta 2,6 asukkaaseen ko  talou  a 
kohden (Ferraro 2009). 

Suomessa asukkaan keskimääräinen asumispinta-ala on 
kasvanut vuoden 1970 18,9 neliöstä vuoden 2012 39, 6 
neliöön (Tilastokeskus 2013). Vuonna 1900 työläisten asumisen 
ahtaus oli sitä luokkaa, e  ä kolmanneksella laskennassa 
mukana olleesta väestöstä oli alle kymmenen neliötä käytet-
tävänään (Lankinen & Lönnqvist 2010). 

Usein ahtaisiin olosuhteisiin ovat joutuneet to  umaan en  s-
aikojen niukkuudesta kärsineet sukupolvet sekä köyhissä 
olosuhteissa nykyaikana elävät. Minimin tuoma niukkuus 
onkin usein vanhempien ikäluokkien käsityksissä jotain, 
mistä tulee pyrkiä pois. Kuitenkaan edes kaikki kolmannen 
maailman asukkaista eivät väl  ämä  ä suosi standardiemme 
mukaisia asumisen fyysisiä edellytyksiä, vaan sosiaaliset 
suhteet, saavute  avuus ja esimerkiksi perinteet koetaan 
tärkeämmiksi (Rapoport 2013). 

Kuva5.  Suomalaisten savupirtti, Ritamäki, Lekvatten. Zejo, 
Wikimedia Commons.

Kuva6.  Kylpyhuone, Hallwylska Museet, Tukholma. Jan 
Ainali,Wikimedia Commons.
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Ennen asuinhuoneiden toiminnallista eriytymistä yksi huone 
varsinkin maaseudulla ja työläisperheissä vastasi periaat-
teessa kaikkiin asumisen tarpeisiin.1 Suomen maaseudulla 
lämmite  yä keskeis  laa, joka ka  oi lähes kaikki asumisen 
toiminnot, kutsu   in tuvaksi (Kuva5). Vielä 1800-luvulla, vaa  -
ma  omissa huoneistoissa ja taloissa saa  oi olla vain kaksi 
huone  a, arkihuone ja pyhähuone, jossa  lankäy  ö jae   in 
juhlan ja arjen välillä tai tupa ja kamari, jossa yksityinen ja 
julkinen alkoivat ero  ua. Porvarisperheissäkin salit ja kamarit 
olivat pitkälle yleistä monikäy  öistä  laa, kunnes  lanjakoa 
ale   in 1700-luvulta 1900-luvulle vahvistamaan yksityisen 
ja julkisen sekä erilaisten toimintojen välillä. (Saarikangas 2002, 

143-144). Jo tätä ennen länsimainen yksityistämiskehitys oli 
määritellyt kodin käsi  een (Krokfors 2006, 30-31). Maaseudulla 
varastoin   teh  in ulko  loissa erillisissä rakennuksissa tai 
kylmässä  lassa saman rakennuksen katon alla. 

Perinteissä  e  yä asumisen toimintoa oli vastannut  e  y 
huonekalu. Si  emmin esimerkiksi työpöytä, kirjahylly, 
ruokapöytä, pesupöytä ja vuode ovat jakaantuneet omiin 
 loihinsa, ja niin edelleen modernissa asumisessa huoneet 

ovat jakautuneet yksityisyy  ä ja ydinperhe  ä korostaen 
omiksi toiminnallises   eriytyneiksi alueikseen (Kuva6).(Krokfors 

2006, 30-31); (Chartier 1993, 211) Erilaistuneet  lat ja kalusteet 
ovat olleet kehitystrendi tähän päivään saakka, mu  a nyt on 
nähtävissä muutosta takaisin jae  uun keskeis  laan, monitoi-
misiin  loihin ja jopa monitoimisiin kalusteisiin. Internet on 
pullollaan pienten  lojen älykkäitä ja monitoimisia design- 
sekä omatoimiratkaisuita. 

1   Esimerkiksi Sisiliassa tehtyjen arkeologisten kaivausten 
pohjalta on todettu, että maatyöläiset ja valtaosa maaseudun 
ihmisistä ovat perheineen asuneet 1300-luvulta 1800-luvulle yhden 
huoneen taloissa. (Chartier 1993, 503)

Ahdas - olosuhteiden sanelema pakko versus kotoisa ja 
helppohoitoinen, mahdollisuus valita asuinpaikka. Tähän 
as   niukkuuden ja asumisen ahtauden vähentämistä ja 
asumisväljyyden kasvua on käyte  y elintasoa kuvaavana 
lukuna, jonka kehi  ymistä on seura  u säännöllises  . 
Asumisväljyyden kasvun pysähtymisellä on indikoitu elinta-
son ja asumisen laadun nousun pysähtymistä. (Tiihonen 2011) 
Kuitenkin yhä pienempiin asuntoihin ahtautuminen on ollut 
myös merkki asuntojen suuresta kysynnästä alueella, siitä, 
e  ä alueella on vetovoimaa ja sieltä uskotaan löytyvän 
mahdollisuuksia (Lankinen & Lönnqvist 2010). Onkin mahdollista 
kysyä, onko asumisväljyyden kasvu oikea mi  ari laadun ja 
elintason kasvamiselle.

Puolestaan väljyys,  lanne, jossa jokaisella asukkaalla on oma 
huone, on ollut yksi ihmisoikeuksiinkin verra  avista tavoit-
teista.2 Slummeissa on asu  u ahtaas  , samoin kasvavilla 
kaupunkialueilla. Ahtaaseen on yhdistynyt käsitys taudeista, 
väkivallasta ja köyhyydestä. Yleinen käsitys on ollut, e  ä 
ihmiset asuvat olosuhteiden pakosta vasten tahtoaan epäin-
himillisen ahtaas  . Niinpä asunnot ovat elintason kasvun 
myötä länsimaissa kasvaneet aina viime vuosikymmenelle 
saakka (Lankinen & Lönnqvist  2010). Ahtaus on kuitenkin paljon 
yleisiä käsityksiä laajempi  la, se on köyhemmille myös väline 
selvitä ja investoida tulevaisuuteensa (Next City 2013).
Rakentamisessa on ollut tapana pitää suurta kauniimpana, ja 
laajeneminen on ollut tavoiteltu suunta kaikessa. Vaurauden 
lisääntyessä myös tavalliset keskituloiset ihmiset ovat voineet 
panostaa elin  laansa. Ihmiset ovat o  aneet yhä suurempia 
lainoja yhä suurempien asuntojen rakentamiseksi, kunnes 

2  Bushin hallituksen aikana, ennen fi nanssikriisiä, oma talo 
nostettiin vähemmistöjen perusoikeudeksi. (Bush 2002)

Kuva7.  Nykyisin myös länsimaissa ja oma asumisen tapansa 
velkojensa mukana kotinsa ja työnsä menettäneille on 
yhdysvaltalainen mobile home tai vaunun rungon päälle itse 
rakennettu talo. Samalla ovat yleistyneet mitä erilaisimmat 
ja erikoisimmat tavat säästää tilaa asunnoissa. Infrogmation of 
New Orleans, Wikimedia Commons.

Kuva8.  Myös aiemmin minimin on koettu vapauttavan 
tilaa jollekin muulle. Useiden tunnettujen taiteilijoiden 
tunnetaankin vetäytyneen pieniin majoihin tai vaatimatto-
miin asuntoihin tukeakseen tuotteliaisuuttaan sulkemalla 
kaiken ulkopuolisen ympäriltään. Cabanon des vacances, Le 
Corbusier. Tangopaso, Wikimedia Commons.
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”But if we listen to what language says in the 
word bauen we hear three things:
1. Building is really dwelling.
2. Dwelling is the manner in which mortals are on 
the earth.
3. Building as dwelling unfolds into the building 
that cul  vates growing things and the building that 
erects buildings.
… We do not dwell because we have built, 
but we build and have built because we dwell, 
that is, because we are dwellers. But in what 
does the nature of dwelling consist? … The 
Old Saxon wuon, the Gothic wunian like the 
old word bauen, mean to remain, to stay in 
a place. …Wunian means: to be at peace, to 
be brought to peace, to remain in peace. The 
word for peace, Friede, means the free, das 
Frye, and frymeans: preserved from harm and 
danger, preserved from something, safeguarded. 
To free really means to spare. The sparing itself 
consists not only in the fact that we do not harm 
the one whom we spare. … To dwell, to be set 
at peace, means to remain at peace within the 
free sphere that safeguards each thing in its 
nature. The fundamental character of dwelling is 
this sparing and preserving.”
(Heidegger 1971)

Yhdysvalloissa vuonna 2007 alkanut asuntojen lainakriisi 
puhkaisi kuplan ja vaiku    koko maailman talouteen aiheut-
taen 2008 maailmanlaajuisen pankki- ja rahoituskriisin, jonka 
vaikutukset laajenivat aina 2010-luvun yhä vain jatkuvaan 
taantumaan (diplomityön kirjoitusvaiheessa 2015–2016 
taantumalle ei näy Euroopassa loppua). Finanssikriisin 
aikana valtava määrä ihmisiä joutui työ  ömäksi ja mene    
asuntonsa. Uu  sissa saa  in seurata, kuinka ihmiset joutuivat 
asumaan autoissaan. 

Kriisin myötä pankit muu   vat lainaehtojaan, mu  a asuntojen 
menetys vei ihmisten luo  amuksen pankkeihin, ja osa ryhtyi 
säästämään rakentamalla vaunun päälle oman pienen minimi-
asuntonsa väl  ääkseen lainanoton tai maksaakseen velkansa 
(Kuva7). Pankkikriisin ohella myös etunenässä Katrina-myrsky 
pako    ihmisiä kodistaan niukempiin olosuhteisiin. 

Moderni niin sano  u ahdas asuminen on myös kaupungis-
tumisen myötä yleistynyt, koska suurempi ihmismäärä on 
ahtautunut yhä pienemmälle elinalalle. Keskeinen ja kallis 
sijain   on korvannut asuinneliöt samalla, kun epävarmuus 
toimeentulosta ja omaisuuden arvon säilymisestä on 
kasvanut.

Kiinnostus miniasumista kohtaan on kasvanut näiden 
tapahtumien ja trendien myötä maailmanlaajuises  , ja 
Yhdysvalloissa jo 2002 perustetun Small House -yhteisön 
ansiosta esimerkkejä nousi yleisölle mi  avas   esiin myös 
verkossa. Yhdysvaltalaiset,  vernakulaarista tyyliä enimmäk-
seen edustavat, vaunujen päälle rakennetut asunnot saivat 
interne  ssä seurakseen maailman suurkaupungeissa tehdyt 

älykkäät ja modernit pienen  lan ratkaisut esimerkiksi  lan-
puu  eeseen to  uneesta Japanista. 

2010-luvun runsaudenpulassa, kulutus- ja informaa  oäh-
kyssä minimi on myös saanut länsimaisessa kul  uurissa 
vapau  avia näkökulmia. Ihmiset ovat  etoises   alkaneet 
vähentää ja niukentaa kulutusta ja elämisen tasoaan toivee-
naan löytää rauhaa elämään leppoistamalla3. Niukkuuden 
tavoi  elusta on tullut vähemmistölle hyväksy  ävä elämän-
tapavalinta pako  avan ja häve  ävän  lan asemesta (Kuva8). 
 

B.1.2.Esivalmisteisen asunnon kehitys 
Asuntopulaan, kriiseihin ja slummien ongelmiin on pyri  y 
tekniikan kehi  yessä vastaamaan erilaisilla esivalmistei-
suuteen perustuvilla ratkaisuilla, ja massatuotannosta on 
toivo  u pitkään ja hartaas   ratkaisua edullisen asumisen 
tarjoamiseen. Useat eri vaihtoehtoiset visiot ovat kilpailleet 
roolista asuntopulan ratkaisijana. 

Kaikkialla ja kaikissa mi  akaavoissa esivalmisteiset ratkaisut 
eivät ole tuo  aneet onnistunu  a tulosta, ja monia arkkiteh-
tuuri-innovaa  ota on pientaloissa jäänyt käy  ämä  ä. (mm. 

Stohr & Sinclair et al. 2006,34, 40, 46) Selvitän tässä kappaleessa 
keskeiset syyt, missä esivalmisteisuudessa on pien- ja mini-
miasuntojen osalta menty vikaan ja mitkä ratkaisut puoles-
taan ovat menestyneet.

3  Leppoistamiseksi kutsutaan liikettä, jossa ihmiset 
irtisanoutuvat työelämän oravanpyörästä, muuttavat maalle tai 
pienempään asuntoon sekä vähentävät kulujaan elääkseen omava-
raisemmin ja viettääkseen rauhallisempaa elämää.
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Fordismi ja Airs tream-elämä 
Kulutus ja autoilu  kaupunkien muutoksen ja elämänta-
van viitoi  ajina. Jo auton sarjatuotannon ensimmäisistä 
vaiheista läh  en esivalmistuksen ja sarjatuotannon mene-
telmien on usko  u mahdollistavan myös laadukkaan mu  a 
hyvin edullisen asumisen kaikille. Ford T -mallin sanotaan 
toimineen inspiraa  on lähteenä modernin arkkitehtuu-
rin este  ikalle, massatuotannolle ja standardisoinnille. 
Funk  onalismin (ts. uusasiallisuuden, kansainvälisen tyylin) 
ajamana hae   in nopeu  a ja edullisuu  a asuntotuotantoon 
autonvalmistuslinja esikuvana. Teollisten tuotantoperiaat-
teiden rinnalla kehi  yi vuosisadan vaihteessa työläisten 
luokka. Kulutuskul  uuri sai alkunsa vapaa-ajan lisääntyessä, 
työläisten elintason noustessa ja edullisten sarjatuote  ujen 
tavaroiden astuessa markkinoille. Mu  a ko  en massatuo-
tanto menestyi funk  onalismin kodin, Euroopan sijasta 
Yhdysvalloissa, muodossa, joka jälji  eli enemmän menneitä 
tyylejä kuin u  litarismia. Konserva  ivisista paikalla rakennet-
tua muistu  avista Lewit-taloista tuli Amerikkalaisen unelman 
synonyymeja (Gartman 2012; Jaff e & De Koning 2015; Smith 2011) 

Fordin tuotantolinjasta inspiroituivat niin Corbusier kuin 
Buckminster Fullerkin. Gropius ja Bauhausin koulukunta 
kokeilivat palkki-laa  a rakenne  a 1920 ja 1930-luvuilla, ja 
Gropius sekä Wachsman yri   vät pitkään saada tuotantoon 
teollises   valmiste  ua pientaloa, kuitenkin epäonnistuen 
siinä (Herbert 1984). Puolestaan Wrigh  n asiakaslähtöinen 
suunni  elutapa oli aina ris  riidassa sarjatuotannon realiteet-
 en kanssa ja rakennuksista tuli liian kalliita (Smith 2011, 43). 

Corbusierin ideoiden vaikutus esivalmisteiseen arkkitehtuu-
rin oli kiistaton, vaikka hänen kuuluisa Maison Dominonsa 
ei koskaan valmistunutkaan ja jäi ratkaisuissaan jälkeen 

verrokeistaan (Bergdoll & Christensen 2008,16). Hänen matalan 
tulotason asuinyksikkönsä Ranskan Pessacissa oli rakenta-
misensa jälkeen kahdeksan vuo  a tyhjillään (Stohr & Sinclair 

2006, 37) eikä rakennuksissa useinkaan sovelle  u massatuo-
tannon välineitä vaan paikallavalutekniikkaa. Hän kuitenkin 
vaiku    konsepteillaan asuntojen massatuotannon ja suojan 
tarjoamisen tapoihin. Hänen ”plug-in”- talonsa jalustalla, 
Unite d’Habita  on (1946–1945) oli ensimmäisiä töitä, joka 
esi  eli kerrostalon ” kehikkona itsenäisille asuinyksiköille”. 
Idea nousi myöhemmin esiin lukuisissa töissä Metabolis  en 
megastruktuureissa ja Archigramin ”plug-in” –kaupungissa. 
(Bergdoll & Christensen 2008, 98) Konsep   on jatkanut elämäänsä 
tänä päivänäkin jatkuvas   esiin nousevissa ”living pod” - ja 
kehärakenneideoissa. Buckminster Fuller puolestaan pyrki 
käytännössä ratkaisemaan pientalojen edullisen tuo  amisen 
tekemällä yhteistyötä niin sotateollisuuden kuin lentokone-
yh  öiden kanssa.

Buckminster Fuller oli yksi ensimmäisistä suunni  elijoista, 
joka ideoi epävakaasta ja raskaasta infrastruktuurista riip-
pumatonta omavaraista ja ekologista Dymaxion taloa (Kuva9). 
Hänen ideoidensa kohtalon kau  a tulevat kerrotuksi suurim-
mat esivalmisteisen rakennuksen kehitysimpulssit ja haasteet 
rakennusten toteutuksessa sekä markkinoille saamisessa. 

Toisin kuin autotuotannosta ihastunut Corbusier asumisen 
kone -vertauksineen, Fullerin kehi  ämät rakennuskonsep  t 
oli todella suunniteltu toimimaan kuin koneet (Bergdoll & 

Christensen 2008, 20). Hän hyödynsi niissä teollisen tuotannon 
periaa  eita ja nykyaikaisia materiaaleja viimeiseen piirtoon 
as  . Hän katsoi 4D-talojensa toimivan kuten ven   ilien; ne 
kontrolloivat energia- ja materiaalivirtoja (Kuva10) ulko- ja 

Kuva9.  Dymaxion-talon patenttikuva. Buckminster Fuller,  
United States Patent and Trademark Offi  ce, www.uspto.gov 

Kuva10.  Dymaxion wc:n patenttikuva. Buckminster Fuller,  
United States Patent and Trademark Offi  ce, www.uspto.gov 
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sisä  lan välillä tukien asukkaidensa elämää (Baldwin 1997, 16). 
Hänen  etoises   hyvin paljon aikaansa edellä olevat ideat 
hyödynsivät materiaalina alumiinia, joka oli vielä tuohon 
aikaan kallis materiaali, mu  a keveydessään ja kierräte  ä-
vyydessään vertaansa vailla. Kuten moni muu myös Fuller 
toivoi rakennuksesta sodan jälkeisen jälleenrakennuksen 
vaihtoehtoa, mu  a val  on taholta hänet käännyte   in pois 
jopa pariin o  eeseen, sillä metallia tarvi   in sodassa muualla. 
Vasta kun pommikonevalmistaja Beechcra   alkoi etsiä 
sodanjälkeisiä tuotantomahdollisuuksia, Dymaxion-talo sai 
mahdollisuuden. Lentokoneinsinöörit pesta   in kehi  ämään 
ja testaamaan mallia tuulitunnelissa. Dymaxion sai osikseen 
hienostunu  a lentokonetekniikkaa, ja talosta toivo   in 
sodanjälkeistä talouden nosta  ajaa. Niitä  la   in etukäteen 
3500 kappale  a, mu  a talo ei  lauksista huolima  a koskaan 
päätynyt massatuotantoon, sillä Fuller halusi kontrolloida 
itse koko prosessia ja viedä läpi täydellisen tuotekehitys-
prosessin, joka seitsemän vuoden mi  aisena olisi ollut liian 
pitkä osakkeenomistajille. Myöskään rakentajien lii  o ei 
hyväksynyt ”asenne  avaa” teollises   valmiste  ua taloa, 
eikä rakennusvalvonnasta saa   lainsäädännöstä löytynyt 
aukkoa valmiiksi putkitetulle alumiinitalolle maston varassa. 
Lopulta, kun keskeneräistä suunnitelmaa vie  in väkisin 
pankille, työvälinekustannukset muodostuivat liian suuriksi. 
Patentoiduista osista koostuvalle talolle pi   olla kokonaan 
oma tuotantolinja. (Baldwin 1997)

Sen sijaan aiemmin suunniteltu, so  laallista ja ekonomi-
sempaa käy  öä varten sylinterinmuotoisista siilorakenteista 
kehite  y ”ruostumaton teräspurkki” (Dymaxion Deployment 
Unit DDU) tuli käy  öön ja testatuksi useina satoina so  -
lasmajoitusyksikköinä Persianlahdella ja Tyynellä merellä 

toisen maailmansodan aikaan. Sen  etoises   vali  u etu oli 
jo tuotannossa pohjana oleva tuote, minkä vuoksi tuotanto-
kustannukset jäivät alhaisiksi. Halkaisijaltaan kuusimetrinen 
yksikkö tuli painamaan 1452 kiloa, ja sen myyn  hinta vastasi 
halvan auton hintaa. Kulu  ajamarkkinoilla muoto oli kuiten-
kin liian poikkeava perinteisistä edullisista asunnoista. (Baldwin 

1997, 36-38)

Dymaxion-taloista ei tullut vallitsevaa ratkaisua jälleenra-
kennusbuumiin, vaan perinteisempiä menetelmiä ja muotoja 
hyödyntävät esivalmisteiset talot muodostuivat vakioksi niin 
Yhdysvalloissa kuin Pohjoismaissakin (Kuva11). Laajat ihmis-
massat asute   in lähiöissä joko itse koo  uihin pientaloihin, 
joissa oli perinteinen muoto ja balloon-frame tai metallirunko, 
tai teräsbetonista rakenne  uihin Corbusierin sekä Bauhausin 
koulukunnan mukaisiin betonielemen   kerrostaloihin. Uusia 
modernis  sia kaupunkeja rakenne   in Corbusierin suunni-
telmien mukaises   aina Turkkiin, Columbiaan ja In  aan as  . 
Itäisen Euroopan kommunis  set val  ot omaksuivat moder-
nis  sen utopian laajassa mi  akaavassa (Bergdoll & Christensen 

2008) (Kuva12). Myös Puolaan, Japaniin ja Israeliin teh  in 
kokonaisia “uusia kaupunkeja”. (Stohr & Sinclair et al. 2006, 40.)

Nykyisten pake   talojen edeltäjät, kaupalliset ja pitkäl   
paikkalla-asentamiseen pohjautuvat yksinkertaiset “pos   -
laustalot” kuten Searsin talot, toimivat pitkään (1908–1940) 
edullisena vaihtoehtona Yhdysvalloissa (Stohr & Sinclair et al. 2006, 

40). Esivalmisteisten talojen valmistukseen voidaan sanoa 
alkaneen siirtomaa-aikana 1830-luvulla Manning Portable 
Co  agesta ja kasvaneen täyteen mi  aansa jo Kalifornian 
(1849) kultaryntäyksen ja Chicagon ”balloon frame” –raken-
teen myötä (Kronenburg 1995, 38). Samantyyppisillä Lewit-town 

Kuva11.  Tyyppitaloja Oulussa. Harri Ryynänen.

Kuva12.  Moskovalaisia 1980-luvun standarditaloja 
Novokosinkaya-kadulla. Lesless, Wikimedia Commons. 
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rakennuksilla täy  yivätkin puutarhakaupunkiutopian mukai-
set amerikkalaiset lähiöt, kun lapsiperheet muu   vat pois 
kaupunkikeskustoista. (ks.Stohr & Sinclair 2006)

Köyhemmän vähemmistön osaksi vakiintuivat Yhdysvalloissa 
yhä ris  riitaiset ja hurrikaaneissa turva  omat Mobile-talot 
(Kuva7) (Stohr & Sinclair 2006) Matkailuvaunun kaltaisia asuntoja 
käyte  in suuressa mi  akaavassa 1930-luvun pankkikriisistä 
ja maailmansodasta läh  en työläisten ja veteraanien  lapäi-
seen asu  amiseen. Kodeiksi lukema  omat esivalmisteiset 
modulit ovat sen myötä vakiintuneet käytössä. Ihmiset ovat 
muokanneet siirre  ävän perusrungon pohjalle omia kiinteitä 
asuntojaan. (Kronenburg 1995, 76-78.)

Ra  aiden päälle asetetut rakennukset ovat aiheu  aneet 
ongelmia viranomaisille sekä niiden heikon ulkoasun, turvalli-
suuden e  ä verotuksellisen statuksen takia, mu  a sil   niiden 
valmistus nousi vuoden 1950 350 000 kappaleesta tämän 
päivän 8,8 miljoonaan tarjoten asunnon noin 18 miljoonalle 
amerikkalaiselle. Asunnosta on tullut kaikkein suosituin edul-
lisen tukema  oman asumisen tapa, ja se ka  aa 25 prosent-
 a kaikista asunnoista Yhdysvalloissa. (Burns 1997;  Kronenburg 

1995,;Stohr & Sinclair 2006.)

Jälkikäteen on mie   y paljon, mikseivät lukuisat pitkälle 
suunnitellut esivalmisteiset konsep  t päässeet markkinoille 
tai kulu  ajien suosioon ja miksi jopa vaaralliset sekä ulkoasul-
taan rumat vaununkaltaiset asunnot myivät. Kronenburgin 
näkee asian niin, e  ä siirre  ävät esivalmisteiset talot (mobile 
homes) mahdollistavat asukaslähtöisen, helpon sekä edulli-
sen asunnon hankkimisen. Rakennukset sallivat asuinpaikan-
valinnan ja asukkaan myöhemmän muokkaamisen käy  äen 

taloa/vaunun runkoa pohjana varsinaiselle kodinmuodostuk-
selle. Rakennuksen edullisuus saa  aa jä  ää varoja käyte  ä-
väksi sisustukseen ja ympäristön muokkaamiseen. (Kronenburg 

1995, 76-78.)

Osa arkkitehtonisista rakennuksista, kuten Dymaxion-talo, 
koki kehitysvaiheissaan vastustusta ja epäonnea, mu  a 
jälkikäteen on sano  u, e  ei konsep   ollut taloudellises   
kanna  ava. Se perustui liikaa patentoituihin ratkaisuihin. 
Kuitenkin paljon muitakin laadukkaita suunnitelmia teh  in, ja 
niistä monet epäonnistuivat Dymaxionin tavoin. Seuraavaksi 
käsi  elen epäonnistumiseen yleises   johtaneita syitä.

Nykytila ja mitä opittiin
Esivalmisteisuuden suosio - vapaus ja vapauden puute. 
Siirre  ävä, esivalmisteinen ko   on ollut arkkiteh  en kiistelty 
mu  a intohimoinen suunni  elukohde k oko teollisen ajan. 
Suhteessa kehite  yjen mallien määrään, vain harva arkkiteh-
toninen kompak  n talon toteutus on sellaisenaan päätynyt  
suuren yleisön käy  öön (ks. esim. Bergdoll & Christensen 2008; Smith 

2011).  

Edullisessa sarjatuotannossa auto ja asuntovaunu ovat 
ajaneet esivalmisteisten arkkiteh  en suunni  elemien 
kompak  en ko  en edelle. Omatoimirakentaminen ja erilaiset 
kaupalliset pake   ratkaisut ovat kukoistaneet valinnoissa. 
Etenkin suosiota Yhdysvalloissa saanut liikkuva ko  , mobile 
home, jaksaa hämmästy  ää suosiollaan. Rakennus on esteet-
 ses   heikkolaatuinen, talouden ja turvallisuuden kannalta 

epäluote  ava, ja sil   ihmiset hankkivat sitä Yhdysvalloissa 
kodikseen enemmän kuin yhtään laadukkaas   suunniteltua 
arkkiteh  tuote  a.

Kuva13.  Kompakteja minimikoteja, kriisialueiden suoja-
ratkaisuja tai loma-ajan asuntoja on visioitu arkkitehtien 
ja talovalmistajien toimesta siirtomaa-ajoista lähtien. 
Esivalmisteisista rakennuksista ikonisimmat design-ratkaisut 
kuten suomalainen Futuro ovat vaikuttaneet populaarikult-
tuurin kuvastoon asumisen tavan asemesta. Peter Dowden, 
Wikimedia Commons. 
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 Räätälöinnin mahdollistavat, perinteisen kodin symboliikkaan 
ja markkinoilla olevaan perusrakennustavaraan nojaavat 
pake   talot ovat olleet menestys tuotannon alkuajoista 
läh  en. Asiakkaat haluavat räätälöidä valmiista 
mallistosta omanlaisensa, mikä tuntuu kuuluvan varsinkin 
omako  taloasumisen luonteeseen. (ks. esim. Bergdoll & Christensen 

2008, 30-31; Kronenburg 1995, 73-80, Smith 2011.)

Toisaalta standardoitu,  mallirakentamiseen tai esivalmistei-
seen rakentamiseen pohjaava asuminen on Pohjolassa tuot-
tanut tänäkin päivänä kiisteltyjä, mu  a merki  ävää roolia 
kantavia asuinalueita. Vaikka betonielemen   rakentamisen 
on myös sano  u yksipuolistaneen rakentamista kaupun-
geissa, esivalmisteisuudella on mm. Pohjolassa pysty  y 
vastaamaan asuntopulaan ja luomaan ihmisille aikaisempaa 
kehi  yneemmät elinolot.

Menestyksekkäät ja käytännönläheiset suunni  elu- ja 
valmistusratkaisut ovat sulautuneet, jalostuneet ja levinneet 
perinteisten valmistusmenetelmien oheen, kun taas design-
ratkaisut (Kuva13) ovat usein jääneet kalliiksi kuriositeeteiksi 
(ks. Bergdoll & Christensen 2008, 31). Kaupallises   menestyneimmät 
rakennusmenetelmät ovat siirtyneet vakiintuneiksi käytän-
nöiksi jopa paikalla rakentamisen tapoihin (ks. esim.Smith 2011) 
(Kuva14 & Kuva15). 

Ryan E. Smith summaa esivalmisteisen arkkitehtuurin epäon-
nistumiseen johtaneet syyt esivalmisteisuu  a käsi  elevässä 
opaskirjassaan ”Prefab Architecture” (2010), ja ensimmäinen 
opeista on, e  eivät patentoidut tuo  eet toimi massatuo-
tannossa, sillä ne eivät mahdollista myöhempää rakenteisiin 
puu  umista ja ylläpitoa. Esimerkiksi Fullerin Dymaxion talon 

osalta olisi markkinoilla pitänyt pitää valtavia päivite  äviä 
varaosavarastoja, eikä se olisi ollut taloudellista. Smithin 
sanoin tavanomaiset asunnot ovat yksiä pitkäikäisimmistä, 
koska ne sallivat asukkaan muokkauksen. Hän mainitsee 
Metabolis  en työt konseptuaalisista projekteista sellaisina, 
jotka ovat kestäneet aikaa ja muu  uneet ajan kuluessa, 
mu  a mainitsee samalla sen, e  ä käytännössä Metabolis  en 
moduulitkin pysyvät muu  uma  omina, koska tekniikkaa 
uusi  aessa on käytännössä helpompi vaihtaa koko moduuli. 
(Smith 2011, 41.) 

Erikoistunut tuotantokoneisto on myös kallis muu  aa ajan 
kuluessa. Kuten aiemmin jo kävi ilmi, Dymaxion talon pelkkä 
kasaamisvälineistö tuo    taloudellisia ongelmia projek  n 
rahoi  amiselle, kun taas valmiina markkinoilla olevista siilo-
osista tuote  u rakennus pääsi valmistukseen ja käy  öön 
useina kappaleina. Smith lainaa kirjassaan Anderssonia tullen 
hänen kanssaan siihen tulokseen, e  ä menestyneet esival-
misteiset järjestelmät valmistavat valmiita rakennuskom-
ponen  eja ja o  avat huomioon markkinoihin vaiku  avat 
sosiaaliset sekä taloudelliset vaiku   met. (Smith 2011, 41)

Esivalmisteisuus on designin lisäksi teknologian ja bisneksen 
kehi  ämistä, jopa enemmän kuin tuotekehitystä. Smithin 
mukaan pelkkää auten   suu  a auten   suuden takia tavoit-
televat eivät voi menestyä eivätkä palvella yhteiskunnan 
tarpeita. Toimivat järjestelmät tarvitsevat onnistuakseen 
erikoistunu  a ja monialaista osaamista. Tästä epäonnistu-
neina esimerkkeinä Smith mainitsee Le Corbusierin Citrohan 
talon ja Wrigh  n Usonian Assembled talon. Smithin mukaan 
arkkiteh  en on menestyäkseen päästävä eroon auteur-
aja  elusta, ale  ava arvostaa jae  ua idean omistajuu  a 

Kuva14.  Sahatavaraa taapeloituna lautatarhassa 1920-luvulla, 
paikka tuntematon. National Library NZ, Wikimedia Commons.

Kuva15.  Balloon frame-rakenne. Chisholm, Hugh, ed. 
(Encyclopædia Britannica 1911) Wikimedia Commons.
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(shared authorship) sekä aidos   kiinnostua prosessista. 
Esivalmisteisuus on ote  ava ajoissa huomioon suunnit-
telussa. Ideat eivät voi menestyä, jos niiden takana oleva 
yritys menee konkurssiin. Käytännön seikat kuten kestävyys, 
edullisuus, sopivuus ovat lopulta tärkeämpiä kuin hienostu-
nut valmistusprosessi ja detaljit. Sen saivat katkeras   todeta 
Gropius ja Wachsman pitkään jatkuneessa pakatun talon 
suunni  elussa ja tuotannon alullepanemisessa. (Smith 2011, 

42-45) Gropiuksen ja Wachsmanin pitkää esivalmisteisen talon 
suunni  eluprosessia tutkineen Gilbert Herber  n tulkinta 
samasta  lanteesta oli, e  ei valmistusprosessi toiminut vielä, 
ihmisillä oli ennakkoluulonsa esivalmisteisuu  a kohtaan ja 
asunto liian herkkä alue muute  avaksi. Lisäksi asuntojen 
bulkkituotanto ei kiinnostanut suunni  elijoita (Gropiusta). 
(Herbert 1984.)

Myös ajalla on merkityksensä. Monen arkkitehtuurisen 
innovaa  on kohdalla on tyydy  y toteamaan, e  eivät 
kulu  ajat ole olleet valmiita sopeutumaan radikaalis   
muu  uvaan asumisen tapaan ja typologiaan (Herbert 1984). 
Rakennustyyppien ja rakennustavan muutoksilla on oma, 
paljon muita markkinoita pidempi kypsymisaika. Puhutaanhan 
ihmisten elämisen tavasta ja siitä, miltä ympäristömme 
näy  ää. Lisäksi, tarve esivalmisteisuuteen täytyy lähteä 
suunni  elun kohteesta, ei niinkään tarpeesta keksiä uudelle 
teknologialle käy  ökohteita (Smith 2011, 46). Tähän problema-
 ikkaan päästään myös esivalmisteisuudessa kaukoavun 

apuna, sillä arkkitehdit ovat humanitäärisessä avussa usein 
menneet virheellises  kin tekniikka edellä (Stohr & Sinclair 2006 et. 

al). Ihmisen täytyy myös Rapopor  n mukaan voida vaiku  aa 
asumisellaan ympäristöönsä, rajata ja valita ais  ärsykkeitä. 
Se on keskeistä ihmisen hyvinvoinnin kannalta (Rapoport  

2013). Tätä käsitystä vahvistaa myös asumispreferensseistä 
suverenitee  n tärkeimmäksi tunnistanut Kimmo Lapin  e 
(Lapintie 2008). Loppuun as   valmiiksi pureskellut ratkaisut 
eivät sellaisenaan toimi, vaan suverenitee  n mahdollistavia 
joustavia asuinratkaisuja täytyisi kehi  ää. Niitä tarvi  aisiin 
myös kaupunkiympäristöön.

B.1.3. Minimisuojat katastrofi avun 
välineinä 
Minimiasunnon kehi  äminen on lähtenyt tarpeesta kehi  ää 
suurelle väestönosalle kohtuulliset olot. Kaikkein pienimmän 
minimin kehi  äminen sijoi  uu kriisi  lanteisiin. Arkkitehtuuri, 
joka on menestynyt ja saanut asemansa yhteiskunnassa, on 
aina vastannut ajan teknisiin,  lallisiin ja taiteellisiin haas-
teisiin. Uusia typologioita syntyy ajan tarpeiden mukaan, 
ja sen myötä ne jäävät historiaan elämään. Paljon parjatut 
modernismin asumisen minimiin ja betonielemen   järjestel-
män keksimiseen perustuvat asuinkerrostalot ovat aikanaan 
vastanneet ihmisten huutavaan asuntopulaan ja onne  omiin 
elinolosuhteisiin. Nyt ne eivät kuitenkaan pysty au  amaan 
suurinta osaa maailman väestöstä. Onistumisessa on kysy-
mys yhtälailla markkinoista ja onnistuneista prosessien suun-
ni  elusta kuin arkkitehdin ja asukkaan kontrollista suhteessa 
asumiseen ja ympäristöönsä. Tässä kappaleessa pohdin sitä, 
pystyvätkö arkkitehdit tarjoamaan ratkaisua taas kiihtyvään 
asuntopulaan maailman kaupungeissa ja tuovatko nykyai-
kaiset tekniikat ja esivalmisteisuus  arkkitehtuurin välineinä 
vieläkään ratkaisua kaikkein köyhimpien ongelmiin ja miksi 
ne eivät ole sitä tehneet jo aikaisemmin.

Abrahams (1946) on sanonut 1900-luvun rakentamisen olleen 
yhtä katastrofi asumisen kehi  ämistä (Stohr & Sinclair 2006, 34) 

Kuva16.  Siirrettävä ja kasattava teltta. Philip Drago, United 
States Patent and Trademark Offi  ce, www.uspto.gov
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Sodat ja kriisit ovat impulsseina vieneet esivalmisteisen ja 
siirre  ävän rakennuksen valmistustekniikoita eteenpäin. 
Jokainen katastrofi  on tavallaan sysännyt kehitystä eteenpäin 
tarjoamalla oman versionsa kulloiseenkin suojan tarpeeseen 
(Kuva16). Jo siirtokunnat ovat käy  äneet yksinkertaisia koo  a-
via majoja. (mm. Bergdoll & Christensen 2008, Stohr & Sinclair 2006.)

Architecture for Humanity -järjestö mainitsee ensimmäisenä 
modernin ajan merkkipaaluna humanitääriselle designille 
yli 100 vuo  a si  en Yhdysvalloissa San Franciscossa 1906 
maanjäristyksen uhrien majoi  amiseksi tehdyn ja suun-
nitellun majan. San Fransiscon hätäapututkimus (The San 
Francisco Relief Survey) on tähän päivään mennessä yksi 
parhaiten dokumentoiduista tapauksista. (Stohr & Sinclair 2006) 
Sil   sen selkeitä oppeja ei näy  äväs   ole omaksu  u käyt-
töön tänä päivänäkään täysin. Opit on täytynyt uudelleen 
löytää ja oppia monien epäonnistumisten kau  a. Kuten 
edellisessä kappaleessa kerrotaan, arkkitehdit ovat pyrkineet 
ratkaisemaan asuntopulaa esivalmisteisin keinoin, vaikka 
linjalla teollisin menetelmin valmistetut rakennukset ovat 
osoi  autuneet liian kalliiksi köyhemmälle väestönosalle 
(economic margins). Ne eivät kyenneet kilpailemaan edul-
lisempien liikuteltavien ko  en ja puutarhakaupunkiperiaat-
teesta levinneiden pientalolähiöiden, ”Lewi  ownien”, kanssa. 
Vain toinen maailmansota pis   hetkeksi arkkiteh  en teolliset 
haaveet hyllylle ja synny    halvempia ja kentällä toteutus-
kelpoisempia vaihtoehtoja hätämajoitukseen (emergency 
shelter) (Stohr & Sinclair 2006, 39-41).

Kuitenkin jotain perintöä jäi humanitaariseen apuun myös 
esivalmisteisia rakennuksia suunnitelleilta arkkitehdeilta. 
Itseoppineena arkkiteh  -insinöörinä usein väheksy  y 

Buckminster Fuller keski  yi työssään suojan ja kriisiavun 
suunni  eluun ja testaamiseen materiaalitehokkain 
keinoin ollen yksi humanitaarisen suunni  elun ja pionee-
reista. Hän julis   itsensä koe-eläimeksi ja  edos  , e  ei hän 
eh  si omana elinaikanaan nähdä monenkaan ideoistaan 
toteutuvan (Baldwin 1997).

Fullerilla oli Dymaxion-talonsa lisäksi muitakin ideoita, jotka 
jä   vät jälkensä etenkin hätäasumisen ratkaisuihin ja inspi-
roivat suunni  elijoita yhä ajankohtaisina keksintöinä. Niistä 
merki  ävin oli Geodesic Dome, jonka rakenneperiaa  eista 
myöhemmin kehi  yi teltan perusrakenne (Stohr & Sinclair 2006, 

37). Sen lisäksi kupolin muotoa on hyödynne  y sosiaalisen ja 
hätäasumisen ratkaisuissa enemmän tai vähemmän Buckyn 
innoi  amana (Kuva17 & Kuva18)). Buckyn kuorirakenne ajatuk-
sesta edelleen kehi  ämä, idioo   varmaksi asenne  avaksi 
tarkoite  u ”kärpäsensilmä” kuorirakenne-talo (Baldwin 1997, 

219) näy  äisi inspiroivan arkkitehteja myös tänä päivänä.

Esivalmisteisuuden ja kaukoavun ongelmat
Arkkitehtuurisiin esivalmisteisiin ratkaisuihin on historiassa 
sekä historian oppien myötä suhtaudu  u ennakkoluuloises   
ja kr ii   ses   (Stohr & Sinclair 2006), kun taas uuden buumin 
harjalla esivalmisteisuudesta ja tulostamisen tekniikoista 
toivotaan uu  a niukkuudesta pelastajaa. 

Vaikka tekniikka olisikin kehi  ynyt, esivalmisteisiin ratkaisui-
hin lii  yy yhä  e  yjä ongelmia. On sano  u, e  ä teollisista 
materiaaleista valmistetut asuinyksiköt vieraannu  avat 
katastrofi n kokeneita ihmisiä edelleen ympäristöstään ja 
tradi  ostaan. Kun yhteisiä perinteitä rakentamisessa ei vaalita 
ja vahvisteta, yhteisö ei myöskään voimaannu itse yri  eliääs   

Kuva17.  Dome village, Los Angeles. Cliff , Wikimedia Commons.

Kuva18.  Geodesic dome, Russel. Ohio Urban Development, 
Wikimedia Commons.
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korjaamaan ja rakentamaan rakennuskantaa omana vaurau-
tenaan. Esivalmisteisten massatuote  ujen talojen ongel-
mana sekä kriisiavussa e  ä kiinteässä asutuksessa on pide  y 
yleispätevyy  ä, anonyymiy  ä ja niiden luomaa iden  tee  n 
puute  a ja sopeutuma  omuu  a ympäristöön (toisaalta aika 
tuo osi  aisen muutoksen tähän). Toisaalta paikallisten raken-
nusmateriaalien hyödynnyksessä perinne on katkennut. 
Etenkin kriisiavun kannalta kaukana teollisista materiaaleista 
esivalmiste  ujen tuo  eiden kohdalla krii   seksi on osoi  au-
tunut matka-aika ja kalleus (Stohr & Sinclair 2006) sekä osaavan 
työvoiman puute paikan päällä koo  aessa. Esimerkiksi 
hätäavussa rakennuksille liian kalliina pidetyt irrote  avat 
varaosat kuten metalli, irrotetaan ja myydään eteenpäin 
katukaupassa (Ban 2013.). Humanitäärisestä paperiarkkitehtuu-
ristaan tunnetun Shigeru Banin (2013) mukaan epäonnistunut 
kriisiapumajoitus aiheu  aa myös eroosiota pakolaisleireillä, 
sillä ihmiset vero  avat vähäisiä luonnonvaroja, kun heidän 
suojan tarpeisiinsa ei pystytä vastaamaan. Hänen ratkai-
sunsa kalliiden esivalmisteisten ratkaisujen korvaamiseen on 
esivalmisteinen jäte, esimerkiksi tölkit ja paperirullat. 

Pitkäl   etäavun ongelmana on myös, e  eivät yleispätevät 
ratkaisut pitemmän päälle palvele kaikissa mahdollisissa 
olosuhteissa ja jos palvelevat, niin korkeintaan väl  äväs  . On 
myös huoma  u, e  ä kehi  yviin maihin, joissa ihmiset itse 
voivat rakentaa ko  nsa, on turha kulje  aa ja rakentaa suojia 
(mm. Kronenburg 1995).

Edistystä on tapahtunut, mu  a teollinen asuntotuotanto 
ei ole esivalmisteisen tai massatuotetun asunnon myötä 
ratkaissut kaikkein köyhimpien ongelmaa. Sen sijaan se on 
krii   simpien mukaan vienyt aiemmin perinteistä kasvaneen 

ja viisastuneen rakennustyypin pois yhteisöjen vallan piiristä 
ja irro  anut ne kollek  ivisen  edon parista sekä ympäris-
töstään, vienyt heiltä omat keinot vaiku  aa ja rakentaa elin-
ympäristöönsä sekä etäänny  änyt arkkitehdin asiakkaasta 
ja toisaalla jopa ulkoistanut myös arkkitehdin asuntojen 
suunni  elusta. 

Teollisen tuotannon kalleus ei kaikesta huolima  a ole 
luonut este  ä asuntojen rii  ävälle tuotannolle maailmassa 
eikä yksinään muodostanut este  ä teollises   tuote  ujen 
asuntojen käy  ämiseen ratkaisuna asuntopulaan. Asuntoja 
on tuote  u paljon, ja niitä on tyhjillään maailmassa lähes 
kaikkien slummien asukkaiden tarpeiden verran. Tältä osalta 
voidaan tulkita, e  ei kysyntä ole kohdannut tarjontaa. 
Mohamed El Sioufi n (2013) mukaan aiemmin rakennushank-
keissa asuntojen määrällinen tuotanto on ylikorostunut, 
ja esimerkiksi tuote  ujen asuntojen lii  äminen olevaan 
yhdyskuntarakenteeseen on ollut puu  eellista. Asuntoja 
on rakenne  u edulliselle maalle kauas olevasta yhdyskun-
nasta, töistä ja palveluista. Sijainnin kustannuksella on saatu 
tuote  ua mahdollisimman paljon asuntoja, mu  a juuri sijain-
nin vuoksi ihmiset ovat hakeutuneet muualle kaupunkien 
yhteyteen slummeihin, joista käsin he voivat työskennellä ja 
toisaalta elä  ää perheensä. Nykyisin korostetaan (mm. YK:n 
Habitat-ohjelma) ensisijaises   hallinnollisia lähtökoh  a, jo  a 
asumisen parannukset kohtaisivat asukkaat ja niistä seuraisi 
pysyvää hyötyä. (El Sioufi  2013) Kuitenkin asumisen muodollakin 
on suuri merkityksensä.
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Katastrofi asumisesta slummeiksi vaiko 
omavaraisiksi yhdyskunniksi?
Historiassa on tehty paljon kehitystä, mu  a myös virheitä 
kehitys- ja kriisiavun parissa asutuksen ja minimisuojan 
tarjoamisen osalta. Ratkaisevia virheitä tehdään edelleen. 
Virheiden estämiseksi ja oikeiden ratkaisujen tuo  amiseksi 
lukuisat alan amma   laisten korostavat  etämyksen lisää-
mistä myös arkkiteh  en koulutuksessa. Suurimpia haasteita 
on se, e  ä  yli puolet maailman kaupunkeihin asute  avasta 
väestöstä on köyhiä ja he sijoi  uvat kaupunkien laitamille 
epävirallisiin asutuksiin, joiden ongelmiin ei ole resursseja 
vastata yksin autoritäärisen suunni  elun voimin (Werthmann 

2011-2013). On olemassa lukuisia yksityiskohtaisia suunnitel-
mia, ohjeita ja käytäntöjä siitä miten kriisi  lanteissa suojia ja 
asuntoja tulisi missäkin olosuhteissa rakentaa. En kuitenkaan 
käytä tätä työtä valmiiden oppaiden sisällön toistamiseen, 
vaan keskityn laadullisten piirteiden esiinnostamiseen.

Hyvistä ja huonoista kriisiapuesimerkeistä (Kuva19) Architecture 
for Humanity nostaa esille Mexico-Cityn vuoden 1985 ja 
Japanin vuoden 1995 maanjäristykset vertailuesimerkkeinä 
(alkup.vertailu Mary Comerio 1998). Mexico-Cityssä kodi  omaksi 
jäi 200 000 ihmistä ja Japanissa 100 000. Kahden vuoden 
kulu  ua katastrofi sta Mexico-City oli rakentanut 88 
000 asuntoa. Parempi katarstrofi sta toipuminen saa  in 
mahdolliste  ua mo  voimalla asukkaat jälleenrakentamiseen 
myöntämällä aiemmin hyvin matalan vuokratason asukkaille 
matalakorkoinen laina korjaamiensa ja rakentamiensa talojen 
lunastukseen. Jälleenrakennuksen aikana asukkaat asuivat 
lähellä kotejaan metallisuojissa kaduilla, puistossa ja kujilla 
pysyen kiinni verkostoissaan, töissään ja materiaalisessa 
(Stohr & Sinclair 2006) omaisuudessaan. Tehokas viranomaisapu 

mahdolliste   in standardisoimalla suunnitelmat; näin saa  in 
myönne  yä 800 rakennuslupaa kuukaudessa. (Stohr & Sinclair 

2006, 51-52) Saman ajanjakson aikana Japani oli rakentanut 48 
000 väliaikaismajoitusyksikköä käy  ämä  ömille maa-alueille 
ja parkkipaikoille. Toshizo Idon (2005) mukaan näiden nimen-
omaisten käytäntöjen seurauksena useita tuhansia ihmisiä 
asui Kobessa vielä kahden vuoden päästäkin metallikopeissa 
kaupungin ulkoreunoilla ja palautuminen katastrofi sta kes   
kymmenen vuo  a.  (Stohr & Sinclair 2006, 51-52.) 

Tarkoituksenmukainen apu ja teknologia
YK:n mukaan parhaita käytäntöjä paikallisten olojen vakaut-
tamiseen ovat paikallistalouden tukeminen ja esimerkiksi 
paikallisten materiaalien sekä rakentajien käy  äminen eikä 
niinkään kaukaa tuotu teollises   tuote  u kallis apu, joka ei 
pitkällä tähtäimellä luo elinkeinoja. (esim. Allahwerdi & Berghäll 1992.)

Teollisia tuo  eita ja tuotuja materiaaleja on kri  soitu niiden 
kalleudesta syystäkin. Mu  a entä jos maan koko hallinto 
on epävakaa, talous ja teollisuus romahtanut ja esimerkiksi 
so  laalliselle kriisille ei näy loppua ja ihmiset täytyy sil   kyetä 
majoi  amaan turvallises  ? Näissä kriisi  lanteissa humanitää-
riset organisaa  ot ovat käy  äneet pakolaisleireillä tel  oja, 
jotka eivät nekään ole pitemmällä tähtäimellä kestävä tai 
jälleenrakennusta tukeva vaihtoehto (mm. Stohr & Sinclair 2006, 46).

Tilanteissa, joissa tarvitaan välitöntä apua, johon paikallinen 
tuotanto ei ehdi tai pysty rii  ävän nopeas   vastaamaan, 
myös teollises   tuotetut tuodut ratkaisut ovat vaihtoeh-
toja. Tuoduissa ratkaisuissa haaste on tuonnin hitaudessa ja 
kalleudessa ja riskit kuljetusteiden ja välineiden puu  eelli-
suudessa. (Stohr & Sinclair 2006, 46) Tel  ojen sijaan on parempi 

Kuva19.  Kanyaruchinyan pakolaisleiri tulivuoren juurella, 
Kongo. Oxfam East Africa, Wikimedia Commons.
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majoi  aa ihmiset väliaikaisiin rakenteisiin, joita he voivat 
myöhemmin käy  ää hyväkseen jälleenrakentamisessa.
Mikäli on kysymys luonnonkatastrofi sta, nykyisin kriisiavussa 
korostetaan avun viemistä paikan päälle asumusten yhte-
yteen (Kuva20). Jos on mahdollista, paikallisten tulisi voida 
majoi  ua vanhan asuinpaikkansa yhteyteen, kiinni omiin 
verkostoihinsa, jotka mahdollistavat jälleenrakentamisen 
aloi  amisen ja etenemisen nopeimmin. Kun ihmiset voivat 
omista resursseista läh  en toimia ja tuetun omavaraisuuden 
turvin rakentaa ko  nsa, se on kaikkein nopein tapa elvy  ää 
yhdyskunta. Aina ihmisillä ei ole voimavaroja ja resursseja 
toimia, ja he ovat hyvin riippuvaisia avusta ja toisaalta kaik-
kein al   impia kehitysavussa tehdyille virheille.

Tietyissä tapauksissa myös teollisin materiaalein voi tukea 
paikallista omavaraisuu  a. Toisaalta teollinen rakennusma-
teriaalien ja rakennusosien tuotanto on  tullut jäädäkseen 
ja palvelee parhaiten tarjoamalla eri  äin edullisia rakennus-
materiaaleja, joilla varsinkin köyhimmät pala palalta kohen-
tavat kotejaan joko edullisin tuo  ein tai ”ylöskierrä  äen”. 
Urbaaneissa olosuhteissa niin sanotut teolliset materiaalit 
tarjoavat orgaanisia aineita kestävämmän ja materiaalite-
hokkaamman pohjan rakentaa pysyvää asutusta. Emme voi 
myöskään ole  aa, e  ä köyhistä oloista kaupunkiin tulevat 
ihmiset tulisivat sinne etsimään parempaa elämää vain 
asuakseen savimajoissa. Teollisuusmaissa ei voida enää 
ole  aa, e  ä jokainen on kykenevä rakentamaan itse ko  nsa 
saa   e  ä olisi kanna  avaa koulu  aa ihmisiä rakentamisen 
amma   laisiksi. Teolliset rakennusaineet ja esivalmisteiset 
komponen  t puolustavat paikkaansa  etyissä olosuhteissa, 
kun taas esimerkiksi käsityövaltaiset perinteiset menetelmät 
ovat otollisia silloin, kun rahaa ja resursseja on vähän ja 

ihmistyövoima ainoa tai halvin mahdollinen käyte  ävissä 
oleva resurssi (Kuva21). Lisäksi menetelmiä voidaan älykkääs   
sekoi  aa ja käy  ää jopa esivalmisteisia  layksiköitä tai 
rakennusosia siellä, missä esimerkiksi työvoiman amma   -
taito ei työmaalla ole korkeaa, mu  a osien turvallisuuden 
ja toimivuuden vuoksi niiden amma   taitoinen ja tarkka 
valmistus on tärkeää. Tästä esimerkkinä voitaisiin käy  ää 
vaikka Buckminster Fullerin idean mukaista wc-yksikköä, 
joka kierrä  ää jä  eensä kulu  aen vähän resursseja ja jä  äen 
ympäröivän rakenteen varmas   kuivaksi, tai esimerkiksi 
aurinkokennojärjestelmää, joka lämmi  ää käy  öveden.

Kuva20.  Katastrofi alueen suojia, Haiti. Chief Petty Offi  cer Robert 
J. Fluegel, Wikimedia Commons.

Kuva21.  Ensimäinen luonnonvaloa sisätiloihin jakava vedellä 
täytetty pullo valaisimena, Lights Foundation. Seban.alam, 
Wikimedia Commons.
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B.2. Spontaani 
kaupunkikehitys
Maailman kaikkein täyteen pakatuimmissa kaupun-
geissa esiintyy runsas kirjo erilaisia spontaanin ja 
tehokkaan kaupunki  lan käytön muotoja. Niitä on 
myös lähde  y tutkimaan jopa kaupunkien voimava-
roina. Slummien historia (Kuva23&Kuva24) on kaupunkien 
ja modernin minimiasumisen historiaa. Tästä syystä 
 ivistävää, edullista pienen jalanjäljen asumista ei voi 

urbaaniin konteks  in suunnitella eikä spontaaniin 
vähimmäisasutuksen ongelmia ratkaista tutustuma  a 
luonnostaan muovautumaan lähtevien asuinympäris-
töjen piirteisiin, luonnolliseen muovautumiseen, niiden 
elinvoimaan ja niiden varjopuoliin. Tässä kappaleessa 
käsi  elen sitä, mitä opi  avaa suunni  elijalle voi olla 
epävirallisen asutuksen, slummien ja faveloiden spon-
taanista minimiasutuksesta.

Slummeille on monta nimeä ja nimi vaihtelee paikasta, etni-
sestä vähemmistöstä ja syntytarinasta riippuen: epävirallinen 
asutus (informal se  lement), laiton asutus (illegal se  le-
ment), hökkelikylä (shantytown), favela, ghe  o,  slummi... 
Viime aikoina yleiskieleen kaikkia epävirallisia ja epämuo-
dollisia asutuksia kuvaamaan on vakiintunut slummi-sana, 
joka alun perin tarkoi    teollistuneissa länsimaissa, etenkin 
Yhdysvalloissa sekä Iso-Britanniassa syntyneitä liian täyteen 
pakkautuneita työläisalueita. Niissä talot olivat normaaleja 
keskiluokan tai jopa ylemmän luokan yhden perheen taloja, 
jotka pikku hiljaa ylikuormi  uivat, kun asuin  la jae   in 
useammalle perheelle työläisten asuntopulan aikaan. 

Varojen ja huollon puu  eesta johtuen talot rapautuivat, 
pakkautuivat täyteen ja rii  ämä  ömät hygieniaolosuhteet 
vaivasivat asukkaita. eivätkä kiinteistönomistajat eivät 
huoleh  neet alhaisen vuokratason asuntojen kunnosta, vaan 
alueet pääsivät rapautumaan. Ylikansoitetut alueet tulivat 
lopulta tunnetuiksi rikoksistaan ja niiden asukkaat leima   in 
puu  eellisiksi moraaliltaan. Alkuperäisten slummien  tarina 
on varoi  ava esimerkki siitä, miten kaupunkiin muu  avien 
ihmismassojen asu  aminen voi epäonnistua. Toisaalta se on 
selviytymistarina. Kaikkia slummeja ei enää alkuperäisessä 
muodossaan ole, vaan ne on joko hävite  y tai niiden asuk-
kaat ovat varallisuuden kasvaessaan pikku hiljaa parantaneet 
elinolojaan. (mm. Birch 2012.)

Slummien synnystä, ominaispiirteistä ja parannuskeinosta 
on kulloinkin oltu monenlaista mieltä. Joidenkin mukaan 
slummit ovat asuinalueita, joilla on vain erilainen syntytarina 
kuin muilla.  Nykyisin joistakin slummeista on ale  u käy  ää 
asuinalue-termiä siinä tarkoituksessa, e  ä niissä asuvien 
ihmisten hallintaoikeidet vakiinnute  aisiin. 

Slummit on Stokesin (1964) teorian mukaan 1960-luvulta 
läh  en kategorises   jae  u karkeas   toivon (slums of hope) 
ja epätoivon slummeihin asukkaiden yhteiskunnallisen ja 
taloudellisen ak  ivisuustason mukaan. (Kuva22) Todellisuus ei 
slummien osalta kuitenkaan ole täysin näin mustavalkoinen. 
On paljon ulkoisia ja sisäisiä vaiku   mia siihen, miten asuk-
kaat ja yhteisö menestyvät. (ks. Patton 1988, 5; Lloyd,  1979, 32-34; 

Un-Habitat 2004, 9)

Kurjuuden roman  soin   ei auta, mu  a toisaalta poispäin 
katsominenkaan ei paranna slummien eläjien elämää ja 

Kuva22.  Rocinha favela, Rio de Janeiro. Alicia Nijdam, Wikimedia 
Commons.    Slummeja, joissa sosiaalinen nousu on nähty 
epätodennäköiseksi tai asukkaan aktiivisuustaso alhaiseksi, 
Stokes (1964) kutsuu  epätoivon slummeiksi ja päinvastoin 
aktiivisten asukkaiden ja korkean sosiaalisen nousun 
todennäköisyyden toivon slummeiksi. Toivon slummeissa on 
enemmän maaltamuuttajia ja vastatulleita kuin epätoivon 
slummeissa, vähemmän etenemisen esteitä ja niiden asuk-
kailla on enemmän ”valmiuksia” edetä elämässään. Teorian 
mukaan toivon slummit katoavat, kun maaltamuutto vähe-
nee, ja niiden katoamisnopeus on riippuvainen siitä, kuinka 
nopeasti kaupunki onnistuu integroimaa uudet asukkaat, 
kun taas epätoivon slummit eivät katoa, koska köyhät asuvat 
siellä. (ks. Patton 1988, 5; Lloyd,  1979, 32-34; Un-Habitat 2004, 9.)
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elinolosuhteita. Jo  a voidaan tukea vahvuuksia ja aidos   
puu  ua ongelmiin, tulee slummeja tarkastella kaikkine piir-
teineen eikä sellaisenaan tuomita niitä pelkästään huonoiksi. 

Slummit määritellään ja tunnetaan usein niiden nega  i-
visten  puolten kau  a. Posi  ivisilta puoliltaan slummit ovat 
vähemmän tunnuste  uja. Kehi  yvissä maissa ne tarjoavat 
ensimmäisen ja ainoan edullisen selviytymispaikan maalta 
muu  aneille ja maahanmuu  ajille, minkä pohjalta he voivat 
säästää ja astua niin sanotun virallisen yhteiskunnan pariin. 
Edullisena asuinpaikkana matalapalkkaisille slummit pitävät 
suurkaupunkien pyörät pyörimässä monella tapaa (Kuva23 

& Kuva24). Valtaosa slummien asukkaista kehi  yvissä maissa 
ansaitsee tulonsa epävirallisen taloussektorin puolella töissä 
slummien sisä- ja ulkopuolella, ja monien epävirallisten 
yritysten asiakaskanta levi  äytyy ympäri kaupunkia ja välilli-
ses   ympäri maailmaa. Monet slummien asukkaat taistelevat 
elä  ääkseen itsensä rehellises   äärimmäisessä köyhyyden ja 
virallisen työ  ömyyden keskellä. Slummien keskellä elävät 
rinta rinnan erilaiset kul  uurit, ja tämä kul  uurien värikäs 
kohtaaminen toimii inspiraa  ona monille. Epäterveellisistä, 
ylikansoitetuista ja vaarallisista olosuhteista nousee kult-
tuurillisia liikkeitä ja sellaisia solidaarisuuden asteita, joita 
ei tavata rikkaiden alueilla. Kaikkien odotusten vastaises   
slummien asukit ovat kehi  äneet edullisia ja innova  ivisia 
suojia itselleen. Kuitenkaan nämä harvat posi  iviset näkö-
kulmat eivät saa toimia syynä slummien olemassaoloon 
siinä muodossaan, sillä kaikille on tarjo  ava kohtuullinen ja 
kunnollinen suoja. (Un-Habitat 2004, 7.)

B.2.1.Teollisen ajan yhdyskuntasuunnittelu     
- taistelua slummeja vastaan
Taistelu slummeja vastaan purkamalla ja uudistamalla niitä 
ylhäältä määrätyn yleissuunnitelman turvin on ollut teol-
listuneiden maiden käytäntö vastata köyhyyden ongelmiin 
kaupungeissa teollistumisen alusta läh  en. Vastaavaa 
kaupungin tehokuu  a ja este  ikkaa tavoitellu  a uudis-
tusta suorite   in myös 1853 alkaen Pariisissa Haussmanin 
toimesta. Nämä uudistukset paransivat elinoloja ja vähen-
sivät epidemioita aikansa kaupungeissa, mu  a joh  vat 
myöhemmin hintojen noustessa gentrifi kaa  oon ja köyhän 
väestön ajautumiseen pois kaupunkien keskustoista yhä 
syrjäisemmille alueille. Samantapaista teh  in Lontoossa jo 
1850-luvulta, kun onne  omaan  laan päässeitä työläisten 
kor  eleita tyhjenne   in ja uudiste   in lisäämällä valoisia 
sisäpihoja, lämmitystä, viemäröin  ä taloihin ja parantamalla 
yleisiä hygieniaolosuhteita. 4

Tätä liike  ä, jossa slummeja purkamalla ja elinoloja 
parantamalla on pyri  y vaiku  amaan niiden asukkaiden 
moraalin ja taloudelliseen hyvinvoin  in, voidaan myös 
kutsua kaupunkien uudistamiseksi (Amerikassa periaate 
yhdistetään helpos   Urban Renewaliin (Stohr & Sinclair 2006). 
Kyseisen sosiaalisen uudistuksen tavan voidaan sanoa 
lähteneen teollistuneista Yhdysvaltojen kaupungeista, kun 
Yhdysvalloissa 1945 juliste   in Housing Act, joka rahoi    
slummien puhdistuksen ja 810 000 julkisen asuinyksikön 
rakentamisen. Enemmän asuntoja tuho   in kuin rakenne   in, 
ja köyhimmät ajautuivat kaupungin laitamille. (Stohr & Sinclair et 

4  Public Health Act julistettiin Iso-Britanniassa vuonna 1875 
ja siinä lueteltiin 50 kohtaa, joihin kaupunkien toiminnassa tulisi 
puuttua, jotta kaupunkeja vaivaavat epidemiat saataisiin taltutettua. 
Osa näistä kohdista on lakisäädöksinä voimassa yhä edelleen.

Kuva23.  Slummi Glasgowssa, 1871. Thomas Annan, Wikimedia 
Commons. 

Kuva24.  Siirtolaisten asuntoja, New York, n. 1900. Detroit 
Publishing Co.,  Wikimedia Commons.
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al. 2006, 41.) Myöhemmin huoma   in, e  ä tuolloin hygienian 
nimissä tehty voimakas kaupunkirakenteen eriy  äminen ja 
asumisen tavan yhdenmukaistaminen ovat myös tuoneet 
ongelmia ja joustama  omuu  a kaupunkien kehi  ämiseen 
ja asuntojen muovautumiseen ihmisten elintapojen mukana. 
Modernismin aikana jatketuista slummien purkamisesta ja 
usein etnisen vähemmistöön kohdistuneista siirroista tuli 
varoi  avia esimerkkejä (Stefanik 2015). 

Länsimaista liikkeelle lähteny  ä uudistuksen tapaa harjoi-
te   in epäonnistumistenkin jälkeen 1960 ja 1970 luvuilla. 
Maat kuten In  a, Sambia ja El Salvador hyväksyivät laajat 
slummienpuhdistusohjelmat taloudellisen kasvun toivossa 
(Stohr & Sinclair et al. 2006, 42). (Kuva25 & Kuva26) Toisenkinlaisia 
esimerkkejä on.

B.2.2. Erilainen suhde spontaaniin 
asumiseen
Mitä si  en käytännössä ovat kestävät ja kehi  yvät matalan 
elintason ja pienen hiilijalanjäljen alueet? Jane Jacobsin kirjan 
julkaisut ja mm. kaupunkien uudelleen rakennusta ja slum-
mien parannusta tukenut fi lantrooppinen Rockefeller-sää  ö 
on muiden sää  öiden ohella tukenut kehi  yvien maiden 
kaupunkien kehitystä Jacobsin määri  elemin yhteisölähtöi-
sin keinoin (The Rockefeller Foundation). Heidän kustantamansa 
projek   Informal City Dialogues ja kirja nimeltä Informal 
City Reader on kartoi  anut hallitusten näkymä  ömissä 
olevia alueita ja antanut niille äänen. Roman  soima  a nämä 
tuovat näkemyksenä esiin sen, kuinka nämä kaupunkien 
syrjityt alueet tuo  avat suuren osan kaupunkien taloudesta. 
Maailman köyhässä etelässä tämä tarkoi  aa neljääkymmentä 
prosen   a  maiden bru  okansantuo  eesta (Next City 2013, 5).

Tästä näkökulmasta spontaani kaupunkien rakentuminen 
ja katu  la mahdollistavat epävirallisten kojujen ja kaupan-
käynnin kenelle tahansa. Jokainen näistä kojuista ja kadulla 
vierivistä kärryistä voi kohta olla pöytä kaupassa tai jopa 
kauppojen ketju, organisoitu autokorjaamo tai useiden 
riksataksien yritys. Hökkeleitä tai majoja ei tarvitse nähdä 
ainoastaan ala-arvoisina asumuksina (substandard living) 
vaan sijoituksina tulevaisuuteen niille, joilla on vähän ja jotka 
näkevät kaupungit mahdollisuuksien paikkana. (Next City 2013, 5.)

Tokion menestys ja ”väline-talo”
Informal City Reader käy  ää Tokiota (Kuva27) vanhana, 
mu  a korkeatasoisena esimerkkinä slummien täy  ämän 
kaupungin kehi  ymisestä maailmanluokan korkean tekniikan 
kaupungiksi. Sen mukaan matala, hyvin  ivis ja vaa  maton 
sekoite  u rakenne rahoi  aa ne komeat pilvenpiirtäjät, josta 
Tokio paremmin nykyisin tunnetaan. Maailmansodan jälkeen 
Tokion kaupunki oli konkurssissa eikä kyennyt käynnistä-
mään koko kaupungin laajuista uudelleenrakentamispro-
sessia. Kuten Suomessa, asukkaat jälleenrakensivat ko  nsa 
itse. Kaupunki toi infrastruktuuriin, ja kaikesta muusta 
huoleh  vat kaupunkilaiset itse. Nykyisin Tokiota kuvaillaan 
kylien kaupungiksi, lopu  omien naapurustojen valtavaksi 
verkostoksi – naapurustojen, joilla on jokaisella oma pankki, 
pääkatu, kukkakauppa, peliliike ja kauppa ja jossa kukaan ei 
tarvitse kadunnimiä kulmien tu  uuden takia. (Next City 2013)5

5  Jutun mukaan länsimaiset eivät Kisho Kurokawan käsityk-
sissä ymmärrä Tokiota vaan näkevät sen epämuodollisena ja epäloo-
gisena, koska he erottavat toisistaan maaseudun ja kaupungin, 
epäjärjestyksen ja järjestyksen paikkoina. Japanilaisessa kulttuurissa 
epäjärjestys ja järjestys ovat Kisho Kurokawalle erottamattomia, 
“sotkuisuuden” hyväksyvän kulttuurin ansiosta naapurustot ovat 
hiljalleen voineet liittyä kokonaisuuteen omin ehdoin luoden 
osittaista pikkuhiljaa tapahtuvaa kehitystä, yhteisöjen itsenäisyyttä 
ja sekoittunutta tiivistä rakennetta. (Next City 2013, 295.)

Kuva25.  Pakotettu slummin purkaminen, Kibera. SuSanA 
Secretariat, Wikimedia Commons.

Kuva26.  Pakotettu slummin purkaminen, Kibera. SuSanA 
Secretariat, Wikimedia Commons.
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Kun perinteiset maaseutukylät pikku hiljaa kasvoivat osaksi 
laajenevaa kaupunkia, viranomaiset eivät nähneet tätä itse-
näisyy  ä uhkana. Osa kylien perinteistä integroi  in kaupun-
kilaiseen kul  uuriin. Pienet paikalliset, jopa yksilölähtöiset 
rakennusyh  öt kokosivat jälleenrakennuksessa voimansa 
ja  etotaitonsa perinteistä ja rakensivat naapurustoja talo 
kerrallaan. Yhä edelleen talojen alakerroissa pyörii moni-
puolinen talous, yksi maailman paikallisimmista talouksista 
sisältää toimintaa taistelusaleista, ravintoloista, kylpylöistä, 
pesuloista, leipomoista aina pienteollisiin laitoksiin as  . 
Yksi  äisten taloyksiköiden verkosto muodostaa joustavan, 
kestävän ja tasapainoisen vaihtoehdon keskitetyille ulko-
maaninvestoinneille paino  uneille suurhankkeille. Tokiossa 
rakennukset lailliste   in, ja niihin johde   in myöhemmin vesi, 
sähkö, viemäröin   ja  estö. Tämän ansiosta kaupungissa on 
nyt ka  ava infrastruktuuri, monipuolinen rakennuskanta ja 
elävät itsenäiset naapurustot. (Next City 2013)

Tokiossa talot toimivat joustavina, pienten yksiköiden vetä-
män suuren kehityksen välineinä. Tokiossa tämä onnistui, 
koska uudet rakennukset teh  in perinteisen japanilaisen 
talon mallin mukaan. Talon, jonka rakenne salli  lojen 
toimia asuin-, liikehuone-, asuntola- ja työpajakäytössä. 
1970-luvulla Tokiossa 99,5 prosen   a teollisuudesta 
tapahtui alle kolmensadan työntekijän yksiköissä. Kor  elit 
muodos  vat verko  uneen eri valmistusvaiheiden prosessi-
tuotannon. Kaupungin rakenteen arvo nousi ja varallisuus 
kasvoi, koska paikalliset pienyritykset sijoi   vat talouksiinsa 
ja sitoivat tuo  onsa ympäristön kohentamiseen. Tätä talo-
u  a kutsutaan ”mökkiteollisuudeksi” (co  age industries), 
ja se perustuu muissakin suurkaupunkien kaupunginosissa 
kuten Mumbain Dharavissa monikäy  öisiin rakenteisiin, 

joissa kadut palvelevat paitsi liikenteen myös kaupan (Kuva28) 

sekä uskonnollisten seremonioiden tapahtumapaikkoina. 
Kodit ovat ensimmäiseltä kerrokseltaan puolijulkisia  loja, 
jotka sallivan työnteon sekä ydinperhe  ä laajemman piirin 
majoi  amisen talossa. (Next City 2013, 299.)

”Väline” -taloja on kaikkialla maailmassa, jopa Euroopassa, 
mu  a Mumbai on kaupunki, joka on vienyt monitoimisuuden 
pisimmälle. (Kuva28) Siellä talot voivat toimia korutehtaina, 
öisin asuntoloina, koteina, joiden yhteydessä on kauppa tai 
ravintola, tai jopa papin ko  na ja samalla palvella paikallisina 
pyhäkköinä. Dharavin ja Tokion pienistä yksiköistä muodos-
tuvan teollisuuden voisi kuvitella olevan vanhanaikaista, 
mu  a molemmissa kaupungeissa teollisuus toimii jälkiteol-
liselle tuotannolle nykyaikaisin periaa  ein: jae  u ja monista 
yksiköistä koostuva valmistusprosessi, pienet varastot ja 
välitön toimitus. Sekä Dharavin e  ä Tokion teollisuus on 
vahvas   integroitunu  a kansainvälisiin tuotanto- ja väli-
tysverkostoihin. Maat toimi  avat tuo  eita ympäri maail-
maa. (Next City 2013, 303.)

Yksityiselämän kietoutumisen yri  eliäisyyteen ja niukkuu-
teen olisi vastaavalla tavalla aja  eltuna voinut aiemmin kuvi-
tella Suomessa olevan naiivia ja taantumuksellista. Kuitenkin 
yhä useampi suomalainen monimuototyöllistyy kodista käsin 
ja verko  uu kaltaistensa kanssa. Tulot alenevat työn pirsta-
loituessa ja kuluja täytyy karsia. Ehkä voisimme oppia jotain 
näistä maailman “väline-taloista”, ei ainoastaan kaupunki  lan 
rakennuspalikoina vaan myös paikallistalouksien moo  orina.

“Alongside the futuris  c visage of skyscraper 
Tokyo, a human-scale city lies along rambling
roads, where mom-and-pop stores sell soap and 
sandals, and private homes double as independent 
shops engaged in local trades like printmaking and 
woodworking.”
- Matias Echanove & Rahul Srivastava, The Informal City Reader © 

2013  (Next City 2013, 294)

Kuva27.  Yanakan katukuvaa, Tokio. World Neighborhoods, 
Creative Commons. 
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Hanoin jälleenrakentaminen asukkaiden voimin
Kysymys siitä, onko kaupunkien kasvu mahdollista ilman 
slummeja ja niiden kärsiviä osapuolia, viipyilee kaupunkien 
kestävää kehitystä valtavassa kasvupaineessa suunni  elevan 
mielessä. Esimerkkejä hyvistäkin käytännöistä on pitkän ja 
vähän lyhyemmän historian takaa. Totaaliseen rappioon ei ole 
pakko mennä. Hanoi on Vietnamin sodasta saakka kohdan-
nut maaltamuuton samoin kuin muut Aasian suurkaupungit 
ja sil   kehi  ynyt ilman slummien pahimpia piirteitä. Taustalla 
on viranomaispoli  ikka, joka on laillistanut suunni  elemat-
tomat rakenteet, mikäli ne ovat täy  äneet minimistandardit 
(Kuva29). Tämä on tarkoi  anut sitä, e  ä maalta kaupunkeihin 
muu  ajat ovat voineet luva  a rakentaa ko  nsa ja sil   tavoit-
taa peruspalvelut. Useimmille peruspalvelut ovat tarkoit-
taneet sähköä, ve  ä ja viemäröin  ä, joita ilman suurin osa 
maapallon slummien asukkaista tavallises   elää. Laillisuuden 
myötä ihmiset ovat voineet ajan myötä parantaa rakennusta 
ja nostaa sen arvoa. Ei-kenenkään-maalle peruste  uja 
epävirallisia taloja sanotaan joidenkin arvioiden mukaan 
olevan jopa 99 prosen   a kaikista taloista Hanoissa. Ratkaisu 
on väl  änyt pahimman slummiutumisen, mu  a se ei  eten-
kään ole ollut yksiseli  eises   ongelmaton. Varjopuolena on 
jossain kohtaa puu  eelliseksi jäänyt infrastruktuuri, puolilail-
linen rakennusteollisuus ja kehite  ävänä puolena laillisten 
rakennuskäytäntöjen myöhempi käy  ööno  o. Varallisuuden 
kasvaessa epävirallinen rakennuskul  uuri on myös jatkunut 
ja talot ovat korvautuneet uusilla muutamien kuukausien 
kuluessa. Kaupunki on suuressa muutosaallossa purkaen ja 
rakentaen itseään pala palalta yhä uudelleen ja uudelleen 
kapeiden ja syvien talojen muodossa. (Quinn 2014) Tässä 
suhteellisten pysyvien muutosten ja päivitysten aallossa 
rakennusperintö ja kestävyys saa  avat toki olla uha  una. 

B.2.3. Päivittynyt käsitys 
arkkitehtuurin keinoista 
Asukkaiden omien voimavarojen käy  äminen ja oikea 
avun koordinoin   on kaupungistumisessa yhä tärkeäm-
pää ellei jopa ehdotonta. Kaupungistuminen on tulevina 
vuosina niin voimakasta, e  ä vuoteen 2050 mennessä 
arvioidaan, e  ä noin puolet maapallon kaupungistumi-
sesta on epämuodollista ja perustuu itse rakenne  uun 
suunni  elema  omaan ympäristöön. Tätä rakentamista ei 
kyetä tuo  amaan yksin autoritäärisen suunni  elun voimin. 
Sitä vastoin omaehtoista asu  amista voidaan tukea ja 
parhaita mahdollisia käytäntöjä tarjota ko  aan rakentaville. 
(mm. UN-Habitat worldwide 2014.) Erilaisia suunni  elun lähestymis-
tapoja on kehite  y paikkaamaan teollisen asuntotuotannon 
myötä syntyny  ä aukkoa asukkaan ja suunni  elijan välisessä 
yhteydessä. Siinä sivussa on vaivalloises   uusiutunut käsitys 
myös arkkitehdin amma  nkuvasta. Jopa 30- ja 40-luvuilta 
as   vähitellen vahvistunut epäilys arkkitehtuurin pystyvyy-
destä vastata kaikkein köyhimpien tarpeisiin synny    vaih-
toehtoisia välineitä suunni  elun ken  ään: alkaen self help 
-rakentamisesta ka  olainoihin ja core-housing -periaa  eisiin 
ja päätyen 1970-luvulla Yhdysvalloissa ton    & palvelut 
-malliin (site & services) ja lopulta jopa slummien ‘astei  aisen 
parantamisen’ -periaa  eisiin (upgrading) (Stohr & Sinclair 2006). 
Seuraavassa kappaleessa käsi  elen kehitysapurakentamisen 
historian oppien kau  a sitä, mikä menneisyydessä ei toimi-
nut perussuojan tarjoamisen ja ympäristön rakentumisen 
välineenä ja mistä suunni  elun lähestymistavoista rakentui 
toimivia välineitä tämän päivän suunni  eluun.

“It’s hard to imagine a be  er example of 
“development” in its most holis  c dimension: 
Houses, neighborhoods, economies and 
communi  es all rising in concert with one another. 
The environment is deeply connected to processes 
of collec  ve growth, because people, objects and 
lived spaces are all knit together by the impulse 
to constantly improve and transform. Through 
this process, with very li  le capital, we see how 
user-generated neighborhoods invest in the idea 
of growth and mobility, where self- interest and 
successful urbanism are one and the same.”
- Matias Echanove & Rahul Srivastava

 The Informal City Reader © 2013 (Next City 2013, 303)

Kuva28.  Dharavin slummi, Mumbai. Kounosu, Wikimedia 
Commons.
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Omatoimirakentaminen & vertaisapu
Self help -aja  elu on periaate, jonka myötä slummit ale   in 
ymmärtää ja tunnustaa yhdeksi omatoimirakentamisen 
muodoksi muiden joukossa. Omatoiminäkökulman (self-
help) vahvistumisen myötä köyhiä ei enää nähty taakkana 
vaan voimavarana.  Peter Wardin (1982) mukaan rahoitus 
halu   in ohjata suoraan perheille, jo  a he voisivat rakentaa 
ja parannella itse omat talonsa (Kuva30). (Stohr & Sinclair 2006, 42.) 
Yksi omatoimirakentamisen merki  ävä eteenpäinviejä oli 
Hassan Fathy ja hänen työnsä Egyp  ssä 1930-luvulla. Fathy 
näki roolinsa arkkiteh  na henkilökohtaisena konsul   na 
joustamassa osaamisineen ja henkilökohtaisine mieltymyk-
sineen asukkaan tarpeisiin.  Kun asukkaat pi   uudelleensi-
joi  aa Gourman muinaismuistojen suojelemiseksi, Fathy sai 
mahdollisuuden testata ajatuksiaan. Kyläläiset rakensivat itse 
ko  nsa ja julkiset rakennuksensa seitsemässä vuodessa savi-
 ilestä perinteisin menetelmin. Projek   kohtasi vaikeuksia. 

Hanke  a vastustaneet asukkaat odo   vat passiivisina, e  ä 
rakennukset tehtäisiin heidän puolestaan. Lopulta projek  n 
työmäärä kolminkertaistui ja työtä tekemään pi   palkata 
ulkopuolisia. Val  o tuomitsi hankkeen tunteelliseksi mielet-
tömyydeksi sekä rahan ja ajan tuhlaukseksi. Asukkaat kieltäy-
tyivät muu  amasta kylään, vaikka parinkymmenen vuoden 
jälkeen Fathy löysikin sen lopulta asute  una. Toinen paljon 
menestyksekkäämpi siirtämisprojek   sai Fathyn kokeilemaan 
omatoimirakentamis- ja vertaisapuperiaa  eita (self-help & 
mutual aid) Puerto Ricossa. 67 000 maa  lan työntekijää sai 
oman ton  n ja maata. Perheet jae   in kolmenkymmenen 
perheen vertaisapuryhmiin ja jokaiselle tarjo   in rakentamis-
neuvoja ja sosiaalityöntekijä. Toisin kuin Gormassa asukkaat 
saivat soveltaa mitä tahansa haluamaansa rakennustapaa. 
30 000 - 40 000 pientä taloa rakenne   in hankkeen voimin 

1960-lukuun mennessä, ja sillä oli kestävä vaikutus seuraa-
viin projekteihin. Muiden muassa John F.C. Turner toteu    
samantapaisen ohjelman rakentaakseen uudelleen 10 000 
ko  a maanjäristyksen runtelemaan Peruun. Myöhemmin 
Turner toteu    mallia yksinkertaistaen muutamia slummien 
parannusprojekteja neuvotellen ensimmäisiä lainoja Inter 
American asuntopankilta. (Stohr & Sinclair 2006.)

Pienlainat & core-housing
Lopulta kehite   in mm. Maailmanpankin kanssa myös pien-
lainoja rakennusosien rahoi  amiseksi. Perustusperiaate core 
housing kehi  yi mahdollistamaan perustarpeet toistuvien 
samankaltaisiksi rakenne  ujen ydinyksikköjen pohjalle niin, 
e  ä perhe voisi lisätä huoneita taloon tarpeen vaa  essa ja 
varallisuuden salliessa. Tavallises   yksikkö koostui yhdestä 
huoneesta ja joskus perustekniikka kuten vesi ja sähkö oli 
vede  y taloon. (Stohr & Sinclair 2006).

Kumppanuusmalli, tontti ja palvelut & 
mallirakennusohjeet
Millard ja Linda Fullerien perustama kris  llinen järjestö 
Habitat for Humanity kehi    edelleen kumppanuusmallin 
ja yksinkertaisen rakennuksen ohjeineen nojaten paikal-
listen kirkkojen ja niiden seurakun  en yhteisöllisyyteen, 
organisaa  on sisään opi  uun rakentamisen hallintaan ja 
vapaaehtoisten rakennusapuun. Tapa vähensi rakennus-
kustannuksia ja lyhensi rakennusaikaa, mu  a vähensi myös 
paikallisten vastustusta ja sijoitusvaikeuksia (nimby-ilmiö). 
Lopulta Turnerin ja vertaistensa työn pohjalta kehi  yi 
myös “ton    & palvelut” –malli, jota yhtenä ensimmäisistä 
maailmanpankki rahoi    Lusakassa, Sambiassa vuosina 
1972-1975. Projek   rahoi    teiden rakentamisen, veden 

Kuva29.  Hanoin vanhoja katuja. Kelisi, Wikimedia Commons.
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vetämisen, turvavalaistuksen ja jä  eenpoiston, mu  a tarjosi 
myös pieniä lainoja asukkaille asuntojensa parantamiseen. 
(Hamdi 2010, Stohr & Sinclair 2006, The World Bank Group 1999-2001)

Vähittäiset parannukset
Pikku hiljaa slummien purku ja uudelleenrakentamisperiaate 
antoi periksi slummien parannukselle. Mikrolainat kannus  -
vat kuoppakäymälöiden rakentamiseen, veden johtamiseen 
ja omatoimirakentamiseen aikaisemmin epämuodollisille 
asuinalueille (squa  er se  lement). Järjestöissä Coopera  ve 
Housing Founda  on FUNDASAL alkoi El Salvadorissa 
näytellä merki  ävää roolia omatoimi- (self-help) sekä ton    
-ja palvelu ratkaisujen laajassa soveltamisessa. (Hamdi 2010, 

Stohr & Sinclair 2006, The World Bank Group 1999-2001)

Laajasti suunnitellun niukkuuden haasteet
Menetelmissä (self help ja site & services) oli kuitenkin 
niissäkin ongelmansa. Niitä ei voitu soveltaa alueilla, joilla 
asukkaille ei voitu taata muodollista omistusta. Molemmille 
malleille oli joidenkin mielestä tyypillistä, e  ä ne yhä ajoi-
vat ihmiset kaupunkien laitamille kauas työpaikoistaan. 
Taloudellisista syistä määrä korostui laadun asemesta. 
Asunnoissa suunni  elu jäi niin vähäiseksi, e  ä niiden arvo 
laski ajan myötä. Ohjelmat kannus  vat harvoin ekologiseen 
rakentamiseen tai ympäristövaikutusten vähentämiseen. 
Tilanne ajautui jopa siihen, e  ä vastoin kuin pysyvässä ja 
hyvin infrastruktuuriltaan tuetussa, edullisessa julkisessa 
asumisessa, omatoimirakentajat saivat vain vähän vas  ne  a 
rahoilleen, maksaen enemmän vähemmästä. Useimmilla 
alueilla parannukset eivät myöskään tahtoneet pysyä 
asukasmäärän kasvun perässä. Arkkitehdeista tuli lopulta 
tässäkin mallissa ylimääräisiä. (Stohr & Sinclair 2006.)

Yhteisöllisen suunnittelun alku
Samaan aikaan yhteisöllinen suunni  elu (community design) 
sai alkunsa. Suuret projek  t ja asuntojen massatuotanto sai 
jotkut arkkitehdit aja  elemaan rooliaan asiakkaan toiveet 
täy  ävää amma   laista laajempana rakennetun ympäristön 
paimenina ja ympäristöystävällisemmän kehi  ämisen puoles-
tapuhujina. Euroopassa yhteisösuunni  elu voidaan Issleyn 
mukaan (2012) jälji  ää vuoden 1969 Skeffi  ngtonin rapor   in 
“People and Planning”, joka vaiku    osallistamisen tuomiseen 
osaksi suunni  elun käytäntöjä ja lainsäädäntöä. Arkkitehdit 
kuten Lucien Kroll hakivat keinoja osallistavaan suunni  eluun 
ja pyrkivät tekemään rakennuksistaan yhteisön tarpeisiin 
paremmin reagoivia. Yhdysvalloissa liike oli paljon polii   -
sempi ja lii  yi taisteluun yksilön oikeuksista. Suunni  elu 
yhdis   omatoimirakentamisen yksilön omavaraisuuteen (self 
reliance) ja työkalut muodostuivat työmaakäynneistä, työpa-
joista ja haasta  eluista. Työtä teki Community Design Center 
voimavaranaan vapaaehtoiset amma   laiset, jotka palvelivat 
paikallisjärjestöjä ilmaiseksi. Samuel Mockbee sovelsi liikkeen 
käytäntöjä omaan työhönsä perustaessaan Rural Studiota. 
Hän taisteli vakiintunu  a syrjintää, ala-arvoisia asuinoloja ja 
köyhyy  ä vastaan. (Stohr & Sinclair 2006, 49.)

Kestävyyden tavoitteet ja monipuolinen 
välineiden käyttö mukaan suojan tarjoamiseen 
Tekniikan lisäksi kul  uurillisten tekijöiden oikea huomioi-
minen tuli tärkeäksi osaksi kriisiapua. Fred Cuny tunnis   jo 
1970-luvulla sosiologian huomioimisen osana menestykse-
kästä avunantoa. Hän näki, e  ä hyvin suunnitellut leirit, jotka 
huomioivat kul  uurilliset näkökohdat ja polii   set realitee  t, 
voisivat säästä rahaa ja ihmishenkiä. Hän esimerkiksi uudis   
leirien muodon ja paransi sitä kau  a niiden turvallisuu  a. 

”There’s no factory on earth that could produce 
houses these villagers can aff ord
...
If you regard people as “millions” to be shoveled 
into various boxes like loads of gravel…always 
needing things done to them, you will miss the 
biggest opportunity to save money ever presented 
to you. For, of course, a man has a mind of his 
own, and a pair of hands that do what his mind 
tells them… Give Him half a chance and man will 
solve his part of the housing problem.”
- Hassan Fathy, 1976 (Stohr, Sinclair 2006) 32

Kuva30.  Miehet rakentamassa opettajan taloa self-help peri-
aatteiden mukaisesti Zombassa, Malawissa. National Archives 
of Malawi , Wikimedia Commons.
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Kun useimmat leirit oli ennen  suunniteltu tasaiseksi ruudu-
koiksi useiden perheiden armeijatyylisiin parakkeihin Cuny 
suunni  eli leirit avoimien ken   en ympärille keski  yneisiin 
ryppäisiin (cluster), joilla jokaisella oli yhteises   jaetut pesu- 
ja kokkaus  lat sekä muut palvelut. Näillä vyöhykkeillä Cuny 
toivoi vahvistavansa omistuksen tunne  a ja hallintaa sekä 
ehkäisevänsä infrastruktuurin ylikuormi  umista ja tauteja. 
(Stohr & Sinclair 2006, 47.)

Cuny testasi ajatuksiaan ensimmäistä kertaa Managuassa, 
Nicaraguassa 1972 tapahtuneen maanjäristyksen pelastus-
työssä. Tulokset olivat merki  äviä. Vastoin verrokkikohtei-
taan leirissä ei puhjennut epidemia-aaltoja, eikä niin ollen 
valtaville rokotusohjelmille ollut tarve  a. Olosuhteet tasapai-
no  uivat nopeas   ja turvallisuus sai leirit versomaan hyviä 
tuloksia. Tulevien vuosikymmenten aikana Cuny Intertec  n 
työtovereineen mie    uusiksi kriisiavun kaikki näkökohdat ja 
toimi sitä kau  a muutoksen käynnistäjänä. Hänen suunnit-
teluideansa eivät olleet uraauurtavia; muut keksivät rypäs-
pohjaisensuunni  elun (cluster based planning, ydin –mallin 
(core-housing) ja kehi   vät maanjäristysturvallisia rakenteita. 
Hän ei myöskään ollut ainoa konsul   , joka yhdis   kriisiavun 
ja kehitystyön. Mu  a se, e  ä Cuny sovelsi uusia ratkaisuja 
paineen alla, paino    kunnollista suunni  elua ja paikallisten 
materiaalien ja työvoiman käy  öä, sekä se, e  ä hän samanai-
kaises   toimi laajan toimijakentän parissa ja julkaisi ideoitaan 
teki hänestä Architecture for Humanity –järjestön mielestä 
muutoksen katalyy  n. (Stohr & Sinclair 2006, 47.)

Yleensäkin käytäntöjen uudistamisessa toiminnasta lähte-
vien ratkaisuiden merkitys koetaan nykyisin tärkeäksi. 
Architecture for Humanity -järjestön mukaan Fred Cunyn 

ja Samuel Mockbeen työ tulivat arvoiseensa paikkaan. 
Molempien työtä kuvaillaan toimi-ensin-kysy-si  en -toimin-
taperiaa  een mukaisena. Samuel Mockbee on tunne  u 
Rural Studion perustamisesta. Hän palau    arkkitehtuurin 
ratkaisemaan edullisen suojan kysymystä ja ratkaisi myös 
omalta osaltaan arkkitehtuurin koulutuksellisen ongelman 
tuomalla arkkiteh  opiskelijat käytännön suunni  elu-, kierrä-
tys- ja rakentamistyön pariin. Kun Cuny astui katastrofi avun 
pariin 1970-luvulla, ei paljon ollut muu  unut si  en toisen 
maailmansodan. Vallalla oleva käytäntö oli majoi  aa ihmiset 
tel  oihin eikä leirien suunni  eluun kiinnite  y huomiota. 
Oli syntynyt päällekkäisiä ja monimutkaisia hallintoja eikä 
kukaan koordinoinut järjestöjä, jotka toimivat lyhytjännit-
teises   hyväntekeväisyyden ja  lapäisen työvoiman turvin. 
Arkkitehdit tarjosivat paljon kokeilevia ja luovia ratkaisuja 
aina puhalle  avista varastoista polyuretaanikupoleihin, 
mu  a useimmat olivat liian kalliita tai hankalia toteu  aa. 
Prototyypit, jotka epäonnistuivat toisaalla, ilmaantuivat 
vähän muutetussa muodossa toiseen yhteyteen. Kaikkeen 
tähän Cunyn työ toi muutosta kunnes hän katosi Keniassa 
1995. (Stohr & Sinclair 2006, 45,-48.)

1980-luvulla nousi uudistunut kiinnostus soveltaa tekniikkaa 
paremmin paikallisten yhteisöjen tarpeisiin. 1990-luvulla 
pyri   in kuromaan yhteen perussuojan tarjoamisen tarve ja 
kestävien yhdyskun  en rakentamisen tavoi  eet. Kanadassa 
John Too ja New Alchemis  t suunni  elivat keinoja jäteve-
sien käsi  elyyn käy  äen apunaan kasveja parantaakseen 
ihmisten jokapäiväistä elämää kehi  yvissä maissa.  ITDG 
(Intermediate Technology Development Group) rahoi    
pieniä teknisiä parannuksia kuten energiatehokkaita tulisi-
joja tai maanjäristyksen kestäviä sovelluksia perinteiseen 

“A debate emerged in the profession: Should the 
work of the architect be limited to design? Or 
should architect roll up their sleeves and take 
on the job of the housing ac  vist, working to 
infl uence not only implementa  on but also policy 
and planning decisions? Could architects play a 
meaningful role in providing shelter to those who 
needed it most? And so, what should that role 
be?” (Stohr, Sinclair 2006, 42)
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asuinrakentamiseen. Sijoi  amisen myötä syntyi käsite ‘tarkoi-
tuksenmukaisesta teknologiasta’. In  assa 1983 arkkiteh   
Balkrishna Doshi sovelsi parhaita site & services ja self-help 
rakentamisen käytäntöjä ja loi perustukset elävälle sekoite-
tun rakenteen naapurustolle Indoressa, In  assa. Architecture 
for Humanity –järjestön mielestä jokaista projek  a kohden, 
joka työnsi sosiaalises   vastuullisen suunni  elun rajoja 
oli vastassa toinen, joka ei osallistanut asukkaita ja tarjosi 
kaavioratkaisua. Arkkitehdit panos  vat osallistamiseen 
innolla, järjes  vät näy  elyitä ja työpajoja, mu  a yhteisön 
reak  o oli usein pe  ymys. (Stohr & Sinclair 2006, 50-51.) 

En  edä vajosiko humanitaarinen arkkitehtuuri näistä edellä 
mainituista syistä ja epäonnistumisista johtuen apa  aan, 
mu  a sen  edän, e  ä edellä mainitut työtavat ovat vaiku  a-
neet rakentamisen ken  ään. Se taas versoo ja inspiroi jälleen 
uusia ratkaisuita. Näkökulman vaihdos on meneillään, uusia 
ratkaisuja ja sovelluksia etsitään koko ajan ja paradigman 
vaihdos tuntuu olevan sana kaikkien huulilla, oli kysymys 
si  en humanitäärisestä arkkitehtuurista, kaupunkikehi  ämi-
sestä, tai asuntoarkkitehtuurista. Arkkiteh  en uusi sukupolvi 
on taas ak  voitunut vaiku  amaan. Tällä kertaa välineenä 
nähdään hyvän suunni  elun ja spontaanin ihmisten omista 
resursseista lähtevän kaupunkikehi  ymisen yhdistäminen, 
mu  a myös varmas   se, e  ä menneisyyden välineitä ja 
oppeja yhdistetään pelo  omas   ja raja  omas   uuteen 
 etoon. Pyörää ei tarvitse keksiä uudelleen, sitä pitää vain 

käy  ää oikein.

B.2.4. Slummit ja kaupunkiuudistus 
tänä päivänä
Nykyisin on huoma  u, e  ei pura ja uudelleenrakenna 
-menetelmä toimi aina parhaalla mahdollisella tavalla köyhien 
elinolojen parantamisessa. Tiedetään myös e  ä paikallisia 
olosuhteita ja ihmisten tarpeita herkäs   kuuntelevilla 
pienimuotoisilla parannuksilla voitaisiin saavu  aa suurempia 
etuja yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvoin  in sekä kaupunkien 
talouteen (esim. Hamdi 2013, Perlman 2014).

Slummien ja huonojen elinolojen parantamista harjoitetaan 
yhä mones   satunnaisin paikallisin projektein, jotka eivät 
johda pitkäaikaiseen kokonaisvaltaiseen muutokseen, tai 
pura ja uudelleenrakenna –periaa  eella, jossa alueiden 
alkuperäiset asukkaat harvoin pääsevät hyötymään aluei-
den arvonnoususta. Kaupunkien uudistamista slummeja 
tuhoamalla pidetään kaikesta huolima  a sil   yhä kaupunkien 
talouden kasvun moo  orina ja sijoitusten houku   mena 
esimerkiksi Kiinassa. Ihmisoikeusnäkökulmasta asunnoista 
syrjäseudulle häätö ja uusien asukkaiden  lalle hankkiminen 
toimii sekä kontrollin e  ä diskriminoinnin välineenä. 

Un-Habitat korostaa slummien asukkaiden työssä kulkemisen 
mahdollistamista fyysisiä etäisyyksiä lyhentämällä ja liikku-
vuu  a parantamalla. Slummien olosuhteiden parantamisessa 
korostetaan erityises   myös asunnon hallintaoikeuksien 
vahvistamista slummien asukkaille, sillä se vahvistaa asuk-
kaiden omia mahdollisuuksia parantaa elinolojaan ja saada 
lainaa sekä töitä e  ä vahvistaa yhteisön uskoa voida luo  aa 
tapahtuneisiin parannuksiin. Osallistavat, slummeja paranta-
vat ohjelmat, joissa on tavoi  eissa mukana köyhyyden vähen-
täminen, ovat parhaita käytäntöjä. Parantamisohjelmien 

“The lack of truck or road repairs, emergency 
supplies ro  ed in warehouses while people starved 
a few miles away. Refugee camps were constructed 
with no discernible thought to such basic ma  ers 
as loca  on or sanita  on, with the result that some 
had scant access to water, others were washed 
away in the fi rst rains, while s  ll others were turned 
into death camps by cholera epidemics…One relief 
agency had distributed heavy woolen jackets, 
apparently not realizing that East Pakistan was in 
the tropics with a median annual temperature in 
the high 70s. Another handed out cans of pork 
and beans to the hungry, seemingly unaware that 
the refugees had no way of opening the cans, no 
way of hea  ng the content, and that neither the 
Muslims nor Hindus ate pork.“ 
-  Dokumentti A Frontline kuvasi Fred Cunyn reaktiota (Stohr, Sinclair 

2006, 46)
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on myös oltava skaala  avissa kokonaisten kaupunkien ja 
useiden kaupunkien alueille. (Un-Habitat 2004, 7-9.)

Välineisiin kuuluu 2000-luvulla yhä harvemmin olemassa 
olevan rakenteen purkua. Sitä vastoin prosessiin kuuluu 
olemassa olevaan rakenteeseen sijoi  aminen ja korjaaminen. 
Tärkeässä asemassa ovat sekä paikallises   e  ä kansallises   
kehite  ävä kaupunkisuunni  elupoli  ikka, talous jalainsää-
däntö. Toimivat hallinnolliset käytännöt edesau  avat ja 
tukevat paikallisen infrastruktuurin (Kuva31 & Kuva32) oikeaa 
kohdentamista (vesi, sähkö, viemäröin   ja  estö), vakau  avat 
maankäy  öoikeuksia, teollista infrastruktuuria, rakennusma-
teriaalien saatavuu  a sekä paikallistalou  a ja yri  äjyy  ä. 
Näiden epäonnistuessa ei voi odo  aa rakennusten ylläpi-
donkaan onnistuvan, mikä on usein slummien näkyvin ja 
moi  tuin piirre. (El Sioufi  2013.)

Tulevaisuus
Mikäli asumista ei suunnitella ja rakenneta yhdessä työtä 
ja palveluja ajatellen sekä hallintamuotoa säädetä niin, e  ä 
asukkailla olisi varaa asua tai ylläpitää ympäristönsä kuntoa, 
ei voida ole  aa, e  ä ympäristön ja ihmisten kannalta syntyisi 
muuta kuin tuhoisa noidankehä. (Stefanik 2015) Vaihtoehtoisena 
hankinnan ja omistamisen mallina edullinen asunto ja pienet 
lainat edustavat jopa YK:n näkökulmasta tulevaisuuden para-
digmaa myös slummien ongelmien ratkaisussa. Fullerin idea 
talon liisaamisesta6 tai ostamisesta lyhyellä viiden vuoden 

6   Liisaus, leasing –pitkäaikainen vuokraaminen. Usein liisaa-
miseen liittyy myös muita palveluita, kuten vuokrattavaan tuotteen 
huolto ja kierrätys. Fullerin radikaali ratkaisu kaikkien köyhimpien 
ongelmaan hankkia sitä halvintakaan taloa oli talon leasing. Ei sen 
perinteisessä merkityksessä, vaan kuten puhelimia aikanaan liisattiin 
kuukauden sopimuksilla. (Baldwin 1997) Nyt sama menetelmä  on 

lainalla kolmenkymmenen vuoden lainan sijaan on siis edel-
leen ajankohtainen. 

2000-luvun kaupunkisuunni  elu on huoma  avas   moni-
muotoisempaa ja moniäänisempää kuin mitä esimerkiksi 
modernismin syntyaikoina. Juuri tuolloin syntyneistä vasta-
liikkeistä on 2000-luvulle tultaessa kehi  ynyt varteenotet-
tavia valtavirran suunni  elumenetelmiä. Uusia välineitä sekä 
 etoa kaupunki-infrastruktuurin kehi  ämiseen, asukkaiden  

osallistamiseen ja alueiden rakentamiseen on tullut paljon.
 

B.2.5. Mitä ovat tilapäiset käytöt 
kaupungeissa?
Kul   uurien muu  uessa alueet saavat uusia käy  ötarkoituksia 
ja hyödyntämiskelvo  omat ympäristöt päätyvät purkamisen 
kohteiksi. Viimeisin kohta 40-vuo  a kestänyt muutosaalto 
kehi  yneissä maissa on jälkiteollista aikaa, jolloin vuosisadan 
vaihteen teollisuusalueita ja rakennuksia ollaan muunne  u 
asuin-, palvelu- ja kul  uurikäy  öön. Näiden alueiden kehit-
tämisessä on muutosvaiheissa sovelle  u  lapäisiä jopa spon-
taanejakin käy  öjä. Tässä kappaleessa yritän hakea vastausta 
siihen, miten  lapäisiä ratkaisuita käy  ämällä voidaan raken-
taa kestävää län  sissä maissa. Voisimmeko ken  es viisaas   
soveltamalla o  aa oppia edellisistä kehitysavun opeista?

reilun puolen vuosisadan jälkeen mullistanut tietoliikenteen mark-
kinat ja sen povataan muuttavan monta muutakin alaa. Eritoten 
Suomessa servizing-mallia valmistellaan liikenteen uudistajaksi 
(Heikkilä 2014). Asuntoja palveluna tarjoaa jo esimerkiksi Sievitalo 
(Lehti 2016). Kysymys kuuluukin, onko asunnon liisaus köyhälle vain 
kalliimpi ja epävarmempi tapa elää?

Kuva31.  Tulviva katu slummissa, Manila. SuSanA Secretariat, 
Wikimedia Commons.

Kuva32.  Vesisäiliö Kiberan slummissa. SuSanA Secretariat, 
Wikimedia Commons.
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”Väliaikaista kaikki on vain” - käsitykset ja 
tottumukset ristiriidassa
Riippuma  a kulloinkin pure  avasta ja korja  avasta aika-
kaudesta rakentamisen aikana sovelletaan samoja väliai-
kaisiksi ja siirre  äviksi tarkoite  uja välineitä: nostokurkia, 
rakennusaikaisia työmaakoppeja, telineitä ja erilaisia tavaran 
kuljetukseen soveltuvia kon  eja. Työmaa-aikana nämä 
ra  onaalises   yhteen tarkoitukseen kehitetyt välineet ovat 
toimivia ja palvelevat juuri niille osoite  ua tehtävää kunnes 
siirtyvät taas uuteen sijain  in ja jatkavat sitä purkamisen ja 
uudelleen rakentamisen palvelua, mihin ne on suunniteltu. 
Rakennusten osalta käy  ötarkoituksen muutos yleensä 
tarkoi  aa vähintään osi  aista rakenteiden purkua ja sitä, e  ä 
iso osa rakennusmateriaalista päätyy jä  eeksi, jota ei pystytä 
hyödyntämään sellaisenaan missään.
Kohteita, missä  lapäisiä rakenteita on tavallises   
hyödynne  y, ovat synny  äneet erilaiset kriisi  lanteet. 
Kehi  yneissä maissa näitä ovat esimerkiksi erilaiset 
homevauriot, joiden korjauksen ajaksi asukkaat sijoitetaan 
asumaan väliaikaisiin kon  eihin ja homekoulujen oppilaat 
parakeihin. Koppiratkaisuja käytetään myös ihmisten  lapäi-
sessä majoi  amisessa pakolaisaallon tai luonnonkatastrofi n 
ase  aessa tavanomaiset kodit harvinaiseksi resurssiksi. 
Joillekin nämä  lapäiset rakenteet ovat  pysyvään verrat-
tavissa oleva ratkaisu muodostaessaan ympäristön hyvin 
pitkälle elämänjaksolle. Kehi  yneessä maassa työmaakopin 
kaltainen ympäristö saa  aa olla puolen koulu-uran aikainen 
oppimisympäristö tai opiskelijalle koko yliopistouran aikainen 
ko  . Kriisival  ossa hätäaputel  a tai levyistä kasa  u hökkeli 
voi olla ainoa paikka, jonka ihminen saa koko elämänsä aikana 
kokea kodikseen. Näissä  lanteissa ensisijaises   kätevään 

kuljetukseen, purkuun ja kasaukseen op  moidut ratkaisut 
eivät väl  ämä  ä palvele edes käy  äjän tärkeimpiä tarpeita. 

Historia osoi  aa, e  ä kiinteän rakentamisen ohella  lapäiset 
ratkaisut ovat pysyvä ja väl  ämätön osa inhimillisen asu  a-
misen toimintaa (Kuva33). Tästäkin huolima  a valtavirta pitää 
yhä  lapäis- tai siirtymäratkaisuihin perustuvan arkkitehtuu-
rin kehi  ämistä toisarvoisena tehtävänä. Robert Kronenburg 
on tutkinut liikuteltavaa arkkitehtuuria yli kaksikymmentä 
vuo  a ja sinä aikana arkkitehtuurin valtavirrassa on tapahtu-
nut huoma  avaa muutosta sekä kasvavaa kiinnostusta koh   
siirre  äviä ratkaisuja ja koh   kaupunkikehi  ämistä, joka 
tapahtuu  lapäisin tai asukaslähtöisin keinoin. Kronenburg 
nimi  äin totesi vuonna 1995 julkaistussa kirjassaan Houses 
in Mo  on, e  ä siirre  ävät ratkaisut ovat alaspaine  u aihe 
arkkitehtuurin saralla. Katastrofi rakentamisen puolella 
näitä ratkaisuja on havahdu  u hakemaan, mu  a lukuisista 
kilpailuista ja amma   laisten vapaaehtoistoimista huolima  a, 
ratkaisut ovat lapsenkengissä tarpeen mi  akaavaan nähden.  
Vuoteen 2015 mennessä olemme kokeneet pop-up -kult-
tuurin nousun ja leviämisen. Miniasunnot ovat mediassa 
nyt kuuminta huutoa. Helpos   koo  avia ja kuljete  avia 
hätäapuratkaisuja kehitetään yliopistoissa ja kehitysavun 
arkkitehtuuria esitellään julkaisuissa, mu  a ken  ä muu  uu 
siellä hitaas  , missä eniten tarvitaan apua, missä resurssit 
ovat niukat ja riskino  okyky pieni. Kronenburgin mukaan 
jo vuonna 1995 hätäavussa käytössä olevia ratkaisuja 
pidemmälle kehite  yjä siirre  äviä ja kasa  avia sovelluksia 
löytyi kaupan, teollisuuden, koulutuksen, sotateollisuuden, 
terveydenhuollon ja jopa asumisen kentällä. Tilanne ei ole 
kaikilta osin vieläkään muu  unut.

”Tilapäinen käy  ö voi olla hetkellinen, vaeltava 
tai toistuva, parasii   , pioneeri tai pysyväksi 
vakiintuva.” 
(Lehtovuori et al. 2003)

”Tilapäisyyden kirjon ääripäiden – hetkellisten 
tapahtumien ja paikkojen pitkäjänteisen 
kehi  ämisen – edellytykset ja vaa  mukset 
poikkeavat toisistaan, mu  a parhaimmillaan 
kaikilla  lapäisillä käytöillä on uu  a luovan 
impulssin luonne: se au  aa näkemään kaupungin 
toisin.”
(Lehtovuori & Ruoppila 2011, 5)
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Liikuteltava rakennus - liikuteltava arkkitehtuuri
Tilapäinen minimiko   - mikä se on? Rakennus vai kulkuvä-
line - voiko se olla arkkitehtuuria? Onko käsityksellä väliä? 
Edellisessä kapp a leessa perustelen pitkäs  , miksi  lapäisten 
rakennusten suunni  eluun tulisi kiinni  ää enemmän huomi-
ota ja toisaalta miksi spontaania ympäristön kehi  ymistä tulisi 
tukea. Näiden kahden muutossuunnan välinen yhteys on 
selvä. Mikäli halutaan tukea ympäristön ja asumisen laadun 
kasvua,  vapauden lisääntyessä kokonaisrakenteen osalta, 
yksityiskohdissa tarvitsee kiinni  ää enemmän huomiota 
laatuun. Täytyy ilmeises   pyrkiä määri  elemään liikuteltava 
arkkitehtuuri, jo  a se voitaisiin tunnistaa ja nähdä jatkossa 
merkityksellisenä suunni  elun kohteena. 

Kronenburgin mukaan liikuteltava rakennus7 eroaa liikutel-
tavasta arkkitehtuurista samalla tavoin kuin tavanomainen 
rakentaminen eroaa arkkitehtuurista – se edustaa itse-
näistä ja omaperäistä ilmaisua. Kaikki asu  ava rakenta-
minen muokkaa ympäristöään täy  äen sille tarkoitetun 
tarpeen. ( Kronenburg 1995, 8)

7 Kronenburg (1995) jakaa liikuteltavat rakennukset 
kolmeen eri tyyppiin niiden siirtovalmiuden mukaisesti: 1. 
Siirrettävät rakennukset voivat jo sellaisenaan kulkea rattailla ja 
rungon päällä ja olla vedettäviä tai itse moottoroituja. Tässä tapauk-
sessa rakennuksen ja kulkuvälineen rajapinta hämärtyy. 2. Uudelleen 
sijoitettavat rakennukset siirretään palasina, mutta niiden asennus 
mahdollistaa lähes välittömän käyttövalmiuden rakennukselle. Ne 
siirretään muiden välineiden avustuksella, mutta niiden rakenne 
voi sisältää siirtovalmiuteen liittyviä osia. Rakennustyypin edut ovat 
lähes välitön käyttövalmius ja se, ettei kuljetusvalmius juuri aiheuta 
rajoitteita rakennuksen tilalliselle suunnittelulle. 3. Purettavat raken-
nukset kasataan osista. Nämä rakennukset ovat edeltäviä tyyppejä 
paljon joustavampia koossa ja tilojen kokoonpanossa ja ne vievät 
suhteessa pienemmän tilan kuljetuksessa. (Kronenburg 1995.) 

Liikuteltavilla rakennuksilla on nykyaikana usein ollut lähinnä 
välineellinen merkitys ja siksi niiden suunni  elulliseen 
laatuun ja ympäristön sovi  amiseen on kiinnite  y vähem-
män huomiota. Tästä syystä myös niiden ilmiasu ja käytet-
tävyys on ollut vähintäänkin kömpelöä ja suhtautuminen 
 lapäisiin rakenteisiin nega  ivista (mm. Kronenburg 1995, 7-8). 

Kronenburgin mukaan ongelman ydin on ollut siinä, e  ä 
välineellisinä näiden rakennusten suunni  elun on koe  u 
enemmän yhden tehtävän ratkaisemiseksi kuin vastauksen 
etsimiseksi monimutkaiseen ongelmaken  ään ja siksi niiden 
suunni  elussa on jäte  y huomioima  a tehtävän kul  uurilli-
sia tai taiteellisia näkökoh  a (Kronenburg 1995, 8). Tilapäisyyden 
käsitysten vuoksi näitä rakenteita on myös tuote  u kerta-
käy  öisinä halvas   ja huonolaatuises  , vaikka rakennuksina 
nämä tuo  eet eivät ole kertakäy  öisiä sanan varsinaisessa 
merkityksessä. Tarpeen lakatessa, käy  ö voi jatkua muualla. 
Juuri tästä syystä johtuen siirre  ävien rakennusten tulisi olla 
laadukkaita, huolella  e  yyn tarkoitukseen suunniteltuja 
tuo  eita. Näiden ominaisuuksien ansiosta voidaan raken-
nustyypillä saavu  aa korkea materiaalitehokkuus. Tällaista 
sekaannusta ei Kronenburgin mukaan tapahdu vernakulaarin 
 lapäisen suhteen. Vernakulaarissa arkkitehtuurissa raken-

nukset ilmentävät huolella paikan tajua ja kodin tärkey  ä 
konsep  na ja siksi tyyppiä edustavat rakennukset ovat 
hänen mukaansa tärkeitä tutkimuskohteita (Kuva33, Kuva34, 

Kuva35 & Kuva36). (Kronenburg 1995, 9.) 

Miten synny  ää kestävää  lapäiseen? Kyseessä on näennäi-
ses   mahdoton ongelma, joka vastaa sitä fi losofi sta ongelmaa, 
mitä ihminen tänä aikana, ja itse asiassa jokaisena aikana, 
projektoi asumiseensa. Vernakulaarissa pysyvyys syntyy 
kul  uurillisesta muis  sta, ympäristösuhteesta ja toistuvista 

Kuva33.  On esitetty että siirrettävän tai esivalmisteisen 
minimikodin vaarat piilevät sitoutumattomuudessa, jota 
vastaavanlaiset rakennukset tuottavat. Kota ja varhaisten 
paimentolaisheimojen rakennukset ovat olleet siirrettäviä, 
mutta niiden muoto on sellaisenaan viestinyt asukkaan ja 
perheen elintavasta. Asumus on ollut merkki näiden ihmis-
ten sitoutumisesta omaan yhteisöönsä. Photoglob AG Zürich, 
Wikimedia Commons.

Kuva34.  Kirgisialainen jurtta. Ondřej Žváček, Wikimedia 
Commons.  Jurtan kokoaminen kestää noin puoli tuntia. 
Sen rakenne koostuu pajusta sidotuista säleiköistä joilla on 
kääntyvät liitokset (tavanomaisesti raakanahkaa). 
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ru  ineista yhteisön sisällä (ks. Kronenburg 1995). Rakennus mate-
riaalisena esineenä voi tulla puretuksi ja pystytetyksi useaan 
o  eeseen, mu  a muoto ja käy  ösuhteet sen ympärillä pysy-
vät samoina (ks. em). Nämä asiat eivät tänä päivänä voi tulla 
täysimääräises   toteen kaupungeissa, mu  a ehkä jossain 
määrin voisimme sil   o  aa oppia menneestä. Tai itse asiassa 
voisimme o  aa oppia nykyisyydestä. Japanilaisten suhde 
pysyvyyteen pohjaa edelleen paljol   muodon, perinteen ja 
sisällön, ei niinkään materian pysyvyyteen. Pysyvyyden ja 
väliaikaisuuden dilemma on japanilaisen metabolis  n Kisho 
Kurokawan perusteema, jota hän on myös käy  änyt kasvuun 
ja siirre  äviin elemen  eihin pohjaavien suunnitelmiensa 
pohjana (ks. Kurokawa et al. 1977). 

Itse tulkitsen  lapäisyyden  edostamisen merkityksen niin, 
e  ä muodolla tai sen pysyvyydellä ei ole niinkään väliä vaan 
sen tuo  amalla arvolla ympäristössään. Itse materiaalinen 
muoto ei koskaan ole täysin pysyvä, mu  a sen tuo  amat 
sosiaaliset mallit saa  avat jäädä elämään jopa sukupolvien 
ajan. Millaista lisäarvoa haluamme asumisella paikkaan tai 
ihmisten historiaan tuo  aa, sellaista tulee rakenteen tukea. 
Haluammeko satsata miljoonia väliaikaiseen suojaan vai 
haluammeko tarjota suojan sekä välineet selvitä elämästä 
tässä hetkessä ja sitä seuraavassa huomisessa? Toisaalta, 
mitä toimivampi rakenne ja muoto, sitä pysyvämmäksi 
se jää elämään kul  uurissa. Tilapäinen ja hyvin suunni-
teltu –eivät siis ole vastakkaisia kilpailevia teemoja, vaan 
voivat tukea toisiaan.

Kehittyvä kaupunki versus kehitettävä kaupunki
Suhde  lapäiseen on nykyasukkaan ja nyky-yhdyskunta-
suunni  elijan ongelma. Olemme tavoitelleet pysyvää, vaikka 

 edämme, e  ei se ole täysin realis  sta. Elävät kaupungit 
ovat jatkuvassa muutoksessa. Pysyvää ei ole mahdollista 
tuo  aa kuin ideatasolla, ja väliaikaista nykyasuminen on 
pullollaan riippuma  a muodosta: On  olemassa kohta 
90-vuo  asta kerrostaloteollisuu  a, joka  aikanaan syntyi 
asuntopulan aiheu  amasta pakosta tarjota väliaikaisia 
asuntoja kaupunkiin muu  aneille. On olemassa väliaikaiseksi 
tarkoite  uja kymmenen vuo  a palvelleita kriisiaputel  oja 
ja hieman pitempään palvelleita kiinteitä omako  asuntoja, 
joista maksetaan kallis hinta ja jotka jyrätään matalaksi koste-
usongelmien tai arvonlaskun takia. 

Joidenkin ruohonjuuritason toimijoiden mukaan kaupunkien 
kehi  äminen osallistavin osallistavin ei aina ole onnistunut 
jä  ämään niin sano  uun lopulliseen kiinteään rakenteeseen 
niin paljon pysyvää aiemmista kehitysvaiheista, kuin olisi 
toivo  u. Osallistavuus on joskus tuntunut jäävän pintapuo-
liseksi eikä kansalaisten kanssa yhdessä kehitetyistä ratkai-
suista ole paljoa jäänyt elämään varsinaisiin suunnitelmiin. 
Alkuvaiheen osallistamismene  elyiden pohjalla on saa  anut 
olla vilpitön kiinnostus asukkaiden mielipiteitä ja näkemyksiä 
kohtaan, mu  a osallistamismene  elyiden tai väliaikaisten 
kokeilujen pohjalta saadun  edon soveltaminen suunnitel-
miin on harvoin väli  änyt asukkaille kokemusta todellisista 
vaikutusmahdollisuuksista. Menetelmiä kehitetään jatkuvas   
ja eteenpäin mennään tässäkin suhteessa. Kuten alussa 
mainitsin, erilaiset tutkimus- ja kehityshankkeet käy  ävät 
 lapäisiä käy  öjä keinoina selvi  ää käy  äjien tarpeita sekä 

tulevaisuuden toivo  uja kehityssuun  a. Tilapäiset kokeilut 
ovat edullisia ja hyvin konkree   sia suunnannäy  äjiä siitä, 
minkälaisia korjausliikkeitä lopullisiin suunnitelmiin kannat-
taa tehdä. Lisäksi onnistuessaan ne voivat luoda todellisia 

Kuva35.  Tuntematon, varhainen 1900-l., Wikimedia Commons. 
Vaunu on asuntona suhteellisen uusi keksintö. Yleensä 
ajatellaan virheellisesti, että romanit olivat ensimmäisiä, jotka 
käyttivät vaunuja, mutta he omaksuivat tavan aikalaisiltaan. 
Ensimmäiset romanit, jotka käyttivät vaunuja olivat englanti-
laisia 1860-luvulla. Irlantilaiset tinkerit eli kiertolaiset jalostivat 
vaununsa huippuunsa hienostuneine koristein ja varustein. 
Khanin (1975) sanoin liikkuva koti edustaa tarvetta löytää tie 
luoda pysyvyyden tunnelma. Idän tiellä vaunuja käytettiin 
varhaisemmin lähinnä tavaran kuljetuksessa ja ihmiset majoit-
tuivat erillisissä kasattavissa teltoissa. Karavaaniperinne on 
idässä säilynyt ja muovautunut tähän päivään. Nykyaikana 
kuormurikuskeilla jopa lännessä on vuode ja asuinolosuhteet 
ajohyttinsä yhteydessä. (Kronenburg 1995.) 
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kokemuksia siitä, e  ä käy  äjät tai asukkaat ovat saaneet olla 
mukana rakentamassa omaa ympäristöään.

Spontaanis   aluksi  lapäiseksi kehi  ynyt toiminta ja rakenne, 
jota on tue  u ja jonka on anne  u ase  ua paikkaansa, 
on saa  anutkin synny  ää myös pysyviä tai pitkäaikaisia 
stabiileja käy  öjä.  Onnistumisissa useat tahot ovat yleensä 
voi  ajia: Kehi  äjä saa arvokasta palaute  a ja sisältöä 
lopulliseen tulokseen ja saa  aa väl  yä kalliilta virheliikuilta; 
Kaupunki ja ympäristön toimijat saavat elinvoimaisuu  a kiih-
dy  äviä vetonauloja ja sitoutuneita sekä vastuunsa tuntevia 
asukkaita; Asukkaat ja käy  äjät puolestaan voivat löytää 
uu  a merkityksellistä sisältöä lähiympäristöstään, mikä sekä 
sitou  aa paikkaan, e  ä voi parantaa elämänlaatua.

B.3. Asuminen omaehtoisena 
ratkaisuna
Edellä on käsitelty kaupunkikehi  ämisen välineitä, 
asu  amisen tapaa, epäonnistuneita ja onnistuneita 
menetelmiä tukea ihmisten ja yhteisöjen voimautu-
mista katastrofeissa ja köyhyydessä.  Useassa kohtaa 
suunnitelmaesimerkeissa ihmiset ovat olleet enem-
män toiminnan objekteja kuin ak  ivisia toimijoita.  
Ihmisiin asuntopoli  ikan objekteina ei ehkä ole niin 
helppo samaistua, e  ä heihin kohdistuva suunni  elu 
tai konsultoin   olisi aidos   kohde  a palvelevaa. 

Osaammeko suunni  elijoina ratkoa kaukomaiden 
köyhien ongelmia, jos emme osaa ratkoa kohtuuhin-
taisen asumisen ongelmaa saa   eläytyä samanlaisen 

väestön osan todellisiin ongelmiin edes ko  maas-
samme? Mitä itse tekisit, jos varallisuutesi olisi niin 
pieni, e  ä se estäisi sinua osallistumasta yhteiskunnal-
liseen toimintaan? Tässä kappaleessa esi  elen yhden 
nykyaikaisen ja länsimaisen ilmiön siitä, kuinka ihmiset 
ovat itse alkanet ratkoa asumisen ongelmaansa 
joutuma  a uhrin asemaan. Valoakin on nähtävissä. 
Urbaaneihin nomadeihin, asunno  omiin ja asunnot-
tomuuden väl  äneisiin miniasumisen ak  visteihin 
sekä asukkaisiin tutustumalla tutustun siihen, millaisia 
tällaisissa asunnoissa vapaaehtoises   asuvat ihmiset 
voivat olla, mikä heidät saa valitsemaan minimiasun-
non ja mitkä asiat he voisivat kokea tarpeelliseksi ja 
tärkeäksi kodissaan. 
 

B.3.1.Väliaikainen pienen jalanjäljen 
asuminen erilaistuneena asumisen tapana
Kun ihmisille puhuu asuinneliöiden vähentämisestä tai 
liikkuvan asumisen mahdollistamisesta, usein kasvoille 
nousee ensimmäiseksi krii   nen ja huolestunut ilme. 
Asuntovaunuasumisen lisäksi jatkuvassa liikkeessä olevaa 
asumisen tapaa tunnistetaan nykyisin lähinnä asunno  omien 
sekä urbaanien nomadien keskuudessa. Todellisuudessa 
monipaikkainen eri paikoissa viipyvä eläminen ja elämänvai-
heen mukaan muu  aminen on hyvin tavallista ja tuule  u-
maan kaivataan yhä useammin ja yhä kauemmas.

Nykynomadismi tai irtolaisuus on yksi nykyisin asunno  o-
muuteen liityte  y piirre, joka koetaan helpos   nega  iviseksi 
yhteiskunnassamme. Liikkuvaa elämäntapaa harjoi  avat 
ihmiset (Kuva37) ovat usein myös eriarvoisessa asemassa 

Kuva36.  Jurttia kaupunkirakenteessa, Ulan-Bator. Brücke-
Osteuropa,  Wikimedia Commons. Jurtta eli yurta on turkin 
kielinen sana asunnolle. Aasian mantereen jurttaa ovat 
käyttäneet heimot Iranista Mongoliaan ja sen kehityksen voi 
jäljittää tuhansien vuosien päähän. Jurtta on kannettavista 
vernakulaarisista rakenteista kevein ja helpoin kasata ja 
purkaa ja se soveltuu sekä talvi että kesäolosuhteissa käytet-
täväksi. Jurtan ja hevosilla vedettävien vaunujen ansiosta 
surullisen kuuluisa nomadikansan johtaja Tšingis-kaani ja 
Mongolit valloittivat laajimman yhtenäisen alueen, mikä 
on koskaan ollut valtiona. Jurtta on edelleen vakituisessa 
käytössä mongolien keskuudessa, heistä noin kolme neljäs-
osaa asuu jurtissa. Niiden käyttö selittyy helposti rakennuk-
sen hinnalla: sen saa rakennettua 2-3kuukauden palkalla. 
(Kronenburg 1995.)
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suhteessa elämänsä kiinteään omaisuuteen sitoneisiin. 
Toisaalta taas esimerkiksi työvoiman liikkuvuu  a pidetään 
talouden menestystekijänä ja globalisaa  ossa ihmiset elävät 
yhä monipaikkaisemmassa maailmassa. Tässä kappaleessa 
käyn läpi liikkuvan ja  lapäisen asumisen tavan taustaa ja 
nyky  laa selvi  ääkseni, mikä siinä niin paljon viehä  ää ja 
hirvi  ää ja missä puolestaan ovat sen vaarat. Osatakseni 
suunnitella todellisen tarpeen mukaisia asuntoja, haluan 
 etää, miten arkkiteh   ja  e  y  lakonsep   voi palvella liik-

kuvan, mu  a vähähiilisen elämäntavan omaavaa asukasta ja 
keitä nämä asukkaat voivat olla.

Paikallaan asumisen kul  uuri on ollut tyypillistä maata-
lousvaltaiselle sekä teolliselle yhteiskunnalle. Nykyisin 
suunni  elemme asuntoja oletuksena paikalla pysyvään 
tarkoitukseen. Pysyvyys asumisessa on kuitenkin suhteel-
lista. Suomalainen muu  aa elämänvaiheiden vaihtuessa. 
Keskivertoamerikkalainen muu  aa kerran kolmessa vuodessa 
(Baldwin 1997, 194). Asuinpaikka sekä asumisen tarpeet muut-
tuvat yhä  uhempaan tah  in vaihtuvien toimeksiantojen ja 
moninaistuvien roolien mukana. Linnoi  autumisen sijasta 
ihmisen on useammin muute  ava paikkaa pysyäkseen 
leivän, koulutuksen tai yhteisön tai arvojensa kannassa 
kiinni. Liikkuva elämäntapa muistu  aa nykyisin hyvin vähän 
perinteistä nomadismia, paimentolaisuu  a tai metsästäjä-
keräilijäkul  uuria, jossa asunto on kulkenut mukana ja sen 
muoto on palvellut suoraan tarkoitusta ja jossa yhteisöt ovat 
muovautuneet saman elinkeinon ympärille kerääntyneistä 
kodista (Kuva38).

Vähän omistava on usein liikkeessä, joko pakon sanelemana tai 
vapaaehtoisesta valinnastaan (Kuva39). Vähän omistava myös 

harvoin jä  ää pysyvää jälkeä asumisestaan. Myöhemmissä 
kappaleissa opimme, e  ä liikkeessä pysyminen ja kevyet 
asuinsijat ovat usein myös elämisen elinehtoja. Koska nyky-
arkkitehtuurissa ja nykyaikaisessa kaupunkisuunni  elussa 
spontaani,  lapäinen ja liikuteltava arkkitehtuuri ja raken-
taminen ovat pitkään olleet toissijaisia välineellisiä aiheita 
ja ovat vakavas   ote  avina maankäytön ja kehi  ämisen 
strategisina keinoina vasta tuloillaan, on hyvä tutustua niihin 
rakentamisen ja asumisen tapana siinä ajassa, missä ne ovat 
tarjonneet merki  ävän pohjan yhdyskun  en kul  uurissa. 
Liikkuvaa asumisen tapaa, suhde  a  laan ja omaisuuteen 
sekä ympäristöön voi tutkia perinteisten nomadiheimojen 
kul  uurien kau  a (Kuva40). 

Syitä, miksi kiinteästä ylhäältä järjestykseen ohjatusta asutuk-
sesta on tullut lähes ainoa hyväksy  y tapa asua ja osallistua 
yhteiskunnan järjestykseen on myös perusteltua käsitellä 
lyhyes  . Olennaista on selvi  ää, miksi vapaamuotoista liik-
kuvaa asutusta on pide  y ja mahdollises   voidaan edelleen 
pitää uhkana. Haluan  etää, miltä osin ennakkoluulot ovat 
perustee  omia ja ase  avat ihmisiä eriarvoiseen asemaan.

Liikkuva elämäntapa
Liikkuva asuminen voidaan kytkeä kiertolaisuuteen, asun-
no  omuuteen tai matkalla olemiseen. Perinteises   liikkuva 
asumisen tapa kytkeytyy nomadiheimoihin, joilla liikkuminen 
perustuu elinkeinon mukana muu  amiseen ja vaeltamiseen 
esimerkiksi karjan perässä. Tällaisia nomadiheimoja on 
metsästäjien, keräilijöiden ja nykyisin edelleen paimentolais-
ten joukossa. Nykyisin nomadi-käsite  ä käytetään urbaa-
neista ja globaaleista nomadeista puhu  aessa ja heidän 
elinkeinoihinsa lii  yy  usein globaali verkostoyhteiskunta. 

Kuva37.  Meksikolaisia siirtotyöläisiä Kaliforniassa, 1936. 
Dorothea Lange, Wikimedia Commons.

Kuva38.  Ruotsin saamelaisa, 1800-luvun loppu. Tuntematon, 
Wikimedia Commons.
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Suomen kielessä käsi  eellä monipaikkaisuus ja liikkuvuus on 
pyri  y kuvaamaan yhteiskunnan, tekniikan ja elinkeinojen 
muutoksen lisäämää ihmisten liikkuvuu  a ja eri paikoissa 
yhtäaikaises   asumista. (ks. esim. Haukkala 2011) Suomessa moni-
paikkaisuus lii  yy vahvas   vielä varsinkin mökkeihin. Täällä 
matkustetaan eniten maailmassa ja se tapahtuu varsinkin 
asunnon ja loma-asunnon välillä (Timetric 2014).  Aiemmin on 
käsite  y, e  ä vakavarainen kiinteä omistusasunto on menes-
tyksen merkki ja siitäkin syystä on velkaanu  u voimakkaas   
omaa asuntoa hanki  aessa (Eronen 2013). Nyt on kuitenkin 
esite  y, e  ä korkeampi vuokralla asumisen aste mahdollistaa 
ihmisten korkeamman liikkuvuuden ja yleisemmin paremman 
työllisyysasteen (Blanchfl ower & Oswald 2013, Laamanen 2014).

Amerikan englannissa liikkuva asuminen (mobile living) tai 
varsinkin liikkuva ko   (mobile home) käsitetään asuntovau-
nuasumisena, Nykyisin köyhemmälle osalle väestöstä esival-
misteinen vaunun kaltainen talo (manufactured home) on 
ainut ko  , joka heidän on vara omistaa, vaikka lainan saami-
nen sille onkin paikalla rakenne  ua vaikeampaa, sillä pankit 
eivät suostu kiinni  ämään esivalmisteisia taloja.  (Kronenburg 

1995, Stohr & Sinclair 2006) Oli kyse si  en modernista nomadista 
tai alkuperäisheimosta, liikkuvaa asumisen tapaa harjoi  ava 
ihminen on usein juridises   heikommassa asemassa pysy-
vään asutukseen nojaavaan ihmiseen verra  una.

Esimerkiksi alkuperäisheimojen liikkuminen on monin paikoin 
raja  ua  etylle maan  eteelliselle alueelle ja heidän oikeu  aan 
käy  ämäänsä maahan ei olla tunnuste  u, sillä 1800-luvulta 
läh  en maanomistusoikeus on liite  y maan tehokkaaseen 
käy  öön eli kiinteään rakentamiseen ja maanviljelyyn 
(Gilbert 2014). Perinteisten nomadiheimojen tapoihin ei kuulu 

maan voimakas muokkaaminen ja he ovat häviäjän osassa, 
sillä heidän elin  lansa supistuu maanomistusten siirry  yä 
muille ak  ivises   maata muokkaaville tahoille. Esimerkiksi 
Romanian ja Unkarin romaniväestön (Kuva41) diskriminoinnin 
seurauksia näemme ja koemme nyt Suomessa as  . Useimmin 
tätä vähemmistöä nykyisin kuvailevat sanat ovat asunnoton, 
koditon tai kerjäläinen. Joukkoon kerääntyneinä, omat 
asumuksensa rakentaneina nämä en  set heimokul  uurien 
ihmiset ovat  myös slummien asukkaita lämpimissä maissa. 
Suomessa slummeja ei esiinny vahvan hallinnon, lainsäädän-
nön ja sen täytäntöönpanon eikä myöskään ilmaston takia. 
Kevyen rakentamisen ja alhaisen mukavuustason ”hökkelit” 
eivät sinänsä ole olleet Suomessakaan vieras ilmiö. 

Nomadit ja pienen jalanjäljen asumisen tapa 
ennen ja nyt
Liikkuvuus -elämänvalinta, perinne ja pakko. Ihmisen 
voidaan sanoa ase  uneen kiinteään asumisen tapaan 
maanviljelyskul  uurin kehi  ymisen myötä. Tätä varhaisem-
paa asutusta voidaan osi  ain paimentolais- ja metsästäjä-
keräilijäkul  uurien ansiosta kutsua enemmän tai vähemmän 
nomadiseksi.

Nomadisuus voidaan määri  ää sen mukaan, e  ä noma-
deilla ei ole kiinteää maan  eteellistä tukikohtaa. Joskin he 
liikkuvat selkeällä alueella ja esiintyvät  e  yihin vuoden-
aikoihin  etyillä paikoilla. Heidän asumisensa perustuu siis 
 e  yyn sykliseen rytmiin. Tämä voi lii  yä ilmastoon, kuten 

Pohjois-Afrikan paimentolaisheimoilla, tai muu  oliikkeeseen 
tai saaliin saatavuuteen, kuten metsästäjien tapauksessa. 

Kuva39.  Asuntolaiva, Kerala. Joseph Lazer,  Wikimedia Commons. 
Asuntolaivat ovat tärkeä asumisen muoto varsinkin kulttuu-
reille, jotka elävät merestä. Asuntolaivoista varhaisimmat 
esimerkit ovat kaukoidän dsonkki- elu junk-veneet, jotka 
ovat tarjonneet paitsi asuin- myös työpaikan omistajalleen. 
(Kronenburg 1995.) 

Kuva40.  Nomadien laidunleiri, Iran. Hamed Saber, Wikimedia 
Commons.
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Nomadeja ajava voima on selviytyminen ja syyt siirtyä voivat 
olla edellä maini  uja laajemmat8.(Kronenburg 1995) 
Vaikka inhimillinen asutus on kul  uurin ja työtapojen 
kehi  yessä muuntunut yhä kiinteämpään suuntaan, kiinteää 
asutusta ei kaikissa kul  uureissa nähdä tavoiteltavana elämi-
sen muotona (Kuva43). Kronenburgin mukaan esimerkiksi 
beduiinit (Kuva42) säälivät kiinteäs   asuvia ihmisiä heidän 
uskoessaan elämäntapansa olevan täysin vapaata. Joissain 
tapauksissa joudu  uaan muu  amaan kiinteään asumukseen, 
beduiinit ovat alentaneet sen eläinsuojaksi ja suosineet itse 
teltan turvaa asuinrakennuksena.  Nomadit ovat pitäneet 
tel  aansa kiinteää asutusta syvemmin turvallisena muotona 
asua eivätkä he omista enempää kuin on kahden ihmisen 
kanne  avissa. (Kronenburg 1995, 18-26.)

Pysyvyyden tunne ja toimiva asuinympäristö syntyvät 
nomadikul  uurissa toistuvista ru  ineista ja selkeistä tehtä-
vistä ryhmän sisällä. Järjestys elämään on syntynyt ajallisista 
ja sosiaalisista rakenteista  lallisten rakenteiden ohella. 
Nomadien kul  uuri on kietoutunut heidän elämänrytmiinsä 
täydellises  . Liikkuvuuden tarve ja sitä vastaavat ratkaisut 
sekä toimintamallit ovat syntyneet tarpeesta. Nomadit ovat 
kiinteän asutuksen kul  uureihin verra  una syvemmin riippu-
vaisia ympäristöstään ja siksi suhde ympäristöön on herkäs   
havainnoiva. Asumisen tapa on ympäristöön mukautuva ja 
sen kanssa synkronissa toimiva kun taas kiinteän asutuksen 
pohjimmaisiin piirteisiin kuuluu ympäristön muokkaaminen 
asumisen tarpeita vastaavaksi. (ks. Kronenburg 1995.)

8  Esimerkiksi joissakin kulttuureissa ihmiset muuttavat 
kuolemantapauksen myötä asuntojen paikkaa polttaen talon 
vainajan mukana. Kyseisessä nomadikulttuurissa suojaudutaan 
sairauksilta tilanteessa, jossa ei ole kehittynyttä lääketiedettä. 
(Kronenburg 1995, 21)

Nykyisin nomadi on reppureissaajia houku  eleva trendisana. 
Nomadiu  a sanan perinteisessä merkityksessä tunnistetaan 
kuitenkin nyky-yhteiskunnassa vähän. Laillises   tunnistetut 
 e  yjä raja  uja oikeuksia perinteidensä ansiosta nau   vat 

ovat lähinnä harvat säilyneet alkuperäisheimot. Uudella 
alkulii  eellä tunne  una, mu  a ilman laeissa määriteltyjä 
erillisoikeuksia, ovat urbaanit nomadit ja globaalit nomadit, 
joiden elintapa lii  yy enemmänkin moderniin liikkuvaan 
elämäntapaan. Päivi Kannisto on sekä itse elänyt modernia 
nomadielämää e  ä tutkinut modernien nomadien liikkumista 
rajoi  avia esteitä nyky-yhteiskunnassa. Hän on väitöskir-
jassaan todennut, e  ä modernien nomadien liikkuvuuden 
esteitä on. Globaaleihin nomadeihin liitetään yleensä 
etuoikeutetut korkeas   ansaitsevat ihmisryhmät, joille raha 
ja globaalit verkostot tarjoavat raja  oman liikkumisvapauden 
ja ylikansalliset omistusoikeudet sekä fyysises   e  ä verkossa 
(Elliott & Urry 2010). Osalla näistä nomadeista on paljon omis-
tuksia ympäri maailmaa, osa on pakote  u liikkumaan työnsä 
takia. Osa moderneista nomadeista on valinnut elämäntavan 
arvojensa perusteella ja liikkuu ilman minkäänlaista kiinteää 
varallisuu  a ja nojaa varallisuuden sijasta lähinnä laajoihin 
ihmisverkostoihinsa, taitoihinsa, palvelusten vaihdantaan 
sekä kykyihinsä selviytyä vähällä ja liikkeessä.

Asunnoton ja koditon
Jos kysymyksessä ei ole perinne tai   elämäntapavalinta vaan 
ihminen on olosuhteiden pakosta joutunut nomadiseen 
elämäntapaan, silloin yleensä puhutaan kodi  omuudesta 
tai asunno  omuudesta. Moni moderni nomadi voi kokea 
itsensä kodi  omaksi, joudu  uaan pakosta komennukselle, 
vaikka fyysinen asunto löytyisikin. Asunno  omuus onkin 
fyysinen  la, jossa fyysistä turva  ua asuinpaikkaa ei ole 

Kuva41.  Romaanileirin naisia, Milano. Francesca Manna, 
Wikimedia Commons.

Kuva42.  Beduiiniperhe, Oman. Tanenhaus, Wikimedia Commons.
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ja suoja otetaan sieltä, mistä se on saatavilla. Kodi  omuus 
on monimutkaisempi psykososiaalinen  la (Lehtonen & Salonen 

2008). Elämäntavakseen kiertolaisuuden valinneet fyysisestä 
omaisuudesta luopuneet nomadit voivat olla ulkopuolelta 
katsoen asunno  omia, mu  a kodi  omia he eivät väl  ämä  ä 
koe olevansa, sillä kodi  omuus on sitoutumiseen ja turvaan 
lii  yvä kokemuksellinen käsite. Kodi  omuu  a voi kokea 
ihminen, jolla on vakituinen asunto, mu  a joka ei esimerkiksi 
tunne kodin turvaa tai sitoutumista ympäröivään. Asunnoton 
voi olla myös koditon. Mu  a hän voi myös kokea kodikseen 
jopa kasaamansa majan, asunno  omien yhteisön tai esimer-
kiksi hyvin toteutetun asuntolan, jonka olosuhteisiin hän on 
voinut sitoutua ja turvata.

Asunno  omuus on nimenomaan urbaani ilmiö. Yksi joukko 
ihmisiä ilman kiinteää asuntoa Suomessa ovat tällä hetkellä 
asunno  omat, jotka eivät elämänhallinnallisista syistä ole 
kyenneet asumaan yksin. (Lehtonen & Salonen 2008) Toinen 
nouseva häly  ävä ryhmä ovat nuoret asunno  omat, jotka 
eivät saa työ- tai opiskelupaikkaa ja ilman tuloja asustelevat 
ystävien nurkissa (Kupari 2011,  79). Useiden asunno  omuu  a 
käsi  elevien rapor   en tulos on se, e  ä asunno  omaksi 
joutumista joudu  aa tällä hetkellä kohtuuhintaisten pienten 
asuntojen puute. Yleises   oletetaan jo e  ä asunno  omuus 
on kalliimpaa kuin tue  u asuminen. Asunno  omuudessakin 
on pitkäl   myös kyse juure  omuudesta ja niinpä asunno  o-
muuden ongelmaa ratkaistaessa väliaikaiset asuntolaratkaisut 
eivät ole kestäviä. Asunnot ongelmaisille olisi hyvä integroida 
ja hajau  aa normaalin asuntokannan joukkoon. Oma asunto 
vähentää kuluja eritoten mielenterveysongelmaisilla ja tuo 
alkoholisoituneet palveluiden pariin. Kyseisten ihmisryhmien 
eristäminen omiin yksiköihinsä lisää leimautumisen tunne  a 

ja heikentää heidän integroitumistaan yhteiskuntaan. 
Eriy  äminen voi myös lisätä ongelmien kasautumisvaaraa 
sekä turva  omuu  a alueella. Asunno  omuus on syy ja 
seuraus. (mm. Lehtonen & Salonen 2008)

Muutto mahdollisuuksien perässä - syyt 
urbaanin köyhyyden taustalla
Sanotaan, e  ä voimakas hallitsematon muu  oliike maalta 
kaupunkei hin kasva  aa kaupunkien ongelmia. On to  a, 
e  ä ainakin köyhien, asunno  omien ja slummien määrä 
voi hetkellises   kasvaa kaupungeissa, kun ihmiset etsivät 
ensimmäisen ko  nsa alueilta, joiden elintasoon heillä on 
varaa. Varsinaiset kaupunkien ongelmat kuitenkin ovat 
useimmiten seurausta ei niinkään spontaanista asumisesta 
itsestään vaan ihmisryhmien syrjinnästä ja epäonnistuneesta 
muu  oliikkeen hallinnasta (SACN 2014). 

Maaseudulla eläminen on perinteises   mahdollistanut 
 etynasteisen omavaraisuuden, jossa rahallista köyhyy  ä 

on voitu paikata tuo  amalla itse tarvi  avat elintarvikkeet. 
Vertailukohteita ei ole ollut niin paljon, eikä myöskään 
tavoiteltavia elintasoa parantavia ratkaisuitakaan helpos   
saatavilla.

Kaupungeissa vertailukoh  a ja tarjontaa on paljon, mu  a 
kaupunkien ylitsepursuava tarjonta ei ole kaikkien tavoitet-
tavissa. Hintataso on usein korkeampi kuin maaseudulla ja 
mahdollisuudet tehdä ja parantaa elintasoaan itse esimerkiksi 
rakentamalla tai ruokaa viljelemällä ovat usein olema  omat. 
Ne suuret mahdollisuudet, joiden perässä kaupunkeihin 
tullaan, jakautuvat valtavan ihmisjoukon kesken. Maalta 
kaupunkeihin muu  aneilla on yleensä alhaisemman 

“The urban nomad is on the move, harves  ng and 
trapping in a city that he views as a landscape 
wherein seasons and energy concentra  ons 
are constantly changing. The Urban nomad 
can operate alone or in larger camp-like 
concentra  ons, such as the night markets. He 
is faster and lighter than the offi  cial control 
mechanism of the city, which tries to prevent 
him from opera  ng. Besides trading, the urban 
nomads are also harves  ng the city of its trash 
and le   over goods for recycling. This hit-and-
run unoffi  cial economy is leaching on the steady 
material streams of the structural city and is 
presen  ng a form of street-level anarchy through 
business exchange. A series of ac  vi  es are on the 
move of popping up and disappearing in Taipei, 
these include the night markets, under bridge 
ac  vi  es, street vendors, spontaneous karaoke, 
gambling, puppet theatre, massage, barber, 
monks, beetle-nut booths, and even moving gods 
– all very sensi  ve to the urban energy fl ows and 
hot-spots of urban acupuncture.”
(Casagrande 2012, 13-14)
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koulutustason myötä heikommat mahdollisuudet saada 
töitä ja siksi he päätyvät usein slummeihin ja epävirallisille 
työmarkkinoille varsinkin kehi  yvissä maissa. Maalta muut-
taneiden voimavaroina kaupunkilaisiin nähden voidaan 
nähdä paremmat kyvyt rakentaa ko  nsa ja tuo  aa ruokaa. 
Jos asukkaiden annetaan hyödyntää näitä ominaisuuksiaan 
alueilla, joissa he myös tavoi  avat sekä palvelut e  ä työn, he 
voivat nostaa elintasoaan. (SACN 2014)

Millainen on spontaani asumisen tapa?
Spontaani asuminen luo sanan posi  ivisessa mielessä kuvan 
matkanteosta. Ehkä  lanteena, jossa automatkalla kyydistä 
aletaan auringon laskiessa katsella sopivaa pysähtymisen 
paikkaa, turvallista maastoa, johon teltan voisi pysty  ää ja 
jossa vesi sekä tulentekopaikka  olisivat aamutoimia varten 
lähellä ja josta voisi aamun tullen puun ja mäen nyppylän 
katveesta katsella ympärille levi  äytyvää maisemaa. Ehkä se 
tuo mieleen myös  lanteen, jossa fes  vaalit ovat venyneet 
pitkäksi ja hippikunta on jäänyt viipyilemään juhlan jälkitun-
nelmiin levi  äen pyykkinarujaan ja kalusteitaan tuunatuista 
kärryistä naapureilta vapautuneisiin vaunupaikkoihin. 
Spontaani voi tuoda mieleen myös  lan käy  ämisen vaihto-
ehtoisilla tavoilla elämiseen. Kukapa ei tästä vapauden vaiku-
telmasta hetken nau   si? Entä kun spontaanius on pakon 
sanelemaa ja elinolot on kyhä  ävä kasaan saatavilla olevista 
rii  ämä  ömistä tarpeista? Tämä ajatus johtaa mielikuviin 
joko menneisyyden nomadiheimoista tai si  en slummeista, 
hökkelikylistä, asunno  omista ihmisistä ja hallitsema  omas   
leviävistä huonos   hoidetuista ympäristöistä. Joku saa  aa 
muistaa kuvan lai  omista talonvaltauksista. Tel  ojen sekä 
tuuna  ujen asuntovaunujen pei  ämät hylätyt alueet 
voidaan nähdä vallan kri  soinnin välineenä, joka on toiselle 

pelo  avaa anarkismia ja toiselle tervetullu  a ja moniäänistä 
keskustelua  lankäytöstä.

Valinnan mahdollisuus ja sen puu  uminen jakavat ja 
leimaavat modernia asumisen ja liikkumisen tapaa. Valinnan 
vapaudeksi ei voida kutsua sitä, e  ä kierrätyshökkelin voi 
halutessaan kasata joko pellistä tai pahvilevyistä, tai e  ä, 
asunsijan voi valita puiston penkin sijaan kaivon renkaasta. 
Mu  a, se, e  ä asumiseensa voi jollain tavalla vaiku  aa ja 
tukeutua, on merki  ävä asia oman elämän hallinnantunteen 
kannalta.

B.3.2.Vaikuttamista ja aktivismia 
asumisella
Talojen ja alueiden valtaus ja erilaiset omavaraiset vaihto-
ehtoyhteisöt on usein nähty marginaalin keinona vastustaa 
valtapoli  ikkaa. Voimakkaiden muutosten aika on kuitenkin 
tuonut näiden yhteisöjen ratkaisut lähemmäksi valtavirran 
harkintaa ja rajapinnasta on alkanut löytyä hyväksyntää uusien 
mallien kokeilulle. Myös ryhmät ovat alkaneet järjestäytyä ja 
hyödyntää erilaisia  julkaisualustoja sekä esi  ää nykyjärjes-
telmissä kokeiltavia ja myös taloudellises   kilpailukykyisiä ja 
kanna  avia vaihtoehtoja. Aiemmin marginaalissa esiintyneet 
käytännöt ja ihanteet ovat siirtyneet jo valtavirran käy  öön 
ja niistä on tullut ansaintalogiikoita kaupalliselle sektorille. 
Näistä kansainvälisinä esimerkkeinä ovat erilaiset jakamis-
talouden sovellukset kuten Uber-kyy  palvelu ja Air BnB 
-vertaismajoituspalvelu ja hyödyntämä  ömien  lojen epävi-
rallisista väliaikaiskäytöistä muotoutunut pop-up -ilmiö, jonka 
myötä kiinteistöjen ja  lojen vuokrausperiaateisiin on löyty-
nyt uusia ke  erämpiä käytäntöjä. Vaihtoehtokul  uureiden 

Kuva43.  Shekhawati-nomadien leiri, Rajasthan. Daniel 
Villafruela, Wikimedia Commons.
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ja kehi  yvien maiden  lasuhteille tutumpi epämuodollisuus 
ja ke  eryys ovat  lankäytössä levinneet jo niin pitkälle, e  ä 
jae  ujen ja joustavien ja monikäy  öisten  lojen ratkaisuja 
on ale  u hyödyntämään toimisto- ja koulurakentamisessa. 
Omavaraisuus, paikallistaloudet, jaetut resurssit, keski-
näisriippuvuus ja yhteisölähtöisyys ovatkin tämän hetken 
megatrendejä (Suomen itsenäisyysrahasto 2016b).

Nyt Yhdysvalloissa, kuten muuallakin maailmassa, on nous-
sut useampia ak  vismiryhmiä ja liikkeitä, joissa pieni talo, 
jaetut resurssit ja yhteisölähtöinen kehi  äminen nähdään 
mm. yhtenä ratkaisuna asunno  omuuteen ja ilmastonmuu-
tokseen. Pienen talon sanotaan olevan myös väline liikehdin-
nässä, jossa ihmiset ostavat maata ja muu  avat ostamalleen 
maapalalle suojellakseen luontoa.  (Lyttle 2007.) 

Protestitelttakylä yhteisölliseksi asuinalueeksi
Kaupunkisuunni  elijan, Andrew Hebenin perustama The 
Village Collabora  ve (Kuva46) protestoi asunno  omien syrjin-
tää teltoin ensimmäisessä kylässään Portlandissa vuonna 
2001, Amerikan viidenneksi suurimmassa kodi  omien 
kaupungissa, jossa leiriytyminen ja sitä vasten kodi  omuus 
on juliste  u lai  omaksi (Griffi  n 2015; VanderHart 2015). Toiminta 
syntyi Occupy-liikkeen pohjalta, kun protes  leireistä ympäri 
maata tuli turvapaikkoja kodi  omille (Schmidt 2014) . Kaupunki 
ei voinut ajaa ihmisiä pois alueelta sen protes  nomaisuuden 
vuoksi, joten se antoi asukkaille kahden hehtaarin suuruisen 
alueen lentokentän vierestä. Tel  ojen  lalle rakenne   in 
myöhemmin lahjoitetusta tavarasta mökit, joita on asute  u 
ja hoide  u demokraa   ses   järjestäytyneen yhteisön voimin 
siitä saakka. Asukkaat kantavat yhteisvastuuta kylästä, 
paikkojen sanotaan olevan kunnossa ennemmin sosiaalisen 

sitoumuksen kuin sääntöjen vuoksi9. (Wilson 2015). Dignity 
Villageksi kutsutun asunno  omien siirtymävaiheen kylän 
jälkeen (Kuva44) on valmistunut saman sosiaalisen mallin 
pohjalta Opportunity Village (Kuva45) ja nämä mallit ovat inspi-
roineet myös muita puolestapuhujia. Dignity-kylän asun-
tojen edullisuus perustuu jae  uihin resursseihin. Asunnot 
ovat itsenäisiä yksinkertaisia huoneitaan ja maksavat noin 
3300euroa yksiköltä. Kaikki muut toiminnot kokkaus, pesu-
 lat ja työkoneet jaetaan ja niiden huolenpidosta päätetään 

yhdessä valitun hallituksen johdolla. Heben esi  ää kirjassaan 
Tent City Urbanism kolme erilaista mallia, jotka voidaan 
tulkita toistensa vaiheina. Ensivaiheen “turvapaikka”-malli 
perustuu teltoille ja siirre  äville vessoille ja ruoanlaitolle 
ulkoilmassa, toisessa siirtymävaiheen mallissa asunno  omat 
voivat rakentaa lahjoitusten turvin pienet majat ja paikalle 
tuodaan jaetut palvelut ruoanlaitosta peseytymis  loihin, 
kolmannessa vaiheessa esitetään pienten itsenäisten 
mikroyksikköjen turvin vaihtoehto pysyvälle asutukselle. 
(The Village Collaborative 2016.)

Small house -liike, uusi amerikkalainen unelma 
-säästämisen pakosta leppostamiseen 
valintana
Kuten edellä on käynyt ilmi Amerikassa liikkuva asumisen tapa 
esivalmisteisella pienellä pinta-alalla ei ole ihan uusi ilmiö, 
vaan amerikkalaisilla on sarjatuotannon, kaivosteollisuuden 
ja yhteiskunnan eriarvoisuuden myötä asuntovaunuasumi-
sessa pitkät perinteet. Yhdysvalloissa siirre  ävä valmistalo 
on laillises   erote  u asuntovaunusta ja ensimmäinen 

9  Kylässä ei saa harjoittaa huumeiden tai alkoholin käyttöä, 
varkauksia tai väkivaltaa. Ihmiset saavat pitää lemmikeitä ja asua 
pareittain toisin kuin monissa asunnottomien kodeissa. (Wilson 2015)

Kuva44.  Dignity village. © Kwamba Productions.

Kuva45.  Opportunity village, ryhmä minitaloja. © SquareOne 
Villages.

Kuva46.  Transitional village. © The Village Collaborative.
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nau   ikin Yhdysvalloissa hyväksyntää lailliste  una ympä-
rivuo  sena asuntona, jota koskevat normaalit rakennuslain 
säädökset. Useimmiten nämä asunnot on täytynyt sijoi  aa 
niille erikseen kaavoite  uihin asuntovaunupuistoihin (trailer 
park). Asuntovaunutalot ovat kooltaan jo aika mi  avia, ne 
ovat ulkonäöltään ris  riitaisia ja niitä pidetään Yhdysvalloissa 
jopa kalliina asumisen tapana niiden esivalmisteisuudesta 
huolima  a. Niiden  lalle on vauhdilla tulossa erilaisia tee-
se-itse –vaunutaloja ja yksityiskohtaises   suunniteltuja 
moderneja esivalmisteisia valmiskoteja.

Yhdysvaltalaisen arkkitehdin Sarah Susankan sanotaan 
aloi  aneen liikehdinnän ensimmäistä kertaa 1997 julkaistulla 
kirjallaan The Not So Big House (Ferraro 2009), jonka myötä hän 
on tullut tutuksi resursseja tuhlailevien suurten asuntojen 
kri  soijana. Hän puolustaa yksinkertaista asumisen tapaa 
sanomalla, e  ä pienimuotoinen asunto tarjoaa useammalle 
mahdollisuuden omistaa ko   (Heavens 2007). Hän myös sanoo 
pienen asunnon refl ektoivan paremmin todellista elämää 
(Ferraro 2009).

Miksi pieni koti?
Pienessä kodissa asuvat perustelevat valintaansa monin 
tavoin. Minitaloliikkeen puheenjohtaja Gregory Johnson 
asuu itse 13 neliön asunnossa ja sanoo sen säästävän aikaa 
olennaisemmalle eli ystävyyssuhteiden ja taitojen kehit-
tämiselle. Talon ansiosta hän viihtyy ja vie  ää paljon aikaa 
ulkona. (Ferraro 2009) Hän myös sanoo, e  ä nykyteknologian 
ansiosta ihminen tarvitsee paljon vähemmän  laa tavaral-
leen, kun yhden  etokoneen avulla pääsee kiinni kaikkeen, 
mikä on vienyt aiemmin hyllymetrei  äin  laa. Tumbleweed 
Tiny House -yrityksen perustaja, taiteilija ja rakentaja ja 

liikkeen kasvot Jay Shafer sanoo hakevansa pienellä kodilla 
(9,3 neliötä = 100 neliöjalkaa täy  ymystä yksinkertaisuuden 
kaipuuseensa ja pakenevansa vuokralla asujan ahdasta  lan-
ne  a. (Lyttle 2007.)

Yhdistys haluaa toiminnallaan tukea aiheen tutkimusta sekä 
kehitystä, pienten asuntojen käy  öä sekä nykyistä tehok-
kaampaa  lankäy  öä ja tarkoituksenmukaisempaa vaa  mat-
tomampaa elämäntapaa, jossa aikaa ja rahaa jää olennaiseen 
fyysisten olosuhteiden ylläpidon asemesta. Small House 
Societyn arvot edustavat hyvin amerikkalaista vaihtoehtoa 
ekologisen asumisen kirjossa. Liikkeen jäsenet korostavat 
asumisen yksilöllisiä tarpeita, yksilönvapau  a ja haluavat 
pitää pienen asunnon käsi  een laajana ja mahdu  aa jopa 
300 neliön asujat hyväksyvään keskusteluun asumisen 
tarpeista. Heidän mukaansa ihmisillä on erilaiset tarpeet ja 
siksi hyvin erilaiset kodit ovat sopivia hyvin erilaisille ihmisille. 
Pientaloliike ei kuitenkaan halua assosioida itseään suuntaan, 
joka tavoi  elee ihmisten pako  amista pieniin asuntoihin 
ahtaas   rakennetuilla alueilla. He osoi  avat vastakohdakseen 
japanilaisen kapselihotellin (Kuva47). (Small House Society 2016)

Pienessä asunnossa asumiseen on yhdiste  y myös  lan-
käytön parempi suunni  elu ja älykkyys (Ferraro 2009). Pienten 
esivalmisteisten talojen ansiosta talon hankinta on alkanut 
muistu  aa auton hankintaa. Minitaloon voi Yhdysvalloissa 
varautua käy  ämään 376 dollarista 2150 dollariin neliömet-
riltä riippuen siitä, onko toteutus yksinkertaisin mahdollinen 
vai toteute  u erikoistunein luksusmateriaalein. Tyypillises   
pieneksi käsite  y asunto ei ylitä 46 neliötä (500n eliöjalkaa). 
(Lyttle 2007)

“You’re never lonely. There’s always someone to 
talk to. And people will give each other whatever 
they need. No one starves.” It refl ects a mutual 
commitment to a shared project of wellbeing. Who 
could say the same of their own neighborhood?”
- Lisa  (Wilson 2015) 

“Jotkut voivat kri  soida tätä asumisen tapaa sillä, 
e  ä ihmiset viihtyvät, koska heillä ei ole muita 
vaihtoehtoja. Mu  a he erehtyvät, sillä ihmiset joilla 
on vähemmän menete  ävää, pelkäävät vähemmän 
sitoutua täydestä sydämestään johonkin uuteen, 
ehkä parempaan tapaan asua.”
- Andrew Heben (Wilson 2015) 

“I have everything I need and what I don’t have I 
outsource. I exercise and shower at a really nice 
gym during workdays. When I’m at home I share 
bathroom and laundry facili  es with my dad, who 
lives in the neighboring house. I eat out mostly. 
Living as I do frees up a lot of my  me, which I can 
then use to earn more money to spend on things 
that actually grow in value, such as life experiences 
and rela  onships.” 
- George Johnson, Small House Societyn perustaja (Ferraro 2009)

”I was living in an average-sized apartment and 
I realized I just didn’t need so much space,” he 
said. ”I always envied people who had smaller 
homes, because they didn’t have to do as much 
housework.”
- Jay Shafer (Lloyd 2007)
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Minitaloasumisen varjopuolia 
Minitaloasuminen ei ole ongelmatonta, yhteisöllä sen ulko-
puolella saa  aa olla suuria vaikeuksia hyväksyä eskapis  sta 
asumismuotoa. Vaunujen päälle koteja puusepäntyönä 
valmistava Jay Shafer väi  ää, e  ä matkailuvaunupuistot 
(trailer parks) ovat huonossa maineessa halpojen rakennus-
materiaalien takia, mu  a itse puistojen rakenne on hänen 
mukaansa hyvin yhteisöä tukeva. (Lloyd 2007) Vapau  a luon-
nonrauhasta hakevat pienet asunnot voivat kuitenkin johtaa 
myös maankäytön tuhlaukseen. Pienen talon sijoi  aminen 
kaavoitetulle ton  lle voidaan naapurustossa nähdä maan 
arvoa alentavana tekijänä. Asunnon ton  lle sijoi  aminen 
voidaan jopa kieltää rakentamisen minimisäännöksistä 
johtuen. Pienen talon rakentanut Jay Shafer kiersi säädök-
siä ostamalla suuremman asunnon ja vuokraamalla sen 
eteenpäin parkkeeratakseen ko  nsa  si  en ostamansa talon 
pihalle. (Lloyd 2007)

Säätelyn tarve ja sen tuomat esteet 
Amerikassa liikkuvista esivalmisteisista asuntomalleista 
tunnuste   in ja erote   in kaksi tyyppiä rakennusvalvonnan 
alaisuuteen 1970-luvulla ja niistä erotetut asuntovaunut ovat 
nau   neet  e  yjä oikeuksia  lapäisasumuksina 1970-luvulta 
läh  en. Asukkaiden asiakasturvan suojelemiseksi perustet-
 in US Department of Housing and Urban Development 

(HUD). (Coral Sands Point Recreational Village 2015; Kronenburg 1995, 

77) Nyt renkaiden päälle rakenne  uja mikrotaloja (Kuva48) ei 
lueta rakennnusten, esivalmisteisten talojen eikä toisaalta 
asuntovaunujen piiriin. Ne ovat väliinputoajia sekä sijoitus- ja 
lupakäytäntöjen, e  ä valmistus- ja rakentamismääräysten 
osalta10.  (Mitchell 2014)

10  Esimerkiksi asuntovaunupuistot eivät toivota pieniä taloja 

Ilmiön kasvaessa  sekä amma   laisten e  ä amatööriraken-
tajien määrän lisääntyessä on noussut huoli rakentamisen 
turvallisuudesta. Vuonna 2013 peruste   in pientalojen 
rakentajien lii  ymä edistämään ee   siä amma   käytäntöjä 
ja rakentamisen ohjeistuksia pienten pyörillä kulkevien asun-
tojen turvallisuuden takaamiseksi. (Tiny House Community 2016) 
Vuonna 2015 peruste   in yhteisamerikkalainen yhdistys 
edistämään pieniä taloja hyväksy  ävänä asumisen muotona 
ja neuvo  elemaan paikallisten val  on virastojen kanssa 
kaavoituksen esteiden purkamisesta pienimuotoisen asumi-
sen edestä (American Tiny House Associa  on). Tavallisimmat 
esteet ovat kaavoituksen ton   kohtaiset minimirakennusoi-
keussäädökset ja renkailla varustetun asunnon tulkitseminen 
leiriytymiseksi. Syksyyn 2015 mennessä Yhdysvalloissa 
Teksasin osaval  ossa on yksi kaupunki, Spur, joka on myön-
teinen pienille taloille ja houku  elee asukkaita edullisen 
asumisen varjolla11. Taloilta edellytetään perustuksia turval-
lisuuden takaamiseksi hurrikaanien aikana. (Spur freedom 2016)

B.3.3. Miten pienen jalanjäljen asuminen 
vastaa suomalaisten tarpeisiin?
Leppoistaminen ja vähäisempään tyytyminen on olosuh-
teidenkin sanelema trendi maailmalla. Ilmiö on ulo  anut 
sormensa Suomeenkin, mu  a vaiku  aako se suomalaisten 
asumisen tapaan ja valintoihin merki  äväs  . Todellisesta 
muutoksesta paljoakaan ei pysty todistamaan ilmiöstä 
tervetulleiksi, sillä vaunujen tulee useimmissa olla rekisteröityjä. 
(Mitchell 2014) Tee se itse -taloja ei voi rekisteröidä ellei valmistaja 
ole liittynyt asuntovaunuvalmistajien liittoon (Recreational Vehicle 
Industry Association ”(RVIA)”. Liittoon liittyminen vaatii asuntovau-
nun standardien noudattamista rakentamisessa (RVBusiness 2015).
11  Spurissa tontin voi saada 500-1800 dollarilla, liittymät 
3000 ja kuukausittaiset kokonaiskulut ovat alle 550euroa (Spur 
freedom 2016)

“I have everything I need and what I don’t have I 
outsource. I exercise and shower at a really nice 
gym during workdays. When I’m at home I share 
bathroom and laundry facili  es with my dad, who 
lives in the neighboring house. I eat out mostly. 
Living as I do frees up a lot of my  me, which I 
can then use to earn more money to spend on 
things that actually grow in value, such as life 
experiences and rela  onships.” 
- George Johnson, Small House Societyn perustaja (Ferraro 2009)

”I was living in an average-sized apartment and 
I realized I just didn’t need so much space,” he 
said. ”I always envied people who had smaller 
homes, because they didn’t have to do as much 
housework.”
- Jay Shafer (Lloyd 2007)

Kuva47.  Kapselihotelli, Asashi Plaza, Osaka, Japani . Peter 
Woodman, Wikimedia Commons.
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puhuvien elämäntapablogien perusteella.  Suomessa, jossa 
elin  laa on suhteellisen paljon ja talvi rajaa oleskelua sisä-
 loihin, voidaan kysyä, onko todellista paine  a rakentaa ja 

suunnitella tavanomaista pienempiä asuntoja. Tässä kappa-
leessa selvitän, miten pienen jalanjäljen asuminen vastaa 
suomalaisten asumisen haasteisiin ja tarpeisiin. Mikrotalojen 
ja -asuntojen kysyntään on mahdollista päästä kiinni kul  uu-
risen taustan,  sekä pääkaupunkiseudun edullisten asuntojen 
asuntopulan ja asunno  omien kau  a, mu  a myös suomalai-
sen asumisen tutkimuksen kau  a.

Me suomalaiset käytämme neliöitä keskiverto eurooppalai-
sina vähemmän kuin muualla maailmassa, koska rakentami-
nen ja neliöiden lämmi  äminen on kallista. Meidän taustas-
samme  ivis savupir   asuminen ei myöskään ole kaukaista 
historiaa. Tiiviis   sekä yhteisöllises   on totu  u asumaan aina 
jälleenrakentamisen aikoihin saakka, maaseudulla luultavas   
pidempäänkin.12 Asuntokantamme  ja neliömme ovat 
kuitenkin jatkuvas   lisääntymään päin, ja jopa aiemmin 
kylminä ja yksinkertaisina palvelleet mökit (Kuva49) ovat 

12 Varsinainen irtolaisuus Suomen kylmissä oloissa on 
toteutunut kiertävän työvoiman nimissä. Asumisen vakiintuessa 
paikalleen, osa väestöstä on jäänyt talosta taloon kiertäväksi 
työvoimaksi sillä rakentaminen ja oman talouden ylläpito on 
vaatinut kylmissä olosuhteissa varsin paljon resursseja. Olot ovat 
olleet vaatimattomat ja kovat. Niin sanottu maaseudun liikaväestö 
alkoi Suomessakin siirtyä kaupunkeihin teollistumisen tuotua 
lisää työpaikkoja ja mahdollisuuksia pärjätä. Suomessa sotien 
jälkeinen suuri muuttoliike maalta kaupunkiin aiheutti kokonaiselle 
sukupolvelle irtonaisuuden tunnetta. Maalaisia pyrittiin tuolloin 
sopeuttamaan kaupunkiin luonnonläheisten metsälähiöiden ja 
muiden muassa siirtolapuutarhapalstojen avulla. Tämä kai jossain 
määrin toimikin, toisaalta kauas keskustoista rakennetut lähiöt 
eristivät työläisväestön muusta kaupungista ja hidastivat sitä kautta 
sopeutumista.

alkaneet muuntua täysin varustelluiksi kakkosasunnoiksi, 
joissa neliöitä saa  aa olla jopa enemmän kuin kaupunki-
asunnossa. Toisaalta maailmanlaajuinen niukkuuden trendi 
on saapunut Suomeenkin. Helsingin muu  ovoi  o on kään-
tänyt lapsiperheet kaupunkien aitamille ajavan niin sanotun 
Nurmijärvi-ilmiön laskuun (Aro 2012). Nuoret ja iäkkäämmät 
tekevät vapaaehtoisen valinnan ja tyytyvät vähiin neliöihin 
asuakseen keskeisellä sijainnilla ja päästäkseen helpolla 
asunnon ylläpidosta.

Tarjonta vaikuttaa kysyntään
”Suomalainen haluaa asua pientalossa luonnonläheises  .”  
Suomalaisten asumismieltymyksiä on säännöllises   tutki  u 
sekä ympäristökeskuksen e  ä kaupunkien tahoilta kyselytut-
kimusten (asukasbarometrien) avulla. Asumismieltymysten 
eli asumispreferenssien voidaan sanoa kertovan siitä, 
millaisissa asunnoissa ja ympäristöissä ihmiset ovat valmiita 
asumaan ja missä he viihtyvät. Kyselytutkimukset kertovat 
usein kuitenkin olevasta ja menneestä  lanteesta, kun 
taas tulevaisuuteen suuntautuvat näkemykset avautuvat 
haasteiden ja niiden ratkaisemiseen pyrkivien tutkimus-
ten kau  a. Tulevaisuuden ratkaisuja pääkaupunkiseudun  
kaupunkirakenteen ja asumisen kestävyyshaasteisiin on 
Aalto-yliopiston URBA-hankkeessa (2010) tutki  u ja lähde  y 
etsimään vastauksia muiden muassa ulkomaisista typolo-
gioista ja toimintatavoista. Yleises  kin erilaisten yhteisöl-
lisen ja joustavan asumisen mallien, hybridiratkaisuiden, 
ryhmärakennu  amisen ja  lapäisten käy  öjen on koe  u 
tuovan ratkaisuja ihmisten muu  uviin asumistarpeisiin.  
Joustavuuteen asumisessa ja kaupunkirakenteessa pyrkimi-
nen on yksi monista keinoista, joita tarvitaan ratkaistaessa 

Kuva48.  Jay Shafer on edistänyt pientaloliikettä kanavoimalla 
taiteelliset tarpeensa pienten asuntojen rakentamiseen ja 
perustamalla yrityksen. Ensimmäinen asiakkaan asunto 
meni vuonna 2000 hänen ystävälleen, tulevalle Small House 
Societyn perustajalle. Hän jatkoi asuntojen rakentamista 
ihmisten pihojen huvimajoiksi, kakkosasunnoiksi ja ensisi-
jaisiksi asunnoiksi. Hän on rakentanut kymmenen asuntoa 
ja myynyt tusina noin 1000 dollaria maksavaa suunnitelmaa. 
Jay möi sittemmin alkuperäisen kotinsa pois rakentaakseen 
tilalle jotain vielä pienempää, eli 6,5 neliön kodin, joka mahtui 
matkatessa vaikka parkkipaikalle. http://www.sfgate.com/
entertainment/article/Small-houses-challenge-our-notions-
of-need-as-2599159.php.  Tammy, Wikimedia Commons.
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nykypäivän ja tulevaisuuden haasteita asumisessa ja yhdys-
kuntarakenteessa (Krokfors 2010b). 

Suomalaisten asumisen mieltymyksistä on 2000-luvulla 
käyty vilkasta keskustelua. Käsitys suomalaisten asumisen 
preferensseistä on 2010-luvulle saakka ollut hyvin yhte-
näinen, luonnonläheistä pientaloasumista korostava. Useat 
asukasbarometrien tulokset ovat tukeneet näitä käsityksiä. 
(ks. mm. Juntto 2007) Tuloksiin ollaan kuitenkin suhtaudu  u myös 
krii   ses  . Elpynyt kaupunkien keskusta-alueille  muu  o on 
ris  riidassa kyselytutkimusten tulosten kanssa (Vasanen 2010). 
Näin ollen herääkin kysymys, missä määrin tutkimukset 
pystyvät kuvaamaan ihmisten todellisia asumispreferenssejä. 

Minimiohjeet säätelevät suoraan rakentamisen tasoa -raken-
nuslainsäädännöllä suojellaan asukkaita epäinhimillisinä 
pidetyiltä olosuhteilta. Sama suojelu saa  aa myös johtaa 
asumisen yksipuolistumiseen (Kuva50). Sanotaan e  ä raken-
nusyh  öt rakentaisivat niin pieniä ja ahtaita luukkuja kuin 
niiden vaan anne  aisiin. Toisaalta juuri pienistä kompak-
teista asunnoista on Suomen suurissa kaupungeissa pula. 
(Taipale 2015)

Tuotannon ja säädösten karsiessa vaihtoehdot kerrostalon 
ja pientalon välistä valinnan mahdollisuudet jäävät pieniksi. 
Muiden muassa URBA-hankkeen tutkimukset ja  esimerkiksi 
typologista joustavuu  a asuntosuunni  elussa korostava 
Karin Krokfors puhuvat näistä asuntotuotannon ongelmista, 
jotka johtuvat suoraan kulu  ajien valintoihin. (Krokfors 2010) 
Muiden muassa ryhmärakentaminen ja yhteisräätälöin   on 
tulki  u kulu  ajien mahdollisuuksiksi vaiku  aa tarjoumaon-
gelmaan (Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus YTK 2010). 

Erilaistuvan yhtenäiskulttuurin tarpeet esiin
Lisääntyvästä alueellisesta eriytymisestä, eli segregaa  osta 
ollaan samaan aikaan oltu huolissaan (mm. Kortteinen et al. 2005, 

129). Deba   a on käyty myös alueellisen eriytymisen syistä. 
Kor  einen, Tuominen ja Vaa  ovaara sanovat pääkaupun-
kiseudulla tehdyn laajan kyselytutkimuksen perusteella 
toteutetussa ar  kkelissaan, e  ä pientalovaltaista ja luonnon-
läheistä asumista korostava asumiskul  uuri sopii huonos   
kerrostalovaltaiseen ja  iviiseen ympäristöön ja e  ä tämän 
yhtenäiskul  uurin ja todellisuuden törmäyksen takia syntyy 
kerrostaloympäristössä  turva  omuuden kokemuksia ja niin 
edelleen alueellista eriytymistä. Kor  einen, Tuominen ja 
Vaa  ovaara ovat todenneet, e  ä suomalaisessa asumisen 
kentässä ilmenee aiempaa suurempaa kul  uurillista ja 
sosioekonomista eriytymistä, mu  a edelleen myös pientalo-
asumisen yhtenäiskul  uuri, joka ilmenee kaikissa yhteiskun-
taluokissa. (Kortteinen et al. 2005)

Laaja kyselytutkimus rajasi erityishuomion lapsiperheisiin, 
joilla tärkeimmät tyytymä  ömyyden syyt lii  yvät asunnon 
kokoon, varustetasoon ja asumisen kustannuksiin. Toiveissa 
köyhemmät paino  avat aavistuksen enemmän toiminnal-
lisuu  a, varakkaammat pientalovaltaisuu  a, arvostusta ja 
sijoitusnäkökohtaa. Ympäristötekijöiden vuoksi muu  oha-
lukkuu  a ilmeni eniten rauha  omuuden ja turva  omuuden 
kokemusten takia. Tutkijat hakivat syitä rauha  omuuden 
kokemukseen ja totesivat, e  ä turva  omuuden kokemus 
kasvoi kerrosten lisääntyessä. Kerrostaloympäristössä 
rauha  omuu  a koetaan neljä tai viisi kertaa useammin 
kuin omako  ympäristössä. Tyytyväisimpiä asuinoloihinsa 
olivat omistusasujat ja omako  talo oli useimpien toiveasu-
mismuoto. Tähän tutkijat kuitenkin ovat todenneet, e  ä 

Kuva49.  Maantieteellisesti läheisenä esimerkkinä tästä 
ovat kodat ja pirtit, jotka ovat siirtyneet ja muovautuneet 
käytössä tarpeen mukaan.  Nykyisin tästä muistona käyvät 
kesäisin jalasmökit, jotka tarvittaessa siirtyvät vaikka talon 
pihalta metsälammen äärelle. Urtashotelli Riimmajärven 
rannalla. Pähkinänakkeli, Wikimedia Commons.
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omistusasumiseen panostava, omaa vastuuta korostava 
elämäntapa saa  aa vääristää tuloksia, sillä kysy  äessä tyyty-
väisyy  ä ihminen saa  aa yhdistää sen kysymykseen elämäs-
sään onnistumiseen. Ihmisen tarve osoi  aa tyytyväisyy  ä 
on suurempi myös silloin, kun oman elämäntavan eteen on 
rii  äväs   ponnistellut ja kantanut vastuuta (Kortteinen et al. 2005, 

123-124)

Helsingin alueella on siis perustellus   tode  u, e  ä kaupun-
kipientalo on talotyyppi, jota on kanna  avaa hakea yhdeksi 
asumismuodoksi kaupungissa. (Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja 

koulutuskeskus YTK 2010). Kaupunki onkin lanseerannut omia 
tyyppitalojaan täydennysrakentamismalleiksi ja Suomen 
kul  uurirahasto on tee  änyt omat avoimet nykyaikaiset 
tyyppitalomallinsa (Suomen kulttuurirahasto 2011; Helsingin kaupunki 

2008). Nämä mallit ovat normikokoisia suomalaisia pientaloja, 
mu  a kuinka pieni ja yksinkertainen talo voisi toimia nyky-
ajan halu  una asumismuotona?

Arkkitehdit ovat myös Suomessa olleet huolissaan siitä, 
mikseivät tehokkaat, hyvin suunnitellut valmiit konsep  t 
sellaisenaan myy, kun taas raakileet myyvät. Mäenpää 
kumppaneineen väi  ää, e  ä ilmiö seli  yy asuinrakentamisen 
muu  umisella kulutuskäy  äytymistä vastaavaksi. Ihminen 
heijastaa realisoima  omia haaveitaan ja unelmiaan asun-
toonsa. Jos  la on liian valmis ja määritelty, heijastuspinta ei 
toimi, eikä jää mitään mistä haaveilla. Tätä varten  lan täytyy 
jotenkin vaiku  aa keskeneräiseltä, sen täytyy sisältää synty-
mä  ömiä poten  aaleja13. (Mäenpää 2008, Mäenpää 2011) 
Karin Krokfors tarjoaa ratkaisuksi typologisen joustavuuden, 
jossa keskeisenä tekijänä on rakennuksen tyypistä lähtevä 

13  Samasta aiheesta puhuu myös engava-tila käsitettä käyt-
tävä Kisho Kurokawa kirjassaan Metabolism in Architecture (1977).

monikäy  öisyys14. Joustavuuden elemen  einä vaiku  avat 
 lan luonne,  lan organisoituminen ja  lan valmiusaste. 

Kun jousto tapahtuu tyypin ja ympäristön ominaisuuksien 
ehdoilla, rakennus sisältää itseensä kasvun poten  aalit ja 
kestää omaehtoisenkin muuntamisen. Mitä pitempiaikaisem-
paa kestävyy  ä haetaan, sitä tärkeämmäksi käy ympäristön 
luonne ja asunnon lii  yminen ympäristöön. (Krokfors 2010) 
Myös Mäenpään mukaan ympäristöön lii  yminen on 
kaupunkiasunnoissa olennaisinta sillä asunnolta haetaan 
nimen omaan ympäristön käy  ömahdollisuuksia. Näin 
ollen asunnon koolla ei ole niin väliä sillä sen olennaisimmat 
ominaisuudet ovat sen ulkopuolella, kaupungissa. (Mäenpää 
2011) Mäntysalo sekä Puus  nen uskovat uudenlaisen kulut-
tajaiden  tee  n (prosumer) tuovan toivo  ua muutosta asun-
tosuunni  elun ken  ään. URBA:n tutkimushankkeessa onkin 
käyte  y yhteiskehi  elymallia asumisen uusien konsep  en 
etsinnässä. Heidän valitsemassaan mallissa, kehi  elyn eri 
osapuolten välikappaleena, sillanrakentajana, toimii konsep   
ja prosessina kehi  ämissykli, joka mahdollistaa eri toimijoi-
den ja käytäntöjen ris  riitojen  edostamisen, yhtäaikaisen 
läsnäolon ja hiomisen. (Mäntysalo & Puustinen 2008)

Asumisen tarpeet ovat muu  uneet ja erilaistuneet. Asuminen 
on jälleen alkanut seurata ja heijastaa muuta elämäntapaa 
sekä asukkaansa arvoja jopa Suomessa. (Lammi & Timonen 2008) 

14  Joustavuus nousi alun perin käsitteenä asuntosuun-
nittelun ytimeen existence minimumin määrittelyn yhtey-
dessä (Leupen 2006, 9). Krokforsin mukaan eriytettyjen huonetilojen 
tarve vähenee ja asuntokoko voi pienentyä vaikka yksittäisen 
huonetilan koko kasvaisikin suhteessa suuremmaksi kuin aikaisem-
min. Krokforsin lähtökohta asuintilojen joustavuudelle on siinä, että 
jokaisesta raakatilasta saa tarvittaessa muokattua minkä tahansa 
huonetilan tai huoneiston tarpeineen.
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Valinta neliöiden ja keskeisen sijainnin välillä on yksi toteutu-
nut ilmiö, joka kuvaa tätä arvojen ja elämäntavan mukaista 
asuinpaikan valintaa käytännössä. Asuinpaikan valinta ja 
räätälöity omako  talo ovat yksiä niistä harvoista valinnoista, 
joilla 2000-luvun suomalainen voi ero  autua asumisellaan. 

Kasvava yksinasujien joukko on moninainen
Yksin asuvat ovat sekä Suomessa e  ä maailmalla kasvava 
ruokakun  en joukko, joka tulee o  aa huomioon kaupunki-
suunni  elussa (Backman 2016). Hyvätuloiset, hyvin koulutetut 
työikäiset keski  yvät kaupunkikeskustoihin Euroopassa, 
Pohjois-Amerikassa ja Australiassa. Näy  ää siltä, e  ä yksi-
nasujat suosivat keskusta- ja kerrostaloasumista ja  nkivät 
neliöistä sijainnin kustannuksella. (Backman 2016) Tämä voinee 
johtua siitä, e  ä  yksinasujien verkostot ovat vahvoja kodin 
ulkopuolella ja sosiaalista kanssakäymistä on helpompi 
harjoi  aa hyvien liikenneyhteyksien ja palvelujen keskellä. 
On arveltu, e  ä osa kodin yksityisistä toiminnoista onkin 

siirtymässä julkiseen  laan (Lapintie 2008). Ei ole kuitenkaan 
sano  u, e  eivätkö yksinasujat haluaisi asua väljemmin 
(Backman 2016) tai ”omako  talomaisemmin ja omavaltaisem-
min”, jos heillä on siihen varaa. Ainakin Kimmo Lapin  en 
mukaan asumisen itsemääräämisoikeus on peruste, joka 
nousee ylitse muiden asumispreferenssejä tarkasteltaessa. 
Erillispientalo on Suomessa yhä suosi  u ja haaveiltu  asumi-
sen muoto, jonka voi tulkita mahdollistavan suurempaa itse-
määräämisoikeu  a asumisessa. Muitakin ratkaisuja kuitenkin 
tarvitaan, varsinkin kaupunkirakenteeseen. Suverenitee  n 
voi uskoa toimivan siltana kahden kestävyydessä vastak-
kaisen yhdyskuntarakenteen paradigman välillä:  iviin 
tehokkaas   ja kestäväs   palvelevan yhdyskuntarakenteen 
ja toisaalta asumistoiveista tutun väljän ja luonnonläheisen 
rakentamisen (Lapintie 2008). 

Muiden ohella yksinasujien joukko hankkii pientaloja tai 
muu  aa perheasuntoon. Tämän myötä kasvava asumisen 
pinta-ala käy kuitenkin taloudellises   kalliiksi yksinasuville 
ja on tuhlaavaa luonnonvarojen kannalta. Yksin perhekoon 
asuntoihin muu  avat sinkut lisäävät keskimääräistä lämmi-
te  ävien neliöiden määrää henkilöä kohden samalla, kun 
asumisväljyys kasvaa muutenkin. 

Keskustoihin muu  ava, hyvin pärjäävä yksinasujien joukko 
on ryhmä, joka on korostunut tutkimuksissa. Heidän mahdol-
lisuutensa valita asuinpaikkansa on suurempi kuin niiden 
yksinasujien, joilla ei ole vaihtoehtoja ja jotka keski  yvät 
esimerkiksi kaupunkien laita-alueille. Näistä pienituloisem-
mista lähiöasukkaista on vähemmän  etoa, vaikka  lanne 
heidän osaltaaan voi olla hyvin toisenlainen. Otetaan 
esimerkiksi vaikka yhteisöasuminen ja resurssien jakaminen. 

Kuva50.  Tyypillisiä asuntoratkaisuja vallitsevassa helsinkiläi-
sessä asuntotuotannossa eri rakentajien tuote-esitteistä koot-
tuna. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston 
selvityksiä 2006:6, Helsingin kerrostaloatlas 2006. Arkkitehtuuri- ja 
muotoilutoimisto talli oy. Asumisväljyyden pienentämiseen 
liittyy tärkeä ihmisoikeuksiin ja tasa-arvoiseen asumiseen 
liittyvä seikka, nimittäin esteettömyys.  Muiden muassa 
esteettömyyssäädösten takia pienenkin asunnon pinta-ala 
on keskittynyt kulkuväyliin ja pesutiloihin. Esteettömyyden 
laajamittaista soveltamista ja sen tuomaa asuntojen väljyyttä 
ja toisaalta käyttöneliöiden vähyyttä uudisrakentamiseen on 
sekä kiitelty, että parjattu. Asuntojen hinnan ja koon kasvuun 
voi tässä suhteessa puuttua hyvin varoen, sillä toisaalta se lisää 
asumisen kuluja ja tasapäistää asuntotarjontaa ja taas toisaalta 
tarjoaa paremmat olosuhteet asunnossa selviämiseksi liikunta-
kyvyttömyyden kohdatessa.



83

Yhden ihmisen ruokakunnat asuvat sekä yksin, e  ä yhteisöl-
lises   jaetuissa asunnoissa. Kun asumistapa on vali  u, ovat 
kokemukset yhteisöllisyydestä posi  ivisia. Taloudellisten tai 
muiden syiden pako  amana yhteisöllisestä asumisesta voi 
seurata hyvin toisenlaisia kokemuksia. (Backman 2016) 

Liikkuva elämäntapa, uhka vai mahdollisuus?
Suomessa hyvin järjeste  y kiinteä asuminen on pitkäl   
myös ilmaston ansiota. Harva jää vapaaehtoises   taivaan 
alle näissä olosuhteissa. Kiinteisiin asuntoihin perustuva 
paikalla asumisen kul  uuri on vallitseva käsitys tämänhet-
kisestä asumisen tavastamme ja yleensä kiinteä omaisuus 
koetaankin sekä fyysistä, e  ä taloudellista turvaa tuovaksi. 
Finanssikriisin ja kaupungistumisen mukanaan tuoman kiin-
teistöjen arvonlaskun myötä yhä useammat nuoret saa  avat 
kuitenkin kokea kiinteän omaisuuden elämälleen liian suureksi 
riskiksi ja taakaksi. Kiinteää omaisuu  a enemmän suositaan 
joustavaa elämäntapaa, jossa liikkuminen työn ja muiden 
mahdollisuuksien perässä on helppoa. Elinkeinorakenteen 
muutoksen sekä tekniikan kehityksen myötä liikkuminen 
on jälleen lisääntynyt. Harva elää enää elämäänsä samassa 
paikassa, missä on syntynyt, vaan eri elämänvaiheisiin 
lii  yvä muu  oliike on tehnyt asumisesta jakso  aista: 
Opiskelu, työjaksot, perhe-elämä ja vanhuuden eri vaiheiden 
asuminen vaa  vat kaikki omat usein toisistaan poikkeavat 
sijainnit ja ominaisuudet asunnoilta. Tapamme suhtautua 
asumiseen paikallaan pysyvänä ilmiönä ja kiinteäs   ainoana 
turvaa tuovana elämäntapana ei ole ainut mahdollinen eikä 
väl  ämä  ä realis  sin mahdollinen tapa suhtautua ko  in 
ilmiönä. Väliaikaisen luonteen voi asumisessa o  aa huomi-
oon, ohi  ama  a kuitenkaan sitä , e  ä tarve tuntea asumi-
nen pysyväs   turvaa tuovaksi tekijäksi elämässä on hyvin 

yleisinhimillistä. Aiemmin pysyvyyden tunne asumisessa on 
esimerkiksi syntynyt kul  uurisesta muis  sta, ikärakenne on 
ollut sekoi  unut; apu, kokemus ja tarpeet on jae  u. Elämää 
on ele  y väliaikaisissa rakenteissa, mu  a luo  aen toistuvaan 
elämänrytmiin.

On mahdollista kyseenalaistaa liikkuvan asumisen tarve 
suurilla kaupunkiseuduilla, joissa työt ja palvelut sijoi  uvat 
hyvien liikenneyhteyksien varrelle. Kivikaupunki voidaan 
kokea kiinteäksi pysyväksi ympäristöksi, johon  lapäinen 
asuminen tai rakenteet eivät sovi, vaan jonka järjestelmäl-
linen toiminta menee sekaisin muu  uvista elementeistä. 
Tilapäinen asuminen Suomessa voi yhtäkkiä tuntua vieraalta 
ja uhkaavalta, jopa lainvastaiseltakin ilmiöltä. Mu  a kuiten-
kin jo pelkkää asuntotarpeiden luonne  a tarkastelemalla, 
asumisen tapa muu  uu merki  äväksi ja tarpeelliseksikin 
ilmiöksi esimerkiksi työmarkkinoidenkin kannalta. On myös 
sano  u, e  ä  lapäinen asuminen on helsinkiläinen ilmiö 
ja e  ä pääkaupungissa on paljon sellaista toimintaa, joka 
synny  ää lyhytaikaista asumistarve  a (Taipale 2015). Suuret 
kaupungit ovat elossa ja jatkuvassa muutoksessa ja muutos 
kuuluu niiden luonteeseen. 
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B.4. Oppien summaus
Kompak   pienen jalanjäljen ”mini”-asunto ei kaikessa 
sympaa   suudessaan ole yksinkertainen aihe sosiaa-
lisiin ja kaupunkikehityksellisiin haasteisiin liite  ynä. 
Konsep  a vasta hahmotellessa  esin, e  ä arkkitehdit 
suunni  elevat sekä esivalmisteisia e  ä paikalla 
rakenne  avia kompakteja kohteita kehitysmaihin, 
kriisiasumista, asunno  omien asuntoloita sekä sosi-
aalista asumista. Minua vaivasi se, e  en opinnoissani 
ollut arkkitehtuurin saralla tullut vastaan tahoa, joka 
olisi käsitellyt spontaania kaupunkikehitystä tai mini-
miasumista kokonaisvaltaisina ilmiöinä, tai varsinkaan 
asukkaan saa   ympäristön näkökulmaa siinä niin, e  ä 
olisin saanut amma  ssani avaimet ratkaista globaaleja 
asumisen ongelmia. Esimerkkejä länsimaisia normeja 
niukemmasta minimiasumisesta löytyi paljon sekä 
kehi  yneistä, e  ä kehi  yvistä maista, mu  a suun-
nitelmien pikaisella selaamisella ei voi  etää, mitkä 
suunnitellut ratkaisut ovat missäkin olosuhteissa 
asukkaiden kannalta onnistuneita. Niinpä aihe vaa   
kohdallani syvempää perehtymistä. Opin, e  ä normien 
alapuolelle jäävä itse rakenne  u niin sano  u spontaani 
ja laiton asuminen on maailman enemmistölle mones   
ainoa tapa selvitä ja rakentaa tulevaisuu  aan niukoissa 
resursseissa. Opin myös, e  ä tähän suunni  elema  o-
maan ja suoraan tarpeesta kumpuavaan asumisen ja 
rakentamisen tapaan on suhtaudu  u rakentamisen 
historiassa hyvin moninaises  . Ennen konsep  n 
tarkentamista tässä työssä, pää  n perehtyä suunnit-
telun ja spontaaniuden suhteeseen minimiasumisessa. 
YK:n julkaisuista löytyi paljon hyödyllistä  etoa 

käytännöistä kehi  yvissä maissa, kriisiasumisessa 
ja slummien parannuksissa, mu  a minua kiinnos   
myös se, miten vaihtoehtoiset minimiasumisen tavat 
otetaan vastaan kehi  yneissä teollisuusmaissa, joissa 
myös osa väestöstä on joutunut syrjäytymisuhan alle 
tai kodi  omuuteen ja missä nuorta sukupolvea uhkaa 
aiempaa synkempi tulevaisuus. Tulevassa kappaleessa 
summaan oppimiani näkökoh  a siitä, miten nykyiseen 
 lanteeseen on asumisessa tultu ja millaisin keinoin 

asumisen päästöjä on mahdollista spontaanin pienen 
jalanjäljen asumisen keinoin vähentää, samalla kun 
suuremman ihmisjoukon perustarpeisiin vastataan 
paremmin? Käyn läpi myös niitä edellytyksiä, joilla 
pienenjalanjäljen ko   voisi onnistunees   toimia kestä-
vän kaupunkikehityksen moo  orina ja keinoja siitä, 
miten arkkiteh   voi suunnitelmillaan au  aa asukasta.

B.4.1. Mikä meni kestävyydessä pieleen?
Kuten lähtöasetelmissa jo esi  n, konfl ik  t, ilmastomuutok-
sesta johtuva kuivuus, tulvat ja luonnonkatastrofi t ajavat ihmi-
siä etsimään parempia olosuhteita kaupungeista. Muu  oliike 
on mi  ava. Joissain maissa kaupunkiin muu  avia on niin 
paljon ja köyhyys niin suurta, e  ä kaikille mahdollisuuksia 
hakeville ei perinteisin ylhäältä alas suunni  elun keinoin 
pystytä tarjoamaan koteja15. Vaikka tehokas sarjatuotanto 
15  Slummeissa tiivistyy ja ilmenee vuosituhannen suurimmat 
ihmisasutuksen kehityksen haasteet: nopea kaupungistuminen ja 
köyhyyden kaupungistuminen. Vuonna 2001 slummeissa asui 924 
miljoonaa ihmistä, joka tuona aikana mitattuna noin 32 prosenttia 
koko maailman väestöstä, 43 prosenttia kehittyneiden maiden 
asukkaista ja 78,2 prosenttia kaikkein kehittymättömimpien maiden 
asukkaista. Alueen valtaukset, joissa  suojat on kyhätty mistä 
tahansa käsille saatavasta materiaalista, korresta, mudasta, pahvista, 
metallilevyistä ja muovista. Ne ovat kaikkein tyypillisimpiä köyhien 

“I am convinced that any good that is going to 
come out of planning for the city is going to foster 
the city’s diversity instead of obstruc  ng it.” 
                                                                                                
- Jane Jacobsin kirje Chadbourne Gilpatricille

(Jacobs 1958)
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kykenee tuo  amaan rii  ävän määrän koteja, se ei väl  ämä  ä 
sellaisenaan takaa ihmisten sitoutumista ja menestymistä 
alueella (Kuva51, Kuva52). Selvityksistäni opin, e  ä kehi  yvissä 
maissa maalaisväestö sijoi  uu usein ensimmäiseksi slum-
meihin, joista käsin virallisille työmarkkinoille pääseminen on 
vaikeaa. Asuntolat turvapaikoissa ja teltat kriisialueilla eivät 
tue uudelleenrakentamista, sitoutumista ja sopeutumista 
paikkaan eivätkä yhteisön voimaantumista pitkällä aikavälillä. 
Tel  a-alueet ovat haavoi  uvaisia luonnonolojen armoilla 
ja huono pohja kodinrakennukselle. Esimerkiksi teollises   
teollisista materiaaleista valmistetut asuinyksiköt vieraannut-
tavat katastrofi n kokeneita ihmisiä edelleen ympäristöstään 
ja tradi  oistaan. Kun yhteisiä perinteitä rakentamisessa ei 
vaalita ja vahvisteta, yhteisö ei myöskään voimaannu itse 
yri  eliääs   korjaamaan ja rakentamaan rakennuskantaa 
omana vaurautenaan. Esimerkiksi slummeissa rakennuksille 
liian kalliina pidetyt irrote  avat varaosat kuten metalli, irro-
tetaan ja myydään eteenpäin katukaupassa.

Minimiasumista ja asumisen standardeja on kehite  y ratkai-
suksi maailman asuntopulaan ja köyhemmän väestön olojen 
parantamiseen teollistumisen alusta läh  en. Kriisiasumista ja 
siirre  ävää kompak  a asumista on kehite  y vähintään yhtä 
kauan. Esivalmisteisen asunnon kehityksessä oli tavoi  eena 
löytää sarjatuotannon avuin edullinen ja tehokas tapa valmis-
taa laadukkaita koteja. Osin tässä tavoi  eessa onnistu   in. 
Osi  ain standardit ovat yksipuolistaneet asumista ja jä  ä-
neet köyhemmän väestön minimin ulkopuolelle. Länsimaisen 
tason mukaista asumista on ollut lähes mahdoton kestäväs   
asuttamistapoja kehittyvissä maissa. Ongelman mittakaava on 
haastava. Slummit ovat suurimpia köyhyyden keskittymiä ja niissä 
on huonoimmat ympäristön edellytykset asumiseen. (Un-Habitat 
2004, s.7.)

ja rii  ävän edullises   rakentaa ja saada tue  unakaan mallina 
toimimaan kehi  yvissä maissa. Osi  ain näiden tekijöiden 
vuoksi voi kysyä mahdollistavatko nykyiset asumisen stan-
dardit kestävää asumista, kun korkea asumisen laatu ja siihen 
päälle lisätyt kestävän rakentamisen standardit vain lisäävät 
asumisen kuluja ja kulutusta en  sestään. Jos vanhat mini-
mistandardit eivät valmistuksessa sellaisenaan palvele täysin 
muutoksen tarpeita mitä olisivat uudet toimivat ratkaisut 
pienen jalanjäljen näkökulmasta?

B.4.2.Minimiedellytykset kehittymiselle
Edellä summasin hyvin  iviis  , mitä oppeja on suodate  a-
vissa menneisyyden kehityskertomuksista minimiasumiseen 
ja suojan tarjoamiseen lii  yen.  Monet hyvää tarkoi  avat 
ratkaisut ovat epäonnistuneet joko niiden kalleuden, 
epäkäytännöllisyyden, joustama  omuuden tai puhtaas   
pelkän moniste  avuuden ja siitä seuraavan suunnitelman 
paikkaansa sopima  omuuden ja rakennuksen tuo  aman tai 
ylläpitämän irrallisuuden vuoksi.  Näistä opeista voi muiden 
ohella suoda  aa myös suunnitelmaperiaa  eita. Seuraavassa 
esitän oppimatkani kau  a esiin nousseita muu  ujia siihen, 
millaisena pienen jalanjäljen asuminen voisi onnistunees   
tukea kaupunkien ja ihmisten kestävää kehitystä ja millä 
tavalla arkkitehdit ja kaupunkisuunni  elijat voisivat o  aa 
 lapäisen, pienimi  akaavaisen ja kestävän minimiasumisen 

mallin osaksi välineistöään.

Näillä muu  ujilla pyrin vastaamaan kysymyksiin siitä, miten 
ihminen voi elää ahtaas  , mu  a mukavas   keskellä kaupun-
kia; Mitkä ovat ne minimitekijät, jotka siirtyvässä asunnossa 
täytyy täy  yä, jo  a siitä tulee ko   ihmiselle; Mitä hyviä piir-
teitä on pienessä kodissa ja mitä taas tulee o  aa huomioon, 

Kuva51.  Pruitt Igoe 1968.  USGS, Wikimedia Commons.

Kuva52.  Pruitt Igoe, 1972.  U.S. Department of Housing and 
Urban Development Offi  ce of Policy Development and Research, 
Wikimedia Commons.



86

jo  a ahdas asuminen onnistuu kaupunkiympäristössä inhi-
millises  ; Miten ihminen sitoutuu ympäristöönsä ja kokee 
turvaa kun asuinpaikka vaihtuu; Millaisin arkkitehtuurin 
välinein ahtaudesta on tehty posi  ivinen piirre ja millaisin 
keinoin minimi on saatu täyte  yä maksimaalista hyvinvoin-
 a tuo  avalla tavalla. Kriteerit eivät sinänsä väl  ämä  ä 

ole uusia, enkä varmas   voi keksiä pyörää niin sanotus   
uudestaan niiden osalta. Niin mones   älykkäät ja lahjakkaat 
ihmiset ovat jo käsitelleet asiaa ja yri  äneet ratkoa sitä. 
Jokainen sukupolvi kuitenkin suunni  elee omista lähtökoh-
distaan käsin muu  uneisiin olosuhteisiin sillä  edolla mitä 
on saatavissa ja välillä oppeja pitää päivi  ää tähän päivään 
kulloisiinkin olosuhteisiin sopiviksi. Oppeja ei voi fi ksus   
hyödyntää, ennen kuin ne on omaksunut ja ymmärtänyt 
myös niistä koituvat seuraukset.  Edellytykset ovat minun 
muis  inpanojani oppimisesta ja avaimia tulevaisuuden suun-
ni  elun varalle. 

Kestävyys asumisessa on lopulta pitkälle kul  uurillista ja 
pohjautuu ihmisten arkipäiväisiin valintoihin. Näiden hyvien 
valintojen  ellä voi olla säännöksiä, valikoiman puute  a ja 
sosiaalisia esteitä, mu  a myös se, e  ei ole varaa valita. Tämän 
työn kau  a tulin vahvistaneeksi itselleni sen käsityksen, e  ä 
vapaus on yksi onnellisen ja kehi  yvän kansalaisen mi  ari, 
joka ero  aa yleensä asumisessaan etuoikeutetut ihmiset 
alaspainetuista ja joka toisaalta ero  aa sen, miten kestäviä 
valintoja on mahdollista tehdä. Toisaalta vapaus on myös 
hyvin suhteellinen käsite, jos ihmisellä on vähän fyysistä 
omaisuu  a, hän voi myös kokea vapau  a. Tämä on yksi 
emansipaa  okeino yhteiskunnassa heikommassa asemassa 
oleville. 

Suhteellinen suvereniteetti ja vapaus, 
peruselintarpeet täytettynä: 
Tutkija Bernard Leupenin (2008) joustavuu  a tutkivassa 
teoksessa Frame and Generic space,  e  yjen rakennusele-
men   en kiinteä sijain  , vapau  aa toiset elemen  t jousta-
vaan liikkeeseen. Samalla tapaa elämässä  e  yjen peruselin-
tarpeiden varmistaminen vapau  aa ihmiset suhtautumaan 
elämässään rohkeammin ja elas  semmin ulkopuolisiin 
riskeihin ja muutokseen. 
Yhteiskunnassa  etyt yhteiset sopimukset ja solidaariset 
toimet vapau  avat yksilöitä toisaalla. Näin on myös yhdys-
kuntarakenteen ja rakennusten osalta. Siksi yksilön suvereni-
tee    lii  yy vahvas   yhdyskunnan säätelyyn – toisaalta ollen 
riippuvainen siitä ja toisaalta rajoite  u sen takia.16 Mistä 
pidetään kiinni ja mikä saa mennä? Rakentaminen on jatkuvaa 
tasapainoilua yksilön preferenssien ja yhdyskunnan yhteisen 
edun välillä. Myös kestävyyden tavoi  elussa tämä käy ilmi: 
Jos kyetään mahdollistamaan yksilon suverenitee     iviissä 
tehokkaas   toimivassa yhdyskuntarakenteessa – ehkä 
ihmiset myös ennemmin valitsevat kestävämmän, asumisen 
muodon. Näin ollen työssäni opitut kriteerit jakautuvat 
yksilön kehi  ymismahdollisuuksien, yhdyskuntarakenteen 
tasapainoisen kehi  ymisen sekä kestävyyden kuusikent-
tään, jossa keskenään riippuvaisina vastapuolia ovat yksilön 
kehi  ymismahdollisuudet ja yhdyskunnan tasapainoisen 
rakentumisen sosiaaliset, rakennustason ja rakenteelliset 
ulo  uvuudet kappalejakoni mukaan: 

16  Tällä tavoi käsitteellisellä tasolla pieni liikkuva asunto, joka 
irtoaa perinteisestä infastruktuurista, voi asettaa yhteisesti sovittuja 
perusraameja liikkeelle (kuten monet muut sosiaaliset innovaatiot 
ovat tehneet, esimerkiksi Uber ja AirBnB).

Vapaus oraalle, peruselintarpeet 
täytettynä: 
Turvallisuus, terveellisyys, ravinto, suoja, 

elinkeinot, vakaus, varmuus 

- Arkkitehtuurin opit ei-arkkitehtuuristen ongelmien ratkaisuun. 
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Sosiaalinen taso: 
- Elämänkaarellinen kestävyys & 
- Materiaalinen kestävyys 

Rakennustaso
-  Sosiaalinen suverenitee   , ero  autuminen ja 
tunniste  avuus &

 - Toteute  avuus
Kaupunkitaso

-  Halli  u kestävä kokonaisuus &
-  Yksilön kehi  ymis- ja vaikutusmahdollisuudet

Turva  ujen peruselintarpeiden lisäksi vapaus tarkoi  aa tässä 
yhteydessä mm. vapau  a valita arvojensa mukaista elämän-
tapaa: vapaus kehi  yä, yri  ää ja toimia; ajallinen vapaus; 
vapaus tavarasta ja suurista pääomakustannuksista säästää 
aikaa, energiaa ja rahaa; vapaus valita asuinpaikkansa; 
vapaus kehi  yä, perustaa perhe ja tehdä tai valita arvojensa 
mukaisia töitä. Vapaus on myös valtaan lii  yvä subjek  ivinen 
kokemus, jota voidaan esimerkiksi osallistamisella vahvis-
taa. Mu  a osallisuuden tunne  a ei synny, jos ihminen ei 
itse ole valmis siihen. Ihminen, joka voi kokea valinneensa 
elämäntapansa, voi olla tyytyväisempi ja hyvinvoivempi 
hyvinkin niukoissa ja kurjissa olosuhteissa kuin ihminen, 
joka kokee olevansa olosuhteiden uhri. Kuten tässä työssä 
opin, pitkäl   nämä tekijät ovat yhteiskunnallisia ja ne tulee 
ratkaista yhteiskunnallises  , mu  a asumisen ja arkkitehtuu-
rin välineillä kestävyy  ä ja vapau  a tai sen kokemista voi 
myös tukea. Olen jakanut vapauden elemen  t työssä esiin 
tulleisiin kestävyyden ulo  uvuuksiin.

Vapauden tai itsemääräämisoikeuden, eli suverenitee  n 
käsi  eestä jakautuvat tässä työssä kaikki pienen jalanjäljen 

asumisen peruskriteerit ja se, miten asumisella ja arkkitehtuu-
rilla voidaan näitä vapauksia lisätä. Käsi  eet saa  avat ensin 
avautua hyvin sosiaalipolii   sina, mu  a kun niitä avaa, takaa 
löytyy arkkitehtuurille hyvinkin käy  ökelpoisia välineitä ja 
ymmärre  äviä käsi  eitä. Suverenitee   han tarkoi  aa fyysi-
sessä olomuodossaan kaikkein yksinkertaisimmillaan sitä, 
e  ä ihminen voi itse säädellä sitä, millaisia ais  ärsykkeitä tai 
sosiaalisia ärsykkeitä milloinkin ympäristöstään vastaano  aa. 
Ko   on parhaimmillaan juuri väline näiden ärsykkeiden esiin 
tuomiseen tai niiltä suojautumiseen. Siis suoja ja ikkuna koh   
maailmaa. Mikäli säätely ei onnistu kodin ja sen ympäristön 
välillä, ihminen kokee ympäristön nega  ivises  . Tällaisissa 
 lanteissa säätely tapahtuu asuinpaikanvalintana – muuton 

muodossa (Rapoport 2013).

Paikanvalinta ja sitoutuminen
Maailmalla korkeiden valmistuskustannusten ja suurten 
yksikkötavoi  eiden takia sosiaalisen asumisen kustan-
nuksia on pyri  y sijainnin kustannuksella tuomaan alas. 
Aluekehi  ämisen periaa  ein kauas keskustoista edullisen 
rakennusmaan perässä rakennetut sosiaalisen asumisen 
alueet ovat pitkällä tähtäimellä sosiaalisen kehityksen ja 
kestävän yhdyskuntarakenteen  muodostamisen kannalta 
mahdo  omia. Muusta yhdyskunnasta eristyksiin sijoitet-
tujen asukkaiden on mahdoton tavoitella töitä, koulutusta 
tai palveluita varsinkaan maissa, joissa infrastruktuuri on 
kehi  ymätön eikä omaan autoon ole varaa. Eristyneisyys 
ja eriarvoisuus vain lisääntyvät ja alueet rappeutuvat, 
kun asukkailla ei ole varaa niiden ylläpitoon. Sosiaalista 
asumista ei siis pidä suunnitella ilman, e  ä otetaan alueen 
sijain  tekijät ja kehi  ymisen mahdollisuudet huomioon. 
Asukkailla on oltava mahdollisuus koulutukseen ja työhön 

- Arkkitehtuurin opit ei-arkkitehtuuristen ongelmien ratkaisuun. 

Tekijän omat muistiinpanot, 2016
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sekä muuhun yhteiskuntaan integroitumiseen; pelkkä tue  u 
tai vaikka hyvinkin suunniteltu asunto ei sellaisenaan ole 
tae mistään. Sijainnilla on puolestaan jo keskeinen merkitys. 
Tämä pätee myös paikallises   meillä Suomessa esimerkiksi 
asunno  omien kohdalla – asuntoloihin ja tavallisesta 
asumisesta eriste  yihin yksiköihin sijoi  aminen lisää leimau-
tumisen ja eristymisen vaaraa. Myös eristyksiin palveluista 
ja työmahdollisuuksista sijoi  aminen on kestämätöntä meillä 
Suomessa. Emme voi ole  aa, e  ä ihmiset integroituvat 
yhteiskuntaan, jos heille ei ole tarjolla töitä ja jos työn saami-
nen edelly  ää investoin  a autoon. Vieraantuneisuu  a ja 
ongelmia voi myös lisätä perinteistä poikkeava ja yhteisöstä 
ero  ava asumisen tapa sekä se, e  ä asukas ase  uu sijoi  u-
misessaan passiivisen objek  n asemaan – vieraan muotoista 
ja tuntuista ko  a ei väl  ämä  ä koe omaksi eikä siitä myös-
kään silloin ota vastuuta. Väliaikaisuudessa piilee sama vaara: 
jos ei kysymyksessä ole  etoinen  etyn elämänvaiheen 
sijoitus muuhun, esimerkiksi koulutukseen, asuinpaikkaan 
sitoutuminen ja siihen panostaminen voi olla heikommassa 
osassa olevalle tärkeä tapa kokea turvaa ja sitoutumista 
paikkaan. Toisaalta väliaikaisuus, kevyes   halli  ava omaisuus 
ja liikkuvuus ovat myös  etyssä elämänvaiheessa eri  äin 
tärkeitä tekijöitä ja tästä syystä nekin tulisi mahdollistaa 
asumisessa. Myös katastrofeista toipumisessa sijainnilla on 
keskeinen tekijä: mitä lähempänä alkuperäistä ko  aan ja 
yhteisöään katastrofi n kokeneet voivat olla, sitä nopeammin 
he pystyvät aloi  amaan jälleenrakentamisen. Näistä syistä 
myös  lanneriippuvaisten kul  uuristen, osallisuu  a ja yhtei-
söä tukevien ympäristön fyysisten tekijöiden selvi  äminen 
ja sisälly  äminen suunnitelmiin on tärkeää. Sosiaalises   
oikeista lähtökohdista lähtevään suunni  elemiseen on paljon 
 etoa ja tekniikoita tarjolla, mu  a useimmat suunni  elijat 

ovat päässeet  lanteen tasalle parhaiten ihmisten ja heidän 
 lanteensa tasalle laskeutumalla. 

Jos ihmiselle annetaan mahdollisuus valita itsellensä sopiva 
asuinpaikka ja olosuhteet, tämä tekee sen – valitsee alueen, 
jonka uskoo parhaiten vastaavan tarpeisiinsa ja mieltymyk-
siinsä, paikan jossa ihmiset ovat rii  ävän samankaltaisia, jo  a 
heidän kanssa on helppo tulla toimeen. Asuinpaikanvalinta 
tehdään mielikuvien perusteella. (Rapoport 2013) Tämä ei 
kuitenkaan tarkoita sitä, e  ä asuinpaikka todellisuudessa 
vastaisi mielikuvia tai todellisia tarpeita. Asuinpaikanvalinta 
onkin lopulta yksi keskeisimpiä käsi  eitä tämän työn ongel-
manase  elun taustalla. Voimakas kaupungistuminen ja sen 
vakavat lieveilmiöt, slummit, seggregaa  o sekä urbaani 
köyhyys ja vieraantuneisuus ovat seurausta tästä asuinpai-
kanvalinnasta – siitä, e  ä maaseudun väestö on isossa mi  a-
kaavassa alkanut hakea tulevaisuu  aan kasvukeskuksista. 
Liikkuva asuminen ja asuinpaikan vaihto on nyt ja aiemmin 
siis koe  u paitsi mahdollisuuksiksi myös uhkaaviksi tekijöiksi 
kiinteään asumiseen perustuvassa yhdyskunnassa. Jatkuva 
paikanvaihto on ollut väline kiertää yhdyskunnan sääntöjä ja 
harjoi  aa kansalaisto  elema  omuu  a. Toisaalta spontaani 
pienen jalanjäljen ko   konsep  na vii  aa ko  in, jolla on op  o 
siirtymiseen ja viipymiseen – se pyrkii mahdollistamaan 
joustavampaa asuinpaikanvalintaa toiveena tukea esimer-
kiksi sosiaalista nousua. Konsep  n ydinajatukseen lii  yy siis 
ongelma. Ympäristön arvonnousuun ja sosiaaliseen menes-
tymiseen lii  yy usein ihmisten sitoutuneisuus ympäristön 
kehi  ämiseen ja vastuuno  oon. Ihmisten taloudellinen 
pääoma voi puolestaan kasvaa kiinteistön arvon noustessa. 
Miten liikkuvan elämäntavan mahdollistava asunto voi tukea 

Toteutettavuuden mahdollistavia tekijöitä
Tyyppiratkaisut, edullisuus, yksinkertaisuus, 

avoimuus, toistettavuus, olemassa olevien 

resurssien käyttö

- Arkkitehtuurin opit ei-arkkitehtuuristen ongelmien ratkaisuun. 
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kaupungin ja ihmisten kehi  ymistä, jos se madaltaa kynnystä 
irtautua ympäristöstä ja pysyä irrallaan?  

Jospa asetan asian toisin: Mikäli  etyn ihmisryhmän 
paikanvalinta helpo  uu ja heille syntyy mahdollisuus luoda 
itselleen sosiaalises   sopivia ympyröitä - voisiko itse asiassa 
sitoutuneisuus kasvaa niin, e  ä muuton tarve ja ongelmat 
pienenisivät pidemmässä juoksussa? Jos asunto sellaisenaan 
mahdollistaisi paremman suverenitee  n tunteen asukkaal-
leen, tulisiko tarve  a edes muu  aa? 

Toteutettavuus
Pientalon osalta esivalmisteisia asuntoja kehi  äneet 
modernismin ajan teknofi ilit olisivat yllä  yneitä, jos kuuli-
sivat, miten hitaas   kehitys on yleisellä tasolla edennyt ja 
miten harvassa laadukkaat ja edulliset esivalmistetut kodit 
vielä ovat. Vaihtoehtoiset sarjatuotetun asunnon mallit 
kilvoi  elivat kehityksessä ja joukkojen asu  amisessa voi    
betonielemen   kerrostalo sekä räätälöinnin mahdollistava 
osi  ain esivalmisteinen talo. Myös erilaiset esivalmisteiset 
osat yleistyivät –esimerkiksi aaltopel   on levinnyt laajas   
käy  öön myös kehitysmaissa eri  äin tärkeäksi, kestäväksi, 
uusiokäyte  äväksi ja edulliseksi rakennustavaraksi, jota 
tuskin on järkevää yri  ää enää suuressa mi  akaavassa 
ruokokatoilla korvata. Ihmisille tulee mahdollistaa paremman 
ja helpomman elämänlaadun tavoi  elu paitsi teollisissa myös 
kehi  yvissä maissa. Vaikka perinteiden säilyminen ja paikal-
listen materiaalien hyödyntäminen ovat tärkeitä tekijöitä 
kestävässä elämäntavassa, kukaan ei varmas   Suomessakaan 
tosissaan tule sanomaan, e  ä köyhimpien täytyisi muu  aa 
takaisin hirsipir  eihin pärjätäkseen ja elääkseen kestäväs  . 
Köyhien tukema  omana asu  amisen apuna esivalmisteiset 

osat ovat itse asiassa olleet merki  ävässäkin roolissa. 
Esimerkiksi Yhdysvalloissa yleistyi merki  äväksi varsinkin 
asuntovaunun kaltainen mobile-home. Vaihtoehtoisista 
kestävän kehityksen malleista kehi  yi Fullerin ajatusten 
pohjalta kriisiasumisessa yleisimmin käyte  y esivalmisteinen 
tel  a. Kummatkin ovat taloudellises   edullisia räätälöinnin 
mahdollistavia vaihtoehtoja mu  eivät turvallisuuden tai 
terveellisyyden nimissä missään tapauksessa ongelma  omia. 
Irtonainen vaunuko   on muiden muassa al  s hurrikaaneille. 
Tel  a on turvaton, säilyy huonos   eikä sellaisenaan vie 
eteenpäin jälleenrakentamista. Kuitenkaan näiden ja muiden 
laajalle levinneiden ratkaisujen menestystekijöitä ei voi olla 
huomioima  a. Katastrofi asumisen ja sosiaalisten ongelmien 
ratkaisemisen kannalta kun on loppupeleissä kaikkein 
tärkeintä toteutunut ja toimiva rakennus kuin ei rakennusta 
ollenkaan. Taloudellisiksi vaihtoehdoiksi kehi  yneet tuot-
teet ovat muokanneet asumisen tapaa laajal   maailmassa 
ja tuoneet mahdollisuuksia, kun taas pitkälle jalostetut 
monimutkaiset ja patentoidut tai osaamisvaltaiset tuo  eet 
eivät väl  ämä  ä ole tehneet sitä. Esivalmisteisille menes-
tyneille tuo  eille yhteistä on ollut monipuoliseen käy  öön 
soveltuvat sarjatuotetut osat ja  laratkaisut, joista voidaan 
edullises   koota ja muokata erilaisia tuo  eita ja rakennuksia 
ilman kallista ja erikoistunu  a tuotantoa. 

Materiaalinen kestävyys 
Kun asunto kestää pitkään, on materiaalises   ja  lallises   
tehokas joustaen elämänvaiheesta toiseen se johtaa myös 
materiaaliseen kestävyyteen. 

Esivalmisteisuuden käsite  ä käytetään lähestulkoon 
ekologisen synonyyminä. Tiedetään kuitenkin, e  ä mikään 

Materiaalisen kestävyyden tekijöitä 
Uusiokäyttö, jaetut käytöt, kierrätettävyys, 

modulaarisuus, purettavuus, suljettu kierto, 

omavaraisuus, itsenäisyys
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ratkaisu ei ole ekologinen itseisarvoltaan eriste  ynä koko-
naisuudesta. Liian kalliit ja erikoistuneet erikoisvalmisteiset 
osat on vaikea korvata ja korjata. Näin ollen, jos ratkaisu on 
suhteellisen yleispätevä se kestää aikaa ja myös korjauksia. 
Rakennuskustannuksissa pystytään myös säästämään 
matalan tulotason maissa, kun kallista tuotantoa pystytään 
korvaamaan koulu  ama  omallakin työvoimalla paikan 
päällä. Siksi tehtaassa viimeiseen as   työstetyt mallit eivät 
väl  ämä  ä ole aina kaikkein järkevin vaihtoehto, mu  a 
hyvin suunnitellulla ja helpos   koo  avalla on puolestaan 
suuri poten  aali onnistua. Ei liene tarve  a sanoa, e  ä mitä 
paikallisempi ratkaisu ja mitä todennäköisimmin se käy 
tuotantoon ja myyn  in myös jatkossa, sitä paremmat ja 
kestävämmät kokonaisvaikutukset rakennuksella on paikallis-
markkinoidenkin kehi  ymisen kannalta. Tällöin asukkaan on 
myös helpompaa sijoi  aa asuntoonsa ja kehi  ää sitä. Myös 
katastrofi asumisessa olennainen resurssitekijä on se, e  ä 
hätäapusuojat tai niiden osat soveltuvat uudelleenkäy  öön 
ko  a korjatessa tai rakentaessa. Aina ei kuitenkaan pystytä 
luomaan paikallista teollisuu  a ja infrastuktuuria vastaamaan 
ihmisten väli  ömään hätään. Niitä  lanteita varten on oltava 
olemassa myös älykkäitä rahda  avia vaihtoehtoja.

Elämänkaarellinen kestävyys
Asuntojen arvon nostaminen niitä kunnostamalla ja kehit-
tämällä kulloisestakin varallisuudesta käsin ”pala palalta” 
on yksi parhaista keinoista nostaa alueiden arvoa ja nousta 
köyhyydestä. Näistä syistä johtuen on tärkeämpää laskea 
aloitusinvestoinnin tasoa ja panostaa ennemmin rakennuk-
sen sijain  in kuin esimerkiksi sen huonemäärään ja kokoon 
ja suunnitella asuinrakennukset kehi  äminen ja laajentamis-
mahdollisuudet silmällä pitäen. 

Ihmisen sanotaan olevan tyytyväisempi elinpaikkaansa, jos 
hän pystyy itse valitsemaan sen. Mm. asunnon omistamisen 
sanotaan lisäävän tyytyväisyy  ä elinpaikkaan, kun sitä varten 
on ponnistellut. Kolmas tästä näkökulmasta tyytyväisyy  ä 
ja sitoutumista paikkaan määri  ävä tekijä on  mahdollisuus 
vaiku  aa ympäröiviin olosuhteisiin.

Nykykaupungeissa kaupunkilaisten oma vaiku  aminen elin-
ympäristöönsä rajautuu usein asunnon seinien sisään ja siellä 
vielä usein asunnon sisustuksellisiin ratkaisuihin. Muiden 
muassa tästä syystä johtuen kaupunkiasujilla on lisääntynyt 
tarve käydä ostoksilla,  luontomatkoilla ja mökkeilemässä. 
Ihmiset hakevat luonnosta ja sitä vapau  a, mitä heillä ei 
kaupungeissa ja asunnoissaan ole. Ak  ivista jatkuvaa asu  a-
misen tarve  a on kuvannut Heidegger dwelling-käsi  eellä17. 
Myös suomalaisessa tutkimuksessa on tode  u, e  ä ihmisen 
asumispreferensseihin ja viihtyvyyteen vaiku  avat mahdol-
lisuudet vaiku  aa omaan elinympäristöönsä ja tämän olete-
taan olevan syy sille, miksi ihmiset valitsevat lopulta omako  -
asumisen kerrostaloasunnon asemesta. Jotkut suunni  elijat 
(mm. Kroll) ovat pyrkineet omilla suunni  elumetodeillaan 
vastaamaan tähän tarpeeseen. Rakennuslainsäädännössä 
kaavoituksen osallistamismene  elyn vaa  muksen voidaan 
tulkita  ylätasolla pyrkivän vastaamaan tähän samaan 

17 Vapauteen asumisen yhteydessä liittyy myös vahvasti 
inhimillinen perustarve asuttaa, josta dwelling on parempi sana. 
Sana on monimerkityksellinen eikä sille ole yksittäistä suomen-
kielistä vastinetta. Se kuvaa jatkuvaa toimintaa, aktiivista olemista 
toisin kuin asuminen viittaa enemmänkin asunto-sanaan ja asunnon 
fyysiseen omistamiseen. Sanan dwell merkitykset ovat viipymisessä, 
elämisessä, kuulumisessa, asuttamisessa, laittamisessa, vierailemi-
sessa.  (ks. Heidegger 1971)

Elämänkaarellisen kestävyyden tekijöitä 
Laatu, sijainti, turva, arvonnousu, 

ansaintamahdollisuudet, toistettavuus, 

jatkettavuus,pieni alkupääoma, täydennettävyys, 

joustavuus, monikäyttöisyys, aktiivinen 

asuttaminen, kasvun vara – ulkoisesti ja sisäisesti, 

jatkettavuus, muokattavuus

 

- Arkkitehtuurin opit ei-arkkitehtuuristen ongelmien ratkaisuun. 

Tekijän omat muistiinpanot, 2016



91

kysymykseen, mu  a se ei yksin riitä, jos halutaan, e  ä asuk-
kaat valitsevat paremmin.

Suomalaiset tutkijat ja suunni  elijat ovat etsineet joustavuu-
desta ratkaisuja kaupunkirakenteen ajalliseen joustavuuteen 
ja kestävyyteen, mu  a myös löytääkseen viihtyisyy  ä, 
kestävyy  ä ja hyvinvoin  a lisääviä tekijöitä myös urbaaniin 
ympäristöön.

Pienen asunnon käytön yhteydessä joustavuudesta tulee 
tärkeä ominaisuus. Kun kuu  oita on vähän, on niiden pystyt-
tävä moneen. Joustavuus voidaan käsi  ää rakennussuunnit-
telun yhteydessä myös  lallisena vapautena asunnon sisällä. 
Asuinympäristön kannalta se toimii varsinkin vapautena 
valita asuinpaikka alueen käy  ötarkoituksesta riippuma  a, 
vastakkaisena ajatuksena funk  onalismin sosiaalisen asu  a-
misen tarkaksi toiminnallisiksi alueiksi jaetuille asunnoille ja 
kaupunkien alueille. 

Asunnon sisällä vapau  a luovien tekijöiden voisi kuvitella 
olevan rajallisia asunnon koosta johtuen, mu  a sitä tärkeäm-
piä nämä ovat asumisviihtyvyyden kannalta. Vapau  a asun-
non sisällä voidaan määritellä paitsi vapautena saasteista, 
melusta ja pilaantumisesta myös vapautena liiasta ylläpi-
de  ävästä neliömäärästä ja tavarasta, vapautena käy  ää 
 laa monipuolises  , ehkä myös laajentaa sitä. Pieni asunto 

laajentaa tarkastelemaan asunnon käytön mahdollisuuksia 
kaksiulo  eisuuden asemesta kolmiulo  eises  . Sekin yksi 
tärkeä vapaaseen liikkumiseen ja ihmisen ulo  uvuuksiin liit-
tyvä aspek  , jota on ehkä vähemmän käsitelty suunni  elun 
paradigmana. 

Asukkaan omat vaikutusmahdollisuudet
Modernin kaupungin mi  akaavassa yksi  äisen mikrora-
kennuksen koko suhteessa kaupunkikor  eliin on haastava, 
sillä se assosioituu typologialtaan helpos   kioskin tyyppisiin 
rakennelmiin eikä helpos   yksinään luo turvaa asukkaalleen 
asuntona. Näin ollen pientä asuntoa suunniteltaessa täytyy 
keski  yä siihen, mikä luo turvaa pienen siirre  ävän asunnon 
asujalle ja mitkä piirteet tekevät pienestä kodastakin kodin, 
pesämäisen turvallisen paikan, ketkä ovat valmiita asumaan 
mikrokodissa, miten he valitsevat  lansa käy  ää ja mihin 
ympäristöihin rakennus edes soveltuu. Pala  aessa suvereni-
tee   in, ihan kaikkeen ei asunnon sisäisillä tai ulkoisillakaan 
suunni  elutekijöillä pysty vaiku  amaan, vaan jo typologia 
sellaisenaan valitsee pois useita vaihtoehtoja sekä asukkai-
den, e  ä sijain  en ja käytön osalta.

Kaikkea ei myöskään pelkillä muodoilla pystytä tuo  amaan 
ihmisten elämään. Sitoutuneisuus ja vastuuno  o on ehkä 
yksiä niistä asioista, jotka jäävät mie  ty  ämään. Toisaalta 
onko sitoutuneisuudella väliä, jos kysymys on nuorista 
ihmisistä, jotka valitsevat vaa  ma  omamman asumisen 
tavan sijoi  aakseen tulevaisuuteensa? Ehkä asunnot myös 
houku  elevat irtonaisuudesta ja toisaalta huomiosta naut-
 via, eikä sitoutuma  omuudella olisikaan niin paljon hai  aa 

yksilön kannalta. Ovathan aivan tavalliset vuokralla asujatkin 
mones   taipuvaisia liikkumaan.

Voisiko asukas iden  fi oitua vaiku  ajaksi ja voimaantua 
kantamaan vastuuta myös lähiympäristöstään, jos asunnot 
profi loitaisiin niin? Mitä jos usein omavaltaisemmaksi asumi-
sen muodoksi koe  u omako  taloasuminen saisi enemmän 
urbaaneja paikkoja ja muotoja – lisääntyisikö niiden osalta 

Sosiaalinen suvereniteetti, erottautuminen 
ja tunnistettavuus
Erilaistuminen, yhteisöllisyys ja yksityisyys, 

esteettisyys, kodinomaisuus, mukavuus, 

tunnistettavuus, erottautuminen, 

yhteenkuuluvuus, viestiminen, identiteetti, 

persoonallisuus sukupolvitekijät: saavutettavuus 

–linjoilla, jakaen, lainaten, vaihtaen ja läheltä, 

liikkuvuus, siirrettävyys, keveys, kompaktius, 

helppous
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asukkaiden kokemus vahvemmasta itsemääräämisoikeu-
desta? Korvaisivatko kaupunkipientalot tarve  a siirtyä pitkien 
automatkojen päähän? Olisihan ainakin asunnon ulkoinen 
muoto todennäköises   enemmän itse vali  u kuin mitä hyvin 
homogeeniset kerrostaloasunnot nyt ovat. Mikroasunto 
ilman omaa pihaa ei ehkä mahdollistaisi sellaista itsemää-
räämisoikeu  a kuin mitä perinteisellä omako  taloasumisella 
voidaan mielikuvissa tavoitella, mu  a ehkä asumisen tapa 
houku  elisikin juuri kevyempää ylläpitoa kaipaavia urbaani-
udesta ja sosiaalisuudesta nau   via asukkaita. 

Entä asunnon arvonnousu, jos se on usein riippuvai-
nen paikan kysynnästä? Monille arvonnousu on suurin 
mo  vaa  ori ympäristön kehi  ämisessä. Todennäköises   
tämäntyyppiset kodit etsiytyisivät lopulta paikkoihin, joihin 
niillä olisi myös mahdollisuus pysyväs   jäädä ja mahdollisuus 
myös laajentua. Toisen tyyppinen vaihtoehto on se, e  ä 
 etyt asunnot kiertävät vain ja ainoastaan vuokra-asuntoina 

kaupungin kehi  ämispaikoissa. On selvä e  ä asumisen 
muoto ei houku  elisi kaikkia, mu  a se voisi tarjota vaihto-
ehdon  e  yyn elämänvaiheeseen. Tämä erilaistuminen tulee 
o  aa huomioon myös asuntoa suunniteltaessa.

Sosiaalinen säätely, erottautuminen ja 
tunnistettavuus
Erilaistuminen. Vapauden käsityksiin ja kokemukseen lii  yy 
voimakkaas   sukupolvikäsitykset ja tarpeet. Sosiaaliset 
tarpeet ovat sukupolvien välillä hyvin erilaisia. Fordismin 
jälkeisille  etoyhteiskuntaa edeltäneille sukupolville usein 
auto ja omistaminen ovat merkinneet itsenäisyyden myötä 
vapau  a, kun taas nyt aikuistuva milleniaalien sukupolvi 
arvostaa omistamisen asemesta saavute  avuu  a (accesssia) 

ja pitää kiinteää omaisuu  a jopa taakkana. Auton  lalle on 
tullut mobiililaite, jonka avulla melkein mistä tahansa on tullut 
mahdollista. Muu  uvassa yhteiskunnassa myös asumisessa 
accessista- eli saavute  avuudesta on tullut varallisuu  a tai 
statusta korkeampi arvo. 

Yhteisöllisyys ja yksityisyys.  Rakennuksen muodon ja sijain-
 tekijöiden lisäksi eri  äin tärkeä ominaisuus sosiaalisessa ja 

kestävässä rakentamisessa on asuinalueiden muotoutuminen. 
Oli kyse si  en pakolaisleiristä, jälleenrakennuskohteesta tai 
uudisrakentamisesta – tehokas monotoninen ja geometrinen 
järjestys voi tuhota mahdollisuudet yhteisönmuodostukseen 
ja turvan tunteen syntymiseen. Kun alueet suunnitellaan 
muutaman kymmenen yksikön halli  aviksi vyöhykkeiksi, 
syntyy vahvemmin iden  fi oituneita ”puoluste  avia” alueita, 
joilla sosiaalinen valvonta toimii turvan tunteen luojana ja 
jopa siisteyden ja ylläpidon mahdollistajana. Kun alkuinves-
toinneissa voidaan vielä säästää jakamalla resursseja näiden 
yhteisöjen välillä ja mahdollistetaan asukkaiden omaehtoinen 
jatkokehi  äminen sekä työnpaikkojen syntyminen alueella, 
saadaan todennäköises   ja toivo  avas   resurssiviisaas   
kehi  yvä yhteisölleen arvoa tuo  ava alue. 

Toisekseen ihmiset haluavat asuntotyypin ja asuinalueen 
valinnalla säädellä sitä, kuka oman kodin läheisyydessä 
liikkuu ja asuu (Rapoport 1977). Mikroasumisen pioneerit 
ovat sanoneet, e  ä pieni ko   on turvallisen tuntuinen, ja 
muodollaan eri  äin kutsuva ja sosiaalinen. Rakennustyyppi 
on heidän mukaansa aivan kuten tel  a tai esimerkiksi 
asuntovaunu, joka ruokkii ihmisen luontaista uteliaisuu  a ja 
kokoontumisenhalua muodollaan ja poikkeuksellisuudellaan 
(Wachtmeister 2013). Toisaalta se pitää poissa ihmiset, jotka 

Asukkaan omaa vaikuttamisen kokemusta 
tukevia elementtejä
Osallisuus, yhteisöllisyys, sitoutuneisuus, vastuu, 

omistajuus, hallinta, turvan tunne, vyökykkeet, 

reviiri, sitoutuminen, jaetut käytöt, positiivinen 

sosiaalinen valvonta 
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eivät ole elämäntavasta kiinnostuneita. Kysymys on erot-
tautumisesta, yhteisten sosiaalisten merkitysten, sääntöjen 
ja arvojen tunnistamisesta ympäristössä (Rapoport 1977, 90-91). 
Esimerkiksi asuntovaunupuistoihin etsiytyy vain  etynlai-
sesta elämäntavasta kiinnostuneita ihmisiä (em.). Toiminta on 
helpompaa, kun sosiaaliset standardit ja preferenssit ovat 
samat (em.). Laajoilla alueilla toteutuneena tätä ”luontaista 
valintaa” kutsutaan segregaa  oksi, eikä ominaisuus siis ole 
yksiseli  eises   hyvä kaupunkiympäristössä. Sen voi kuiten-
kin o  aa huomioon suunni  elussa.

Ero  autuminen, yhteenkuuluvuus & iden  tee   . Yhdeksi 
periaa  eelliseksi kysymykseksi konseptoinnin taustalle jäi, 
missä määrin konsepteja tai arkkitehtuurisia ratkaisuja voi 
yleensäkään monistaa. Vaikka tehokas sarjatuotanto kykenee 
tuo  amaan rii  ävän määrän koteja, se ei väl  ämä  ä sellai-
senaan takaa ihmisten sitoutumista ja menestymistä alueella. 

Jos rakennukset ovat typologialtaan tunniste  avia ja 
sellaisenaan myös asukkaaltaan selvä elämäntapavalinta,  
asukkaat voivat yhteisön jäseninä ero  autua ja tunnistaa 
toisensa riippuma  a siitä, missä asuvat. Tämä voisi ehkä 
sallia kaupunkirakenteelle tyypillisen sekä toivo  avan yhtä-
aikaisen sekoi  uneisuuden e  ä nk. heimoutumisen (asunto 
kuin vaate). Tämä vastaa asumisen muu  umiseen kulutus-
käy  äytymistä vastaavaksi. Kun asunto on hyvin suunniteltu 
ja sen niin sano  u “imago” on hyvä, jopa trendikäs ja niukkoja 
asuinolosuhteita normalisoiva, ei nega  ivista leimaa myös-
kään väl  ämä  ä synny.
Suomessa näy  äisi alustavan ja varovaisen arvion pohjalta 
siltä, e  ä varsinkin nuoret voisivat olla valmiita  nkimään 
neliöistä sijainnin kustannuksella ja jakamaan asumisen kuluja 

ja vaivoja saadakseen vas  neeksi helpompaa ja edullisempaa 
elämää. Myöskin erilaistunut yri  äjyy  ä ja jakamistalou  a 
tukeva asumisen malli voisi luultavas   olla kiinnostava varsin-
kin kaupungissa pitkään yksinasuvien kohdalla. Tällainen malli 
mahdollistaisi suomalaisen jokseenkin ris  riitaisen haaveen 
”omako  talon keskellä kaupunkia”.

Hallittu kestävä kokonaisuus
Lii  yminen ympäristöön, monikäy  öisyys, jaetut  lat, 
op  moitavuus monien tarpeiden välillä, ympäristön luon-
nollinen muovautuminen ja vaihtelevuus. Suuria itsestään 
kasvamaan tai muokkautumaan lähteviä kokonaisuuksia  
varten täytyy kehi  ää omat strategiansa, jo  a niiden 
kasvuperiaa  eiden pohjalle voidaan luoda kestävää ja 
tasapainoista yhdyskuntaa. Tavallaan logiikan ei tarvitse olla 
monimutkaistakaan esimerkiksi Suomen tasolla – haetaan 
vain  etyt soveltuvat sijainnit ja typologiaan soveltuvat 
sijoitusvaihtoehdot ohjeineen - ja lisärakentamiskokonaisuus 
on siinä.

Suurkaupungeissa  lanne on toinen ja kysymys on oikeasta 
kaaoksen hallinnasta. Joissain maissa kaupunkiin muu  avia 
on niin paljon ja köyhyys niin suurta, e  ei kaikille mahdol-
lisuuksia hakeville . perinteisin ylhäältä alas suunni  elun 
keinoin pystytä tarjoamaan koteja.

Orgaanin kasvun progressiivisen tapahtuman kaltaisia 
kehityskonsepteja on tehty vähän yhdyskuntasuunni  elun 
saralla joskin vapaamuotoinen ja sa  umanvaraisen kaltainen 
muotokielen nouda  elu on lisääntynyt suunni  eluparadig-
mana. Sellaisia vastaavuuksia, e  ä luontaista kasvua olisi 
jotenkin lähde  y tukemaan, löytyy varsinkin suunnitelmista 

Hallinta
Liittyminen ympäristöön, monikäyttöisyys, jaetut 

tilat, optimoitavuus monien tarpeiden välillä, 

ympäristön luonnollinen muovautuminen ja 

vaihtelevuus
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hyvin vähän ja ne ovat suurimmaksi osaksi teoree   sia. 
Metabolis  t ja aikalaisensa olivat nouda  aneet  etynlaista 
luonnolista kasvua jälji  elevää muotokieltä pienten asumis-
yksiköiden lii  ämisessä toisiinsa, mu  a heidän ajatuksensa 
pohjautuivat ennemminkin rakennukseen koneena kuin 
ko  na, joka lii  yy elimellisenä osana kaupungin  laan ja 
sosiaaliseen rakentumiseen. Kehi  yvistä maista slummeista 
ja faveloista löytyy paljon esimerkkejä niin sanotusta 
luonnollisesta yhdyskunnan muovautumisesta, kuten aikai-
semmista kappaleista on käynyt ilmi.  Jotkut voivat nähdä 
slummin ominaisuudessa lähinnä uhkakuvan, mu  a kun 
 etyt turvallisuus- ja terveellisyyskriteerit sekä palvelu- ja 

infrastruktuuritarpeet sekä olevaan yhdyskuntaan integroi-
tuminen otetaan huomioon ja irrotetaan slummi fyysisine 
piirteine konteks  staan, saa  aa sen muovautumistavasta 
itse asiassa löytyä huoma  avas   posi  ivisiakin piirteitä.  

MRDV-arkkiteh  toimisto (2011) on tutkinut orgaanises   
ja voimakkaas   kasvavien, sosiaalises   hyvin vahvojen 
epävirallisten yhteisöjen ja rakenteiden muodostumista. 
Sa  umanvaraisen oloises   muodostunu  a yhdyskuntaa on 
analysoitu sekä havainnoiden ja havainnon kau  a jäljitellen, 
myös matemaa   ses   mallintaen18 ja tehty analysoinnin 
pohjalta uusi suunni  elumalli, jonka pitäisi tukea sosiaalisten 
rakenteiden vahvistumista etenkin ver  kaalikaupungissa.

18 Algoritmisen suunnittelun mahdollisuudet ovat suuret niin 
sanotun suunnitellun kaaoksen hallinnassa, sillä algoritmien parametreina 
voidaan käyttää yhtä aikaa esimerkiksi tiettyjä toivottuja luonnonvalo- ja 
lämpötilaolosuhteita ja tavoitella esimerkiksi tiettyä rakennustiheyttä 
tietyllä energiatehokkuudella. Alan pioneerit ovat muotoseikkojen ohella 
kehittämässä erilaisia suunnitteluvälineitä ja rakennusjärjestelmiä, joissa 
parametreina on hyvin monenlaisia erilaisia tavoiteltavia arvoja. 

B.4.3.Suunnitelmapohdintaa
Vaiku  aisi siltä, e  ä nämä työssä käsitellyt tekijät ovat 
hyvin yksinkertaisia perusoppeja erikoistuneiden ammat-
 laisten joukossa, niitä ei liikaa voine toistella tai kerrata. 

Tutustu  uani minimiasumisen monimutkaiseen ongelma-
ken  ään ja menneisyyden esimerkkeihin ymmärrän, e  ä 
monien suunnitelmien kynnyskysymyksenä onnistumisessa 
ja epäonnistumisessa oli lopulta suunni  elijan ymmärryksen 
taso minimiasumisella ratkaistavista peruskysymyksistä. 
Vaikka ymmärrys on aina rajallista ja aina tehdään virheitä, 
mikäli ahtaalle joutuneita ei muu  uvissa olosuhteissa haluta 
ase  aa yhä huonompaan asemaan, on kysymyksen poh  -
minen ja valintojen  edostaminen suunni  elijalle jokaisessa 
ajassa tärkeää. 

Keksintöinä tehokkaan tuotannon huipulle ovat nousseet 
sekä auto e  ä asuntovaunu, mu  a myös massatuote  u 
betonielemen   kerrostalo. Arkkitehdit kuten kulu  ajatkaan 
eivät ole tyytyväisiä yksipuolistuneeseen kehityssuuntaan 
eikä kauan pova  uja esivalmisteisuuden hyötyjä olla pysty  y 
täysin lunastamaan. Nyt esivalmisteinen massaräätälöity 
asunto tuo jälleen toivoa aiemman massatuotetun asunnon 
korvaajana, asumisen tavan monipuolistajana, rakentamisen 
virheiden ja tuotantohävikin vähentäjänä. Ehkä tänä aikana, 
esivalmistetuille hyvin suunnitelluille tuo  eille voisi olla 
myös kysyntää. Käytäntöjen hidas muu  uminen hidastaa 
kuitenkin uusien rakennustyyppien ja –käytäntöjen pääsyä 
markkinoille. Toisaalta se suojelee meitä -kaikissa uusissa 
tuo  eissa ei edelleenkään hyödynnetä sitä osaamista ja 
 etoa, mitä meillä on käytetävissämme. Seuraavassa osiossa 

nostan esiin suunni  elun kannalta  etyiltä piirteitä hyvin 
poten  aalisia esimerkkejä, joissa  etoa on hyödynne  y.             
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C-OSA: LUOVAT 
RATKAISUT
ABCD-metodin mukaises   kolmannessa vaiheessa (C = 
Crea  ve Solu  ons) visioidaan rajoitukse  a ratkaisuita, 
jotka vievät alussa luotuun tavoi  eeseen. Ratkaisut 
mielessä mie  tään, miten niiden avulla päästään 
alussa kuva  uun tavoi  eeseen.   Kun ”ongelma  e-
toisuus ja visioin  ” -vaiheessa on esite  y toivo  ava 
kunnianhimoinen kuva tulevaisuuden  lanteesta ja kun 
lähtö  lanteen kartoituksessa on kerä  y suunni  elun 
kannalta merki  ävät muu  ujat, on tässä vaiheessa 
relevan   a perehtyä mahdollisiin ratkaisuihin, jotka 
parhaiten vastaavat esiin nousseisiin kriteereihin ja 
kysymyksiin. Siispä työssäni teemojen alle kokoamani 
kestävyystekijät (esite  y reunalla) yhdiste  ynä niitä 
vastaaviin luoviin toteutuksiin antavat yhdessä sopivat 
kehitysaskeleet tavoi  eiden saavu  amiseen. On hyvä 
muistaa, e  ei mikään luovista toteutuksista yksinään 
vastaa täydellises   kaikkiin konsep  n kysymyksiin, 
eikä kaikkien osalta varmuu  a tavoi  eiden mukaisesta 
kokonaisvaltaisesta toimivuudesta ole1. Tästä syystä 
metodin mukaisia ”rajoitukse  omia luovia ratkaisuja” 
tulee tarkastella vain konsep  n osasina ja askeleina 
koh   kestävää ratkaisua – ei kokonaisvaltaisena 
esimerkkinä täydellisestä toteutuksesta.

1  Arkkitehtuurissa toteutuneet ja käytössä olleet kohteet 
ovat tehokkainta todisteaineistoa välineiden toiminnasta. Kun 
tilannetta yrittää uusien kohteiden osalta selvittää ulkopuolelta 
saatavissa olevan aineiston valossa, usein lehdissä, sivustoilla ja 
kirjoissa korostuvat markkinointiaineistosta kopioidut positiiviset 
lauseet, ilman varmuutta lupausten todellisesta toteutumisesta. 

Länsimaissa ak  vis  en usein eskapis  set ja kansalais-
to  elema  omuu  a tahallises   etsivät ratkaisut eivät 
ole vielä täysin onnistuneet integroimaan mikrotaloja 
osaksi yhteiskuntaa, mu  a keskustelua ja kiinnostusta 
ne ovat onnistuneet herä  ämään (Dok: Uudenlaisen asumisen 

utopiat, Eight Millimeters ABRuotsi). Myös arkkitehdit ja muotoili-
jat ovat intoutuneet jälleen tekemään omia versioitaan 
pienistä taloista kaupunkien ahtauden ja asuntopulan 
ratkaisuna. Useat tämän hetken suunni  elijoiden 
oivaltavat ja ympäristösuhde  a uusin tavoin poh  vat 
konsep  t ovat kuitenkin vielä tutumpia näy  elyistä, 
kuin käytöstä. Parhaiten yhteiskunnan järjestelmiin 
ja nykyiseen elämäntapaan mukautuvat konsep  t 
muu  avat todennäköisimmin asumisen valtavirtaa ja 
sovi  avat uuden asumisen tavan osaksi monimuotois-
tuvaa asuntokantaa (Stott 2015). Erilaisten arkkiteh  en 
ja ak  vis  en kehi  ämät kasvun strategiat kertovat, 
miten ja missä muodossa suunni  elu ja asuminen voisi 
kehi  yä vaihei  ain asukkaalle arvoa ja omavaraisuu  a 
ja hyvinvoin  a tuo  aen. Esimerkit kertovat, millaiset 
ratkaisut voisivat olla mahdollisia ja toimia missäkin 
tavoi  eessa ja kussakin tarkoituksessa, ja miten ne 
voivat muodostaa kokonaisuuksia. 

Näin kävi osittain tässäkin tapauksessa – jo yli kymmenen vuotta 
palvelleissa kohteista oli saatavilla vertaisarviointia ja sitä olenkin 
esittänyt ja käynyt läpi, mutta luovien uusien ratkaisujen osalta 
varmuutta toimivuudesta ei sitä kautta ole – osa ratkaisuista kun on 
vasta tuotekehitysvaiheessa. Kuva1.  Boxhome. Rintala Eggertsson Architects, Oslo 2007.
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Kuva2.  WikiHouse 4.0, Wiki House Foundation. Lontoo 2014.

C.1. Minimallit ja iso kuva
Pieniä rakennuksia on suunniteltu merki  ävien arkkiteh  en 
toimesta jo pitkään. Suurten ”asumiskoneiden” isä Corbusier 
vetäytyi uransa pää  eeksi pieneen Le Cabanoniin, ja 
Renzo Piano puolestaan on suunnitellut pienen omava-
raisen Diogenen. Ehkä kuuluisin teknises   hyvin pitkälle 
viety yksikkö on Micro-Compact home (Kuva22 & Kuva23).. 
Japanilaisille arkkitehdeille pienille tonteille suunni  elu 
muodostaa jo oman arkkitehtuurin taiteenlajinsa. Harvojen 
näiden rakennusten kohdalla huomiota kiinnitetään kuiten-
kaan laajempaan ympäristöön, vaan ne ovat joko eskapis  sia 
retrii   majoja tai olosuhteiden pakosta pienelle ton  lle 
suunniteltuja luksusasuntoja. 

Suomalainen arkkiteh   Sami Rintala on lisännyt arkaai-
sen puheenvuoronsa pienten rakennusten keskusteluun 
Boxhomella (Kuva1). Prototyyppi nostaa esiin sen, mitä asumi-
sessa on tarpeellista ja samalla vähentää  tekijänsä mukaan 
rakentamisen kuluja neljännekseen (Rintala 2014). Rakennuksen 
suhde ympäristöönsä on suojaa etsivä. Sen tarkoitus on luoda 
sisäänsä rauha keskellä kaupunkia. Myös päinvastainen tapa 
eli parasii   suus on yksi arkkiteh  en tarjoama näkökulma 
suhteu  aa uusia pieniä rakennuksia ympäristöönsä kaupun-
kien  lan puu  eessa. Parasii   suuteen itsensä lii  ävät työt 
ovat usein huomiohakuisia ja selkeäs   ero  autuvat visuaa-
lises   ympäristöstään (Kuva33). Parasii   syyteen lii  yy myös  
kestävyyden näkökulma -kyseiset konsep  t hyödyntävät 
rakennetun ympäristön olemassa olevia resursseja kuten 
hukka  laa ja esimerkiksi ilmanpoistoaukkojen hukkalämpöä. 
Ne ovat kuitenkin ero  autumisessaan  etyllä tapaa eskapis-
 sia ja valtakul  uurista irro  autuvia. Itse haluan puolestani 

Kuva3.  Tyyppitalo Lyyli Vänskä, Asutusvaliokunnan suunnittelutoimisto 
1947.

Kuva4.  Tyyppitalo Noppa, Avanto Arkkitehdit. 2011.

Kuva5.  Liina transitional shelter, Aalto University Wood Lab. Espoo 2011.

Kuva6.  Liina transitional shelter, Aalto University Wood Lab    

Kuva7.  Rakentamisprosessi, Wiki House Foundation.
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Toteutettavuuden mahdollistavia 
tekijöitä:
Tyyppiratkaisut, edullisuus, yksinkertaisuus, 
avoimuus, toistettavuus, olemassa olevien 
resurssien käyttö

Hyvä suunnittelu, modattavuus 
ja avoimuus – kestävän mutta 
spontaanin kaupunkirakenteen turva
1. Urbaani vapaasti sijoittuva ja 
muotoutuva mikroasuminen tarvitsee 
mahdollistuakseen avoimuutta ja 
laadukasta suunnittelua.
2. Tyypitetty kevyt pientaloasuminen toimii 
eheyttävän täydennysrakentamisen ja 
ympäristön monimuotoistamisen keinona. 
3. Saatavilla olevien tuotteiden käyttö 
ja avoimet ratkaisut sekä yksinkertaisuus, 
monistettavuus, tuunattavuus ja 
yhteiskehittely omannäköisen talon, terveen 
kilpailun sekä menestyvien tuotteiden 
taustalla.

- Arkkitehtuurin luovat askeleet ei-arkkitehtuuristen 
ongelmien ratkaisuun. Tekijän omat muistiinpanot, 2016

nostaa esille mikroasuntojen isomman kuvan ja keskustella 
asiasta myös kaupunkisuunni  elun ja sosiaalisen asumisen 
näkökulmasta. Siksi olen pyrkinyt hakemaan esimerkkejä, 
joiden tavoi  eissa näkyy kestävä kehitys sekä käytännön 
toteute  avuus ja ihmisten osallistuminen. 

Tavoite löytää pieni kaupunkirakenteeseen soveltuva 
ratkaisu, josta voi myös tarpeen vaa  essa luoda useamman 
yksikön kokonaisuuksia sekä laajentaa e  ä pienentää ja kier-
rä  ää rakennuksen osia, ase    suuret paineet toteutuneille 
esimerkeille todistaa asuntotyypin mahdollisuus itseoi-
keute  una asumisen muotona. Koska konsep   on lähtö-
kohdistaan johtuen moduulimi  ainen, löytyi esimerkkejä 
rakentamisesta parhaiten esivalmisteisten talojen joukosta, 
vaikka oma konsep  ni ei lähtökohtaises   luki  autunutkaan 
esivalmisteisuuteen. Koska konsep  n ja selvityksen tarkoitus 
oli myös sosiaalinen, löytyivät parhaiten dokumentoidut 
suunnitelmaesimerkit siltä osin olevaan rakenteeseen 
integroidun rakentamisen, katastrofi avun ja epämuodolli-
sen asumisen kehi  ämisen parista. Näitä esimerkkejä olen 
käynyt läpi edellisissä kappaleissa siltä osin kun ne eivät ole 
suoraan olleet liite  ävissä arkkitehtuuriin. Tavoi  elemani 
laajemman kokonaisuuden osalta arkkitehtuurin esimerkit 
alkoivat käydä vähiin. Niistä vapaamuotoisimpia löytyi 
parhaiten vielä realisoituma  omien suunnitelmien puolelta 
(Ver  cal Village). Muiden muassa Lucien Kroll oli historian 
esimerkeissä se arkkiteh  , jonka töistä saa  oi nähdä, miltä 
ohja  u ja aute  u omaehtoisuus arkkitehtuurissa voisi länsi-
maissa näy  ää. Hänen työnsä eivät kuitenkaan kaikilta osin 
vastanneet tavoi  eisiini. Kaiken kaikkiaan aiheeseen pereh-
tyminen osoi    minulle, e  ä asiaan voitaisiin arkkitehtuurin 
puolella vielä panostaa. Arkkitehtuurissa ehkä näkyvimmät 

ja mielestäni onnistuneimmat esimerkit ihmisten pariin 
menevästä pienen jalanjäljen arkkitehtuurin suunni  elusta 
ovatkin olleet Samuel  Mockbeen ja hänen Rural Studionsa 
työt. Elemental on toteu  anut älykkäitä, toimivia ja toteutus-
kelpoisia ratkaisuja, joissa on ote  u huomioon sekä pienet 
alkupään resurssit, sijain  , työympäristöjen mahdollistami-
nen asuinrakenteessa e  ä mahdollisuus laajentaa ko  a. Siinä 
kohtaa heidän hyvin suoraviivaiseen järjestykseen pohjaavat 
suunnitelmansa ja edulliseen mu  a usein ei niin kestäväksi 
käsite  yyn betoniin perustuvat rakennukset  puolustavat 
paikkaansa. Heidän suunnitelmissaan järjestys salli myöhem-
män orgaanisenkin kasvun sekä yhteisöjen muodostumisen. 
Näiden hienojen sosiaalisen rakentamisen esimerkkien lisäksi 
tässä osassa korostuvat myös niin sanotut kaupallisemmat 
vaihtoehdot, sillä kaupallisella puolella on resursseja ja 
mahdollisuus kehi  ää eteenpäin muiden muassa siirre  ävien 
rakennusten sulje  uun kiertoon ja uusiutuvaan energiaan 
pohjaavia järjestelmiä. Kun nämä tuo  eet saavat huomiota 
ja osansa markkinoilla, ne voivat tulevaisuudessa tulla myös 
osaksi sosiaalisia projekteja. Myös taloudellisuus korostuu, 
kun toteute  avuus on yksi tärkeimmistä tavoi  eista. 

C.2. Toteutettavuus ja 
kokoaminen
Mikäli konsep   on sellainen, e  ei asuntoa voi toisintaa 
järkevin kustannuksin, ei se tule ratkomaan kovinkaan 
monen ongelmia, eikä asuminen myöskään tule liikahtamaan 
kestävämpään suuntaan. Myös järkeviä rakennuspaikkoja 
täytyy olla tarjolla. Aja  elu toimii kahteen suuntaan: Kuka 
 laa arkkitehtuuria, mikäli arkkitehtuuri on sellaista, e  ei 
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Kuva8.  Yksiö puutarhassa, Enne. Vantaa 2014. © Marko Laukkarinen.

se kykene ratkomaan ei-arkkitehtuurisia ongelmia? Jo  a 
voidaan toteu  aa palvelevaa arkkitehtuuria täytyy löytää 
myös keinoja toteu  aa sitä – asuntojen uudenlaiset kevy-
emmät hallintamallit sekä rakennusten erilaiset sijoi  amis-, 
tuotanto- ja kokoamistavat ovat tässä oleellisessa roolissa. 
Seuraavassa käsitelen näithin kysymyksiin vastaavia esimerk-
kejä ja elemen  ejä.  Toteute  avuus ja toiste  avuus ovat 
ensisijaisia tavoi  eita etsi  äessä ison mi  akaavan muutosta 
asumisen ongelmiin. Toisena tulevat oikea hallintamalli ja 
ympäristötavoi  eiden tasapuolinen kompensaa  o, jotka 
mahdollistavat laadun hankkimisen myös vähävaraisemmille.

C.2.1. Hyvä suunnittelu, modattavuus ja 
avoimuus
Tyyppipiirrokset. Muiden muassa avoimet piirrustukset 
ja tyyppitalot mahdollistavat edullisen, muta laadukkaan 
rakentamisen asukkaiden lähtökohdista käsin. Suomessa 
meillä on eurooppalaisi  ainkin korkeatasoisia esimerkkejä 
tästä. Suomessa avointen piirustusten saralla ensimmäisiä 
ja onnistuneita ratkaisuja olivat Alvar Aallon ja aikalaistensa 
piirtämät tyyppitalot (Kuva3). Toisen maailmansodan jälkeen 
Suomi muiden maiden joukossa tarvitsi ratkaisun asunto-
pulaan, ja yksi näistä ratkaisuista oli arkkiteh  en yhdessä 
kehi  ämät avoimet rakennuspiirustukset ja -ohjeet ihmisten 
omaan käy  öön. Si  emmin Helsingin kaupungin kaupunki-
suunni  eluvirasto on yhteistyössä rakennusvalvontaviraston 
kanssa kehi  änyt pientalovaltaisten alueiden täydentämi-
seen soveltuvan Helsinki-pientalo -valmistalokonsep  n. 
Konsep  n lähtökohtana on  luoda pienille ja ahtaille tonteille 
sekä eri tuotantotapoihin helpos   soveltuva yhden perheen 
valmistalo. Malli mahdollistaa isohkojen ton   en lohkomisen 
ja täydennysrakentamisen vanhaan rakennuskantaan sovi-
te  avissa olevilla malleilla. (Helsingin kaupunki 2008)

Kuva9.  Yksiö puutarhassa, Enne

Kuva10.  Yksiö puutarhassa, Enne

Kuva11.  Courtyard House Plugin, People’s Architecture Offi  ce. Peking 2014.

Kuva12.  Courtyard House Plugin, People’s Architecture Offi  ce

Kuva13.  Mima House, Mima Architects.  Viana do Castelo 2011.  ©José Campos.
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Yhdyskunta - hallittu kestävä 
kokonaisuus
Liittyminen ympäristöön, monikäyttöisyys, 
jaetut tilat, optimoitavuus monien 
tarpeiden välillä, ympäristön luonnollinen 
muovautuminen ja vaihtelevuus.

Oikea hallintamalli ja kestävyyden 
kompensaatio valintojen 
mahdollistajana
4. Uusien rakennusten oikea hallintamalli 
ja olevaan rakenteeseen sovittaminen 
on tärkeä osa asumisen konseptien 
onnistumista ja ihmisten integraatiota. 
5. Pienet neliöt, tiivistyvä kaupunkirakenne 
ja tuunattavuus edellyttävät laadukasta 
suunnittelua ja toteutusta.
6. Ohjaava tyyppisuunnittelu, talon koon 
ja sen ympäristövaikutusten pienennys 
lupakäytäntöjen lievennyksen ja 
edullisuuden mahdollistajana.
7. Eheytyvä rakenne eteenpäin ottamalla 
koko rakennusoikeus käyttöön tonttien 
jakamisen tai tilan eteenpäin vuokraamisen 
ja täydennysrakentamisen helpottamisen 
avulla.

- Arkkitehtuurin luovat askeleet ei-arkkitehtuuristen 
ongelmien ratkaisuun. Tekijän omat muistiinpanot, 2016

Helsinki-pientalo vastaa pitkäl   normaalimi  aista suoma-
laista omako  taloa eikä sen osalta muuta erillispientalojen 
tyyppiä yhtään aiempaa urbaanimpaan tai menneisyyden 
perinteistä poikkeavaan suuntaan. Rakennus lähtökohtaises   
sovi  aa uu  a rakennuskantaa vanhaan pientaloalueeseen, 
mikä on jo sinänsä hyvä tavoite. Helsinki-pientalon etu on 
alueisiin sovite  avuuden lisäksi se, e  ä talotyypin yksin-
kertaisuus antaa mahdollisuuden täydentää sitä kuhunkin 
rakennuspaikkaan ja kullekin  laajaperheelle sopivilla 
lisäosilla. Helsingin arkkitehtuuripolii   sessa toimenpide-
ohjelmassa mainitaan vielä erikseen, e  ä erilaisille alueille 
tarvitaan omanlaisensa tyyppiratkaisut. (Helsingin kaupunki 

2008). Näkökulma ja ratkaisu on sekä ympäristön eheyden 
e  ä täydentymisen, mu  a myös rakentajien kannalta hyvä. 
Arkkitehdit osallistuivat pientalotyypin luomiseen kilpailulla. 
Rakennukset voidaan rakentaa omatoimises  , rakennu  aa 
tai  lata tehtaalta, sillä talotehtaat ovat luoneet malleista  
myös omat versionsa (Helsingin kaupunki 2008). Samantyyppistä 
ratkaisua on hae  u kul  uurirahaston k3-taloilla (Kuva4). 
Olisiko mahdollista toteu  aa samankaltainen pienen jalan-
jäljen kodin suunni  elukilpailu ja kilpailun voi  ajien pohjalta 
laa  a yhteinen avointen minimitalomallien rakennusohjeisto 
ja piirustukset?

Avoimet piirrokset, esivalmisteisuus, tulostaminen ja paikalla 
kokoaminen. Wiki-talo on esimerkki vertaisarvioidusta, 
yksinkertaisesta ja moniste  avasta ratkaisusta, jossa osi  ain 
esivalmisteinen toteutus mahdollistaa vähäisen osaamisen 
työmaalla. Koko idea perustuu avoimiin piirustuksiin, joiden 
pohjalta kuka tahansa voi tulostaa itselleen talon mallia 
muuntaen ja parannellen rakennuksen liitosjärjestelmän 
pui  eissa (Cochrane 2012). Haasteelliseksi rakennuksen sovel-
tamisen kehitysmaissa voi tehdä se, e  ä rakennuksen tuot-
tamiseen tarvitaan yhteys interne  n  etopankkiin (GitHub), 

paikallista kertopuulevyä, CNC-leikkuri ja  etokone, jossa 
on Sketch-Up sekä siihen asenne  u WikiHouse-muuntolisä, 
joka tekee kolmiulo  eisista  edostoista kaksiulo  eisia tulos-
tus  edostoja (Kuva7) (Cochrane 2012). Flatpack-periaa  eeseen 
nojaava pienessä  lassa rahda  ava rakennus väl  ää 
vastaavanlaisten kasa  avien tuloste  ujen levyrakenteiden 
tyypillisen ongelman, suuren materiaalihävikin, ja voi  aa sen 
eduissa, vähäisissä metallisten liitososien tarpeessa. Hai  ana 
on puutavaran tavallista runkorakenne  a mi  avampi käy  ö, 
sillä puu on lämpimissä ja kuivissa maissa yleensä hyvin kallis 
luonnonvara.

Ratkaisu on hyvin yksinkertainen koota, käytännössä 
kuin palapeli. Rakennus jäykistyy pelkillä puuliitoksilla. 
Yksinkertaisen suojan saa kasaan päivässä. Projek  n kehit-
täjien haaveissa on viedä avoin sarjatuotanto eteenpäin 
niin, e  ä vastaavanlaisessa tuotannossa olisivat mahdollisia 
kaikki talon osat palveluista oviin ja ikkunoihin (Cochrane 

2012). Vuonna 2014 valmistui Wiki-talo 4.0 (Kuva2), jossa 
tämä tavoite eteni: rakennukseen tuote   in avointen 
suunnitelmien pohjalta teknisiä järjestelmiä, mukaan lukien 
avoimeen suunnitelmaan pohjaava lämmönjakaja, joka 
rakentui 3d-tulostetuista osista ja kierräte  yjen alumiini-
tölkkien osista (WikiHouse 2014). Esivalmisteisia osia, paneeleita 
ja  laelemen  ejä ovat muutkin hyödyntäneet, sillä ne ovat 
kriisiavun kannalta hyviä siirtymävaiheen ratkaisuja: Ne 
mahtuvat pieneen  laan rahda  aessa ja hyvin suunniteltuina 
voivat hätäapuvaiheen jälkeen toimia rakennusmateriaalina 
jälleenrakentamisessa (Kuva5 & Kuva6). Monet näistä malleista 
ovat pitkälle teollises   tuote  uja ja onneksi nykyisin myös 
energiaomavaraisia. Niihin on parhaimmillaan integroitu 
kuivawc, vedenkeräysjärjestelmä, passiivinen tuuletus ja 
kuuman veden lämmitys katolla (ks. CartewilliamsonArchitects 
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2016) (Kuvat 36-38). Näiden valmiiden ”pake   ” -ratkaisuiden 
hyödyntämisessä ongelmana voi kuitenkin olla kalleus. 
Wiki-talo edustaa näiden jo tunne  ujen ”fl at-pack” -mallien 
vastapainona avoimia nykyteknologiaa hyödyntäviä paikalla 
tehtävän sarjatuotannon esimerkkejä. 

Esivalmisteiset seinäelemen  t voivat toimia myös joustavuu-
den ja laajentamisen välineinä. Esivalmisteisiin kanne  aviin 
elemen  eihin turvautuminen voi paitsi mahdollistaa japa-
nilaisi  ain joustavan  lankäytön (Kuva13) (Mima Architects 2011),  
mu  a myös edullisen vanhan rakenteen säily  ämisen. Tästä 
esimerkkinä on People’s-arkkiteh  en suunni  elema toisiinsa 
helpos   liite  ävistä paneeleista koo  u sisäpihatalo (Kuva11 

& Kuva12). Talo mahdollistaa vanhan rakenteen säily  ämisen 
remon   a puolta halvemmalla hinnalla ja viidesosan hinnalla 
purkamisesta ja uuden rakentamisesta paikalle. Ratkaisu 
mahdollistaa rakennuksen jatkuvan käytön ilman, e  ä taloa 
museoidaan au  oksi. (People’s Architecture Offi  ce 2014.) 

C.2.2. Oikea hallintamalli ja kompensaatio 
- mahdollistavat laadun hankkimisen sekä kestävän täyden-
nysrakentamisen. Oikeat asuntojen hallinta- ja omistusmallit 
mahdollistavat sekä kestävien ratkaisujen hankkimisen, e  ä  
laadukkaan suunni  elun. Jo  a vähävaraiset eivät kärsisi, 
vaan hyötyisivät kestävän kehityksen ja energiansäästön 
tavoi  elusta, energiansäästöön tähtäävillä määräyksillä 
tulisi huomioida ne eri tasot, joilla rakentamisessa voidaan 
säästää energiaa ja materiaalia. Vähäinen kuu  oiden käy  ö 
henkeä kohden on yksi tapa säästää energiaa rakentamisess: 
Käy  ämällä kuu  oiden vähyy  ä henkilöä kohden kompen-
saa  operiaa  eena voidaan madaltaa rakentamisen kustan-
nuksia vähävaraisille.

Kuva14.  Heijmans One, Heijmans. Amsterdam, 2015.

Kuva15.  Heijmans One. ©Moodbuilders, Tim van der Grinten

Kuva16.  Heijmans One. ©Moodbuilders, Tim van der Grinten

Kuva17.  CPH Shelter & VILLAGE, Tegnestuen Vandkunsten. 
Kööpenhamina 2016.

Kuva18.  CPH Shelter & VILLAGE, Tegnestuen Vandkunsten. 
Kööpenhamina 2016.
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Materiaalisen kestävyyden tekijöitä 
Uusiokäyttö, jaetut käytöt, kierrätettävyys, 
modulaarisuus, purettavuus, suljettu kierto, 
omavaraisuus, itsenäisyys 

Jaetut tilat, uusi tekniikka, 
monikäyttöisyys ja tilapäisyys 
kaupunkirakenteen jouston, 
kestävyyden ja elävyyden tuojina
8. Jaetuilla ja monikäyttöisillä tiloilla 
ja väliaikaisilla käytöillä tilansäästöä, 
kestävää joustavuutta ja eloa 
kaupunkirakenteeseen;
9. Liikkuva ja verkostoitunut kylä 
–identiteetti, yksilöllisyys, yhteisöllisyys 
ja imago uuden paikkaan sitoutumisen, 
resurssien viisaan käytön ja vastuunoton 
mahdollistajana liikkuvassa elämäntyylissä;
10. Esivalmisteisuus ja massaräätälöinti, 
off -grid tekniikka, suljetun kierron  ja jaettuja 
käyttöjä tukevat ratkaisut ja mahdollistavat 
kompaktit päästöiltään hallitut vähän 
ympäristöä, tonttia ja naapurustoa 
kuormittavat ratkaisut, joilla myös asukkaat 
voivat saada lisäansiota asumisestaan; 
11. Osaava materiaalien ylöskierrättäminen 
mahdollistaa terveen, turvallisen ja 
ekologisen kodin;
12. Yksinkertaistettu sarjavalmistus ja 
-asennus kohdepaikalla mahdollistaa 
sen, että jopa vientituotteet voivat 
helposti työllistää paikallisväestöä myös 
infrastruktuuriltaan kehittymättömimmissä 
maissa.
- Arkkitehtuurin luovat askeleet.
Tekijän omat muistiinpanot, 2016

Arkkiteh  opiskelija Olli Enne on vuosina 2013-2016 
mennessä lanseerannut, suunnitellut, saanut luvan ja 
rakentanut oman “Yksiö puutarhassa” -talonsa (Kuva8, Kuva9 & 

Kuva10) Vantaalle, myynyt kaksi muuta ja alkanut suunnitella 
konsep  n pohjalle yhteisörakennu  amisprojek  a. Hän  
esi  elee konsep  nsa poikkeuksellises   arkkiteh  vetoisena 
tyyppi- ja valmistalona. Olli Enteen rakennus käy  ää koneis-
te  uja osia, mu  a se ei muodoltaan poikkea rakentamisen 
tradi  ostamme. Se kuitenkin esi  ää hyvin pienen kaupun-
kipientalon uudisrakentamisen yhtenä uutena vaihtoehtona 
täydennysrakentamisen ken  ään. Rakennus on kauniis   
suunniteltu moderni talo, joka soveltuu myös historialliseen 
miljööseen. Sen erityisenä yksityiskohtana on  laa säästävä 
fl at-pack varastoportaikko sekä lämmitystekniikassa ja valon-
käytössä säästävä toisen kerroksen sälela   a, joka ratkaisuna 
tuo Aalto-tyyppistä hienojen detaljien tunnelmaa taloon. Olli 
Enteen ehdotuksen täysimääräisessä hyödyntämisessä otet-
taisiin käy  öön koko pääkaupunkiseudulla kolme miljoonaa 
käy  ämätöntä rakennusneliötä, joka vastaisi yksiöissä 75 000 
yksikköä – samaa määrää, mitä hänen mukaansa Helsingissä 
on nykyään. Ratkaisu on jo sellaisenaan merki  ävä, vaikka 
talo on yksiöksi kohtuullisen kokoinen. Helsingissä vuonna 
2011 keskimääräinen asuinpinta-ala asukasta kohden oli 
35 neliötä. Nyt markkinoille valmistuu muitakin yli 40-neli-
öisiä pientaloja, jotka on tarkoite  u yksinasujille. Ratkaisu 
valmiille pientalotonteille sijoite  una  ivistää rakenne  a 
ja monipuolistaa asuntotarjontaa yksinasujille, mu  a ei 
väl  ämä  ä pienennä asukkaan hiilijalanjälkeä. Vaihtoehto on 
periaa  eessa perinteisten lupaprosessien jälkeen tavoitet-
tavissa kenelle tahansa ton  n omistajalle, mu  a toistaiseksi 
ainakin tämä talo on vielä ainakin kaikkein köyhimmille 
hintava vaihtoehto. 50-neliöinen asunto Vantaan Korsossa 

tuli maksamaan Enteelle 125 000 euroa, josta 14 233 euroa 
pelkkiin lupa- ja lii  ymäasioihin (Suojanen 2015; Vantaan Sanomat 

2014).

Pääkaupunkiseudulla asunnon hankkiminen tai vuokraaminen 
käyvät monille liian kalliiksi. Viidentoista pohjalaisen kunnan 
omistama Lakea on ARA:n kanssa kehi  änyt Buckminster 
Fullerin idean tyyliin keveämmän rahoitusmuodon hankkia 
asunto. Oman asunnon saa sen mukaan ilman suurta 
pääomaa tai riskiä lainanotosta. Asunnosta seitsemänkym-
mentä prosen   a maksetaan kuukausivas  kkeen yhteydessä 
vuokralla asuen. (Uusi Suomi 2013.) Tämä rahoitusmalli voisi olla 
malli myös pienen kodin hankkimiseen – asunto myytäisiin 
kuin auto osamaksun tavoin. Myös leasing-mallit ovat 
mahdollisia. Kaupallinen, siirre  ävinä  layksiköinä taloja 
valmistava Teijo-talot myös vuokraa rakennuksia, ja heidän 
kau  aan voi jopa vaihtaa taloja. (Teijo-talot.) Malli on joustava, 
mu  a voi sellaisenaan johtaa kertakäy  öistymiseen talojen 
hankinnassa. Tämä on uhka, joka koskee muitakin edullisia ja 
 lapäisiä rakennuksia. Uhkaa lieventää, se, e  ä talot kestävät 

käytössä myös kierräte  yinä ilman, e  ä niitä tarvitsee purkaa 
jä  eeksi tai rakennusmateriaaliksi.

C.3.  Kehittyvä kaupunki
Joskus rajallinen asuntotuotanto ja liian kalliit hinnat voivat 
toimia myös kaupungin kasvun tulppana kun  paikalle ei saada 
rii  ävän nopeas   rii  ävän edullista työvoimaa. Jaetut  lat, 
monikäy  öisyys,  lapäisyys ja liikkuvuus toimivat kaupunki-
rakenteen jouston ja elävyyden tuojina. Se, millä tavoin näitä 
keinoja on asumisen arkkitehtuurissa on jo hyödynne  y käy 
selville seuraavassa kappaleessa. Asumisessa kestävyyteen 
vaiku  aa pitkäl   myös tarjonta: mikäli edullisia kestäviä ja 
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esimerkiksi laadukkaaseen kierrätykseen perustuvia vaih-
toehtoja ei ole tarjolla, ei hyviä valintoja myöskään tehdä. 
Onneksi kaupallisella puolella tähän rakoon on lähde  y 
kehi  ämään tuo  eita. Yritykset ovat alkaneet tunnistaa 
markkinoilla väliinputoavan joukon, työssäkäyvät yksinasujat, 
joilla ei ole varaa perinteiseen asumisen tasoon keskeisellä 
sijainnilla. Kun tälle joukolle etsitään asumiseen monipuoli-
sempia vaihtoehtoja, löytyy todennäköises   myös kysyntää 
kestäville hyvin suunnitelluille ratkaisuille. Ja kun ratkaisut 
yleistyvät, tukee se toivon mukaan niiden saatavuu  a myös 
vaa  ma  omammissa olosuhteissa.

Kaikki  ivistäminen ei ole pelkästään posi  ivista, vaan liian 
 ivillä ja huonos   suunnitellulla rakenteella voidaan  myös 

voimistaa ongelmia -sekä turva  omuu  a e  ä niin edelleen 
aluei  a eriy  ävää muu  oliike  ä. Sosiaalises   kestävä raken-
teen  ivistäminen tarvitsee sekä uusia suunni  elmakonsep-
teja, e  ä täydennysrakentamisen käytäntöjä. Onnistuneesta 
ja mielestäni uudenlaisesta  iviistä modulaarisesta, mu  a 
monimuotoisesta pienten yksikköjen muodostamasta ympä-
ristöstä toimii toteutus, jossa 25 asuntoa sijoite   in kuuden 
omako  talon ton  lle. Tiivis rakenne on kuin muistuma 
eurooppalaisesta kaupunkikeskustasta keskellä Kanadaa; 
siinä yksuityy  ä haetaan (paikallises  ) pieniin asuntoihin 
kerrostasoilla ja yhteisöllisyy  ä sekä turvaa kehämäisellä 
kor  elirakenteella. Monimuotoiset  lamodulit hakevat yhtä-
aikaises   näkymiä, e  ä yksityisyy  ä. (kuvat 39-41.) (ks. 5468796 

Architecture & Cohlmeyer Architecture Limited 2013.)

Suomessa hallitus haluaa helpo  aa rakentamista purkamalla 
esteitä maankäy  ö- ja rakennuslainsäädännöstä, muiden 
muassa pihalle rakentaminen voi tulevina vuosina helpo  ua, 
eikä jatkossa kaikkia normeja, kuten estee  ömyy  ä tai  e  yä 

Kuva19.  Dwelle.ing, Dwelle. Manchester 2011.

Kuva20.  Dwelle.ing, Dwelle

Kuva21.  Dwelle.ing, Dwelle

Kuva22.  Micro compact home, Richard Horden et al.  London 2006. 

Kuva23.  Micro compact home, Richard Horden et al. 

Kuva24.  Starter Home* No. 1, OJT. New Orleans 2015. © William Crocker.
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Elämänkaarellisen kestävyyden 
tekijöitä:
Laatu, sijainti, turva, arvonnousu, 
ansaintamahdollisuudet, toistettavuus, 
jatkettavuus, pieni alkupääoma ja 
tavoiteltu kasvu huomioon, täydennettävyys, 
joustavuus, monikäyttöisyys, aktiivinen 
asuttaminen, kasvun vara – ulkoisesti ja 
sisäisesti, jatkettavuus, muokattavuus

Suunnittelussa huomioitavia uhkia:
-Liikakansoitus ja ympäristön rapautuminen: 
estetään sisällyttämällä konseptiin tila 
kasvulle ja erilaistuneille käytöille;
- Turvattomuus: Myös kompaktin 
arkkitehtuurin tulee minimitilassa luoda 
sosiaalisesti valvottavia alueita, tila 
yksityisen ja julkisen välille. Rakennusten 
ryhmittelyllä ja jo pelkällä kuistilla tai 
terassilla voinee luoda tätä tilaa, jos muuta 
ei ole tarjolla.

Kestävyys, arvon säilyminen
16. Hyvin suunniteltu nostaa arvoaan 
ajan kuluessa. Pääoman arvon nousu on 
mahdollisuus nousta köyhyydestä;
17. Liikennevälineiksi rekisteröidyt asunnot 
menettävät usein arvonsa ajan kuluessa. 
– Tämä kertoo mielestäni siitä, että 
lopulta asuminen täytyy jossain määrin 
sitoa paikkaan, eikä kysymyksessä voi olla 
ratkaisuiltaan lopullisesti lukittu ratkaisu, 
vaan muutokset mahdollistava rakenne.

- Arkkitehtuurin luovat askeleet . Tekijän omat 
muistiinpanot, 2016

autopaikkamäärää, väl  ämä  ä tarvitse nouda  aa kaikkien 
asuntojen kohdalla. Myös asunto-osakeyh  ön päätöksen-
tekoa halutaan jouhevoi  aa laillistamalla päätökset ilman, 
e  ä yh  össä kaikki olisivat yksimielisiä. Tämä voi helpo  aa 
täydennysrakentamista sekä pihojen parannuksia. (Malmberg 

2015.) Se, miten poikkeukset sallitaan ja millaisia kokonais-
seuraamuksia esteiden purkamisella on, jää nähtäväksi. Jos 
esteitä purkaessa ei oteta kokonaisseuraamuksia huomioon, 
yhdyskuntarakenne voi en  sestään hajautua, sen sijasta e  ä 
se eheytyisi. Tähän voi vaiku  aa rakentamisen ohjauksella. 
Ruotsissa esimerkiksi on jo 2014 vuodesta läh  en salli  u 25 
neliön suuruisen, 4,5 metriä korkean asuinmökin rakentami-
nen ton  lle ilman lupaa. Tämä voi tarkoi  aa jopa 200 000 
uu  a asuinmökkiä olevaan rakenteeseen. Useilla talotehtailla 
onkin näitä mökkejä varten jo omat mallistonsa. Ruotsissa on 
vuodesta 1979 voitu rakentaa ilman lupaa omalle pihalle 15 
neliön ja kolmen metrin korkuisen ei-asuinkäy  öön tarkoite-
tun mökin. (Mauno 2014.) Ruotsissa ollaan lakimuutoksen vuoksi 
huolissaan naapuririidoista ja ympäristön rumentumisesta 
mökkien takia. (Göransson 2014.)

C.3.1. Jaetut tilat, monikäyttöisyys, 
tilapäisyys ja liikkuvuus 
- kaupunkirakenteen jouston ja elävyyden tuojina. Sato-
asuntosijoitusyh  ö on lanseerannut ja saanut poikkeusluvan 
Vantaan kaupungilta toteu  aa kymmeniä 15 neliön yksiöitä 
Mar  nlaaksoon. Vaihtoehdon koetaan olevan ratkaisu 
työvoimapulan ratkaisemiseksi alueella. Tavallises   asunnon 
minimikoko on lainsäädännössä 20 neliötä. Asunnoille suunni-
tellaan tavallista enemmän yhteisiä  loja, ja räätälöidyt kalus-
teet mahdollistavat normaalia tehokkaamman  lankäytön ja 
viihtyisyyden pienessä  lassa  (Konttinen 2015; Moilanen 2015).

Kehitystä odo  avat ton  t saa  avat viipyä tyhjillään kymme-
nestä kahteenkymmeneen vuoteen. Tällä välillä ton  lla 
olisi jo voinut asua esimerkiksi useampi opiskelijasukupolvi. 
Kierrätetyt merikon  t koteina ovat nousseet ylöskierrä  ä-
misen yhdeksi julkaistuimmaksi malliksi. Ne ovat päätyneet 
ympäristö- ja trendi  etoisten asuin-, rakentamis- ja suunnit-
telukohteiksi ja kieltämä  ä syystä. Jo pelkästään Tanskassa 
yksi rah  yh  ö Maersk Line hylkää käytöstään 80 000 kappa-
le  a 14–20 vuoden ikäistä rah  kon   a vuosi  ain. Tanskassa 
Kööpenhaminassa on kehite  y malli, CHP-Shelter2 (Kuva17 & 

Kuva18) ja CHP-Village (Kuva32), joka ylöskierrä  ää kon  eja ja 
rakennusmateriaaleja luoden kaupungin kehityksen mukana 
siirtyvän kylän. Heidän urbaanin konsep  nsa keskeisiä 
piirteitä ovat terve maaleilta vapaa sisäilma, jota järjestelmä 
mi  aa jatkuvas  , pienistä neliöistä ulos avautuva  la sekä 
integroidut kiinteät huonekalut, jotka vapau  avat huoneissa 
keskeistä  laa muulle asumiselle. Kon   en ilmastollises   
ongelmalliset ominaisuudet on ratkaistu niin, e  ä julkisivu on 
rei’ite  y sen tuule  umiseksi ja eriste  y puukuituvillalla. Näin 
rakennetut kodit omaavat yh  ön mukaan normaalia raken-
nusta 80 prosen   a pienemmän hiilijalanjäljen.  (CPH-Containers 

2016) Kylän mukana siirtyy jae  u palvelukon   , joka käsi  elee 
kaikki kylän jä  eet ja tuo  aa sähkön sekä lämmön. Yh  ö 
neuvo  elee Kööpenh aminan kaupungin kanssa rakennuslu-
vista ja kaavoituksen käytännöistä, jotka eivät tue väliaikais-
ten naapurustojen sijoi  umista. He uskovat onnistuvansa ja 
lopulta tuo  avansa IKEA-tyyppisen mallin, jossa tuo  een 
vieminen eri maailman kolkkiin olisi mahdollista ja jonka 
avulla voisi työllistää myös paikallisia asukkaita. (Peters 2016b.) 

ThinkFactory ja arkkiteh  toimisto MRDV ovat puolestaan 
tarjonneet tulevaisuuteen arkkitehtuurivisioita siitä, miten 
kutoutuva kaupungin verkosto voi nykyaikaisin rakentamisen 

2 CHP - combined heat and power ks. lisää Motiva 2014
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Kuva25. Empowering  Shack, U-TT. Cape Town 2014. ©Daniel Schwartz.

Kuva26. Empowering  Shack, U-TT. ©Kurt Oderson.

keinoin synny  ää Tokion ja muiden kuhisevien suurkaupun-
gin kaltaisia kyliä ja limi  äisiä verkostoja (Maas et al. 2012).

C.3.2. Kestävä elämäntapa-asuminen 
tuotteena
Jo  a kestävät ratkaisut voivat yleistyä, niiden on tarjo  ava 
ratkaisuita niille, jotka tarvitsevat vaihtoehtoja pärjätäkseen 
muu  uneessa  lanteessa. Päästäkseen yhteiskunnan 
toimintaan osallisiksi muiden muassa nuoret tarvitsevat 
keveitä edullisia ”star   neliöitä” yri  ämiseen ja asumiseen. 
Edullista mu  a aiemmin vaikeas   hyödynne  ävissä olevaa 
pinta-alaa (ahtaita pirstaleisia ton  eja) saa  aa löytyä 
kaupungin laita-alueilta, väistyvien teollisuuskiinteistöjen 
tonteilta tai jopa kul  uurihistoriallisilta arvoiltaan tärkeiltä 
alueilta, jotka muuten olisivat vaarassa kuihtua.  Tällaiselle 
alueelle rakenne  u asunto voi myöhemmin olla arvokas ja 
asuntoon sijoite  u arkkitehtuuri voi maksaa itsensä takaisin. 
Tämän ajatuksen pohjalle on mm. Yhdysvalloissa kehite  y 
oma rakentamisohjelmansa Starter Home (Kuva24) . (Tate 

2016.) Alankomaissa on lanseera  u oma tuotekonsep  nsa, 
Heijmans One (Kuva15 & Kuva16), jonka tarkoituksena on tarjota 
kaupunkisinkkuille pieniä siirre  äviä yksiöitä rakennuston-
teilla keskellä kaupunkia. Yh  ö testaa parhaillaan (2015) 
taloa pioneeriasukkailla Amsterdamissa, ja taloja on  la  u 
testaukseen Limburgin osaval  oon asuntopulan ratkaisuksi. 
Konsep  in kuuluu uusiutuvan energian käy  ö rakennuksissa, 
ja yh  ö tavoi  elee rakennuksen täy  ä omavaraisuu  a tule-
vaisuudessa. Rakennuksen voi vuokrata itselleen noin 800 
eurolla kuukaudessa ja se siirtyy ton  lta toiselle kahdessa 
osassa (Kuva14). (Frearson 2015.)

Heijmans Onen kanssa samantyyppistä, mu  a ekologisilta 
ratkaisuiltaan pidemmälle mainoste  ua ratkaisua toteu  aa 
bri   läinen Dwelle-konsep   (Kuva19, Kuva20 & Kuva21). Kuten Kuva27. Empowering Shack, U-TT.

Kuva28. Empowering Shack, U-TT.

Kuva29. Empowering Shack, U-TT. ©Design Indaba.
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Sosiaalinen suvereniteetti, 
erottautuminen ja tunnistettavuus
Erilaistuminen, yhteisöllisyys ja yksityisyys, 
esteettisyys, kodinomaisuus, mukavuus, 
tunnistettavuus, erottautuminen, 
yhteenkuuluvuus, viestiminen, identiteetti, 
persoonallisuus
sukupolvitekijät: saavutettavuus –linjoilla, 
jakaen, lainaten, vaihtaen ja läheltä, 
liikkuvuus, siirrettävyys, keveys, kompaktius, 
helppous,

Tunnistettavuus ja identiteetti – 
Kestävä elämäntapa-asuminen 
tuotteena
13. Kokonaisvaltaisella ajattelulla 
vaihtoehtoja - kestävyyttä, terveellisyyttä 
ja hyvinvointia asumiseen. 
14. Sijainiltaan keskeinen asuinpaikka, 
ekologisuus, terveellisyys, yhteisöllisyys, 
liikkuvuus ja kompaktius houkuttelee ainakin 
tiettyä kasvavaa väestönosaa: Työikäisiä, 
hyvin koulutettuja yksinasujia Jos toiselle, 
ei niin hyvätuloiselle yksinasujien joukolle 
tarjotaan myös valinnan mahdollisuuksia 
– hyvät ympäristön ja yksilön kannalta 
edulliset päätökset lisääntyvät. Tämä on 
nyt joukko, jota ei tuotteissa vielä riittävän 
paljoa huomioida.
15. Arkkitehtuurin, vihreän teknologian ja 
massaräätälöinnin yhdistämisellä kestäviä, 
asukkaiden näköisiä koteja.

- Arkkitehtuurin luovat askeleet ei-arkkitehtuuristen 
ongelmien ratkaisuun. Tekijän omat muistiinpanot, 2016

muutkin aikaisemmin esitellyt mallit, Dwelle  edostaa 
uuden sukupolven myötä mukaan tulevat asumisen trendit: 
helppouden, ekologisuuden, tunniste  avuuden ja designin 
yhdistämisen asumisessa. Heidän mallinsa tavoi  aa sano-
jensa mukaan nollahiilijalanjäljen ja elämänkaariasumisen 
standardit. Rakennusta voi myöhemmin jatkaa, siitä on 
tarjolla liikuteltava leirintäalueille soveltuva versio sekä pieni, 
Britannian rakennuslainsäädännössä piharakennukseksi 
soveltuva, alle nelimetrinen versio. Dwelle näy  ää myös 
tarjoavan kymmenen vuoden takuuta ja täy  ä huoltopal-
velua rakennuksiin, mikä on jälleen yksi askel lähemmäs 
asumista palveluna3. (Dwelle 2016.) 

Edellä mainitut esimerkit ovat kaupallisia versioita, jotka 
hyödyntävät arkkiteh  suunni  elua osana konsep  a ja hake-
vat markkinarakoa nimenomaan vaihtoehtoisista, säädösten 
rajapinnalle sijoi  uvista rakennustyypeistä. Näiden lisäksi 
on paljon kaupallisia siirre  äviä rakennustyyppejä, jotka 
eivät väl  ämä  ä tyyppeinä sellaisenaan sovellu urbaaniin 
ympäristöön. Lisäksi on paljon kehite  yjä ajankohtaisia 
konsepteja, kuten mm. Solar decathlon -kilpailussa haet-
tuja innova  isia ekologisia asuntoja, jotka tekniikan avulla 
tuo  avat nolla- tai plusenergiataloja, mu  a jotka eivät ole 
koskaan tai vielä päätyneet tuotantoon. Halusin tässä kohtaa 
esitellä nimenomaan töitä ja ratkaisuja, jotka ovat taloudel-
lisilta lähtökohdiltaan sellaisia, e  ä ne ovat jo käytössä ja 
tuotannossa, ja sitä kau  a osoi  aa, e  ä muutos koh   yhä 
kestävämpiä ratkaisuja on ajankohtainen ja jo tehtävissä, ja 
e  ä monien tavoi  eiden kuten rakennustaiteellisen laadun, 
osallistavuuden, tuuna  avuuden, edullisuuden ja ekologi-
suuden yhdistäminen yhteen rakennukseen ei ole mahdoton 
tehtävä.

3  Vertaa ’dwelling as service’ ja mobility as service

Rakennuksia voi saada yksinkertaisilla ratkaisuilla ja arkki-
tehtuuria yhdistämällä en  stäkin ekotehokkaammiksi. 
Kestävyyden ohella omavaraisuuteen pohjaavat järjestelmät 
voivat helpo  aa täydennysrakentamiseta. Ranskalainen 
ikkunavalmistaja on yhdessä muiden alan yritysten kanssa 
kehi  änyt esivalmistetusta  laelemen  stä EU-koetalon, 
joka on lämmitykseltään ja osi  ain sähköltään omavarainen. 
Omavaraisuus tässä nollaenergiatalossa perustuu hyvään 
eristykseen, ilmaa kierrä  äviin ja esilämmi  äviin ka  oon ja 
ikkunaelemen  eihin, matalakulutuksiseen lämpöä talteen 
o  avaan ilmastoin  järjestelmään, aurinkosähköpaneeleihin 
sekä aurinkolämpökeräimiin. Rakennuksen voi lii  ää esimer-
kiksi kerrostalon katolle ilman sähkö- tai lämpöverkkoon 
kytkemistä. Jos samaan yhteyteen liite  äisiin vielä jä  eitä 
käsi  elevä pieni voimalaitos, rakennus olisi kokonaan omava-
rainen ja tuo  aisi ulkopuolelleenkin sähköä. Järjestelmä 
on  etenkin tavanomaista rakentamista kalliimpi, mu  a 
vuoden käy  ökustannukset huomioiden sen kokonaishinta 
on vastaavaa tavanomaista rakentamista vain viisi prosen   a 
kalliimpi ja kokonaistalous posi  ivinen. Velux on Soltag-
koetalon (Kuva34 & Kuva35) jälkeen rakentanut ja edelleen 
kehi  änyt konsep  a eri rakennuksissa. (Ecobuilding-Club 2008; 

Velux Group 2016)

C.4. Sosiaalinen kestävyys ja 
rakenne 
Edellä läpikäydyt esimerkit ovat pitkäl   korkean kehitysas-
teen malleja teollistuneissa maissa tehdyistä kestävän raken-
tamisen käytäntöjä monipuolistavista malleista. Kehi  yvien 
maiden ja slummien ongelmiin niistä ei sellaisenaan ole vielä 
ratkaisuksi, vaikka varsinkin avointen suunnitelmien ja paikalla 
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esivalmistetun rakennuksen periaate toimivat nekin hyvin 
kehi  yvissä maissa. Varsinkin kehi  yvissä maissa tarvitaan 
edullisia ja yhteisön nousua tukevia kestävän suunni  elun ja 
rakentamisen neuvoja, sillä suurin osa maapallon elintasoaan 
nostavasta väestöstä sijaitsee päiväntasaajan eteläpuolella. 
Urban Think Tank hakee realis  sta ja resurssiviisasta malli-
ratkaisua sosiaalises   kestävistä suunni  eluperiaa  eista 
Etelä-Afrikan slummien ongelmiin (Kuvat 25-29). Periaa  eisiin 
kuuluu monialainen tutkiva työ, osallistavat työpajat sekä 
tässäkin työssä peräänkuulute  u resurssilähtöinen vähit-
täisen parantamisen ajatus (incremental). Rakennuksen 
toteu  aminen yhteityössä paikalliseten toimijoiden kanssa 
mahdollistaa sen leviämisen laajemmalle yhteisön käy  öön. 
Empower Shack -nimeä kantavien rakennusten edullisuus 
perustuu siihen, e  ä hyödyntävät slummeissa tavallises   
nähtyjä materiaaleja ja rakenne  a aiempaa turvallisemmassa 
ja kestävämmässä muodossa. Rakennusmateriaalina taval-
lista kehitystyöarkkitehtuurin  iltä edullisemmat  aaltopel   
ja puurunko kyseenalaistavat stereotyyppisen suunni  e-
lukäytännön. Materiaalien sijasta, elintason parantamisen 
mahdollisuuksia haetaan tässä mallissa laajennuksia ja 
elin  laa ajatellen. Ylöspäin Rakentamalla haetaan  laa ahtau-
dessa, luodaan liikkuma  laa rakennusten ympärille sekä 
mahdollistetaan yksityisen alueen muodostuminen  niin, e  ä 
rakennuksen alakertaa on helpompi joustavas   hyödyntää 
myös yri  ämisessä. Turvallisuu  a lisätään aluetasolla erot-
tamalla rakennukset toisistaan omiksi vyöhykkeikseen ja 
hamo  amalla niiden ympärille jäävä  la erilaisiksi yksityisiksi, 
jaetuiksi ja julkisiksi ulko  loiksi. Rakennukset väl  yvät tulipa-
loilta väli  lojen ansiosta ja tulvilta, kun rakenne on noste  u 
kohotetuille paaluille. Think Tankin mukaan tämänkaltainen 
kokonaisratkaisu mahdollistaa omistusoikeuksien vahvista-
misen. (Hudson 2014; Stot 2014; Urban Think Tank 2014.)

Kuva30.  Quinta Monroy, Elemental. Tarapacá 2003. ©Tadeuz Jalocha.

Kuva31.  20K Idella’s House, Rural Studios. Newbern 2014. ©Tim Hursley.

Kuva32.   CPH Shelter & VILLAGE, Tegnestuen Vandkunsten. ©Grey 
Visuals.

Kuva33.  Parasite Las Palmas, Korteknie Stuhlmacher Architecten. 
Rotterdam 2001. ©Anne Bousema.
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dollaria. Summa perustuu siihen, e  ä sosiaalituen varassa 
oleva, köyhyysrajan alapuolella elävä voi maksaa lainaku-
lunsa. Talojen kehitys on perustunut Samuel Mockbeen Rural 
Studion ajatukseen koulu  aa arkkitehtuurin opiskelijoita 
käytännön töihin sosiaalisten kehitysprojek  en varjossa. 

20K talossa on luonnollinen ilmanvaihto ja suihkussa 
tornadoilta suojaava turvahuone. Sen suunni  eluun on 
tekijöiden mukaan uhra  u yli 100 000 (opiskelijoiden) tun  a, 
ja tavanomaisesta ulkonäöstään huolima  a rakennus toimii 
rakentajansa mukaan kuin lentokone. Erikoisesta luontees-
taan ja alun perin pienestä koostaan johtuen rakennus ei ole 
saanut lupaviranomaisten hyväksyntää. Lupa-asiaan vaikut-
taa esimerkiksi Yhdysvalloissa ilmeises   poikkeava, mu  a 
materiaalitehokas rossipohja.  (Peters 2016a.) Talon markkinoille 
tuominen on myös oma haasteensa, sillä korkea hinta-laa-
tusuhde on kaksiteräinen miekka: talon arvo on tavannut 
nousemaan sen palatessa myyn  in. Tilanne on päinvastainen 
enemmän ajoneuvoja muistu  avissa matkailuvaunu-tyyppi-
sissä ratkaisuissa: niiden hinta laskee iän kar  uessa kuten 
ajoneuvojenkin hinta. (Brownstone 2013)

Kummallekaan edulliselle rakennustyypille ei kuitenkaan ole 
tahtonut löytyä rahoitusmallia. Pankeille pienet talolainat 
ovat tuo  osuhteeltaan huonoja, mikä on maailmanlaajuises   
vastaan tuleva ongelma. Lainatuo  eita on kuitenkin pank-
kien puolelta ale  u kehi  ää myös vähävaraisille (Peters 2016a). 
  
Rural  Studio haluaa hankkia yhteistyökumppanit, joiden 
avulla rakennus säilyisi edullisena (Peters 2016a). Tahto pitää 
hinta alhaalla on mielestäni kaksinainen, sillä onhan toisaalta 
vähävaraisen omistajan etu, e  ä tämä saa pääomalleen 
tahtoessaan tuo  oa. Markkina-arvon nouseminen on merkki 
rakennuksen sekä sijoituspaikan arvonnoususta. Toisaalta 
olisi vähävaraisen ostajan kannalta hienoa, jos asunnon hinta 

Juuri ennen opinnäytetyöni valmistumista chileläinen Do 
Tank Elemental4 vapau    neljä menestyksekästä sosiaalisen 
asumisen suunnitelmaansa vapaaseen käy  öön ja siinä 
yhteydessä julkis   vähi  äisen kehi  ymisen (incremental) 
aakkoset. Heidän mukaansa sosiaalinen kestävyys matalan 
tulotason asumisessa perustuu siihen, e  ä jos alemman 
tulotason väestöstä halutaan asumisella nostaa väestöä 
keskiluokkaan, sille täytyy asunnossa ja ympäristössä varata 
kasvun varaa sekä olosuhteet. Kaikkeen ei kuitenkaan voi 
eikä tarvitse he   olla varaa. Nämä näkökohdat ovat hyvin 
yhteneväiset minun muista lähteistä vetämieni johtopäätös-
ten kanssa: Olosuhteilla he tarkoi  avat muun muassa sitä, 
e  ä asunnon sijainnin täytyy olla hyvä, kasvun täytyy olla 
mahdollista ilman, e  ä syntyy vaaraa liikakansoi  umisesta; 
ympäristön tulee luoda raamit erilaistuneille toiminnoille, 
jo  a mahdollistetaan parannukset ja vältetään ympäristön 
rapautuminen; alueen tulee tarjota mahdollisuus yhtei-
sölliseen  laan julkisen ja yksityisen välille, jo  a yhteiset 
sosiaaliset säännöt ja sosiaalinen valvonta mahdollistuvat. 
(Elemental 2016.) Elementalin suunnitelmat ovat linjassa näiden 
periaa  eiden kanssa. Muutkin ovat pyrkineet vastaamaan 
kysymyksiin keskenään hieman eri tavoin.

C.4.1. Kestävyys, arvon säilyminen ja 
kertautuminen
Sosiaalises   kestävänä ratkaisuna Rural Studio on pitkään 
kehi  änyt ultraedullista asuntoa, ”20k”:ta (Kuva31) , vapau-
te  avaksi asuntomarkkinoille. Kymmenen vuo  a proto-
tyyppeinä kehitetyn asunnon on määrä maksaa vain 20 000 

4 Elemental on Alejander Aravenan ja yhtiökumppaninsa 
perustama Chileläinen ”Do Tank”, joka koostuu Aravenan studiosta, 
öljy-yhtiöstä COPEC:sta ja Chilen yliopistosta (Universidad Católica 
de Chile in Santiago) .

           

Asukkaan omaa vaikuttamisen 
kokemusta tukevia elementtejä
Osallisuus, yhteisöllisyys, sitoutuneisuus, 
vastuu, omistajuus, hallinta, turvan tunne, 
vyökykkeet, reviiri, sitoutuminen, jaetut 
käytöt, positiivinen sosiaalinen valvonta

Asukkaan vaikuttamismahdollisuudet 
– sosiaalisen kestävyyden takeita
18. Kiinteän omaisuuden vähittäinen 
arvonnousu ”tiili tiileltä” investoiminen 
rakenteeseen. yrittämis- ja 
työssäkäyntimahdollisuudet mahdollistavat 
köyhyydestä ylös pääsemisen.
19. Hyvä sijainti, sopiva tehokkuus, riittävän 
pienet klusterit ja joustava –laajennettava 
rakenne, johon asukas voi investoida ajan 
kuluessa takaavat mahdollisuuden alueen 
arvonnousulle sekä turvallisen sosiaalisen 
ympäristön kasvualustan.
20. Rakennuksen sisäänkäyntikerroksen 
avonaisuus, joustavat yksityisyyden 
tasoiltaan erilaiset ratkaisut mahdollistava 
pohja ja vaihtoehtoiset sisäänkäynnit 
mahdollistavat yhdistetyn asumisen ja 
yrittämisen edullisesti.
- Arkkitehtuurin luovat askeleet ei-arkkitehtuuristen 
ongelmien ratkaisuun. Tekijän omat muistiinpanot, 2016
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Kuva34.  Soltag, Velux. ©Adam Mørk.

Kuva35.  Soltag, Velux

Kuva36. Grid, CarterWilliamson Architects. Melbourne 2012.  © Brett 
Boardman Photography.

Kuva37. Grid, CarterWilliamson Architects. Melbourne 2012.      
 © Brett Boardman Photography.

Kuva38. Grid, CarterWilliamson Architects

jälleenmyytynä olisi alhainen. Rural Studio myöntää, e  ä 
rakennute  una talon lopullisen hinnan tulisi mahdollises   
olla korkeampi – onhan talon tärkeä tehtävä myös tarjota 
rakentajille töitä sekä toimeentulo (Peters 2016a). Tästä syystä 
studio on hylännyt myös esivalmisteiset osat (em.). 

C.4.2. Asukkaan vaikuttamismahdollisuudet
Edullisuus, jatke  avuus, kehite  ävyys, osallistaminen.  
Elemental tarjoaa Chileen suunni  elemiensa rakennusten 
asukkaille Core-housing -mallia ”puolikkaan talon” muodossa 
(Kuva30). Malli varmistaa asukkailleen tavallises   kalliit 
perustarpeet yksinkertaisessa muodossa ja sallii asukkaiden 
rakentaa loput talostaan varojen salliessa. Puolikas malli 
mahdollistaa sosiaalisen asumisen rakentumisen paremmalle 
sijainnille ja resurssitehokkaas  . (Elemental 2008.) Muoto perus-
tuu valmiiksi tai raakapinnalle rakenne  uun puolikkaaseen, 
palveluilla varuste  uun kaksi- tai kolmikerroksiseen siivuun, 
jota voi itse täydentää katon alla toisella puolikkaalla. Mallin 
menestyksekkyys ei perustu ainoastaan core-housing 
periaa  eeseen, vaan se o  aa alakerran avoimella  lalla 
huomioon asukkaiden tarpeen käy  ää ko  aan yri  ämisen 
paikkana. Alin kerros voi tarjota paikan omalle yritykselle, 
autokorjaamolle tai vaikka parturikampaamolle. Kytketyt 
talot mahdollistavat hyvin tehokkaan maankäytön samalla 
kun ne kuitenkin iden  fi oivat talot omiksi alueikseen. Talot 
jakaantuvat pienten kor  elipihojen ympärille (20 perhe  ä) 
(Elemental 2008). Sopivan pieninä kokonaisuuksina ne mahdol-
listavat hallinnan, omistuksen- ja vastuuntunnon tunteen, 
posi  ivista sosiaalista valvontaa ja sen kau  a turvallisuu  a 
ja siistey  ä. 
Elementalin toiminta perustuu vahvas   jatkuvaan osallista-
miseen ja sosiaalisen asumisen rakentamisessa aja  eluun, 
e  ä tuetun asumisen pitäisi olla investoin   eikä kuluerä. 
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Tällä aja  elumallilla syntyy rakennuksia, joiden rakentami-
seen anne  u alkuarvo lisääntyy ajan kuluessa. Jos tue  u 
asuminen mahdollistaa köyhän omaisuuden arvonnousun, 
se on mahdollisuus nousta köyhyydestä. Tässä aja  elussa 
arkkitehtuuri, siis laadukas suunni  elu toimii nimen omai-
sena välineenä sosiaaliseen nousuun.  (Aravena 2015 ; Franco 2016) 
Tämä on keino, jonka useimmat esivalmisteiset siirre  ävät 
talot luonnostaan mene  ävät mu  a jonka myös Rural Studio 
mene  ää pyrkiessään pitämään rakennuksen jälleenmyyn-
 arvon alhaalla. Tämän vuoksi sosiaalistenkin kohteiden 

sijainnin on oltava hyvä, laajennuksen mahdollinen sekä 
 lan tehokkuussuhteen ja suunni  elun laadun korkea. 

Elementalin perustaja Aravena onkin avannut parhaimmat 
sosiaalisen asumisen suunnitelmansa avoimeen käy  öön, 
jo  a tämä olisi mahdollista. (Stott 2016) Elementalin toiminta 
osoi  aa sen, kuinka arkkitehtuurilla voidaan ratkoa ei-arkki-
tehtuurisia ongelmia.

Kasvun vara ja ero länsimaihin. Elementalin mukaan keski-
luokkainen perhe elää kohtuudella 70-80 neliössä. Mikäli 
tähän ei ole varaa, voidaan rakentaa noin puolikas siitä tai 
jopa pienempi 30 neliön asunto, jota voidaan myöhemmin 
täydentämällä laajentaa. Heidän mukaansa asunnossa tulee 
olla vara  una paikka muiden muassa pesukoneelle ja kylpy-
ammeelle sekä ton  lla varaa autolle. Elementalin laskelmat 
perustuvat Chilelle tyypilliseen ikä- ja perherakenteeseen, 
missä perheet ovat  vielä täkäläistä suurempia ja niihin sisäl-
tyy usein meidän käsityksiämme laajemmin sukua. (Elemental 

2016) Näitä näkökoh  a voi pienen jalanjäljen asunnossa 
o  aa kohdekohtaises   huomioon, koska kehi  yneiden ja 
kehi  yvien talouksien tavoi  eet keskenään päinvastaisia – 
mm. Chilessä elintasoa pyritään perhetasolla kasva  amaan 
kun taas länsimaissa, jostain joudutaan supistuvan talouden, 

Kuva39. Centre Village, 5468796 Architecture + 
Cohlmeyer Architecture Limited  

Kuva40. Centre Village, 5468796 Architecture + Cohlmeyer Architecture Limited. Winnipeg 2010. © 5468796 Architecture. 

Kuva41. Centre Village, 5468796 Architecture + Cohlmeyer Architecture Limited  

pienenevän perhekoon ja ympäristöhaasteiden takia nipis-
tämään. Tässä kohtaa konseptoinnissa on selvä ero sen 
välillä, mihin suunnitelmaa tehdään: Suurempien perheiden 
alueilla,  lojen täytyy vastata näitä laajenemisen tarpeita, 
kun taas yhden hengen talouksiin paino  uvissa länsimaissa 
pienen asunnon tarve voi olla elämänmi  ainen. Toisaalta, 
miksei myös kehi  yneiden maiden asuntoihin voisi varata 
jo alkuperäisissä suunnitelmissa  laa tarpeen ja resurssien 
mukaiselle laajentumiselle?
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D-OSA: PRIORISOINTI 
JA KONSEPTOINTI
Kun luovat ratkaisut posi  ivisen vision toteutumiseksi 
on kehite  y, siirrytään viimeiseen eli neljänteen 
vaiheeseen (D = Decide on Priori  es), jossa tavoi  eista 
määritellään prioritee  t. Vaihe tukee toiminnan ja 
käytännön toteutuksen suunni  elua ja jatkuvaa 
tavoi  eiden toteutumisen arvioin  a. 

Tämä vaihe vastaa työssäni asukkaan tarpeiden, 
esimerkkien ja historian oppien kau  a koo  uja 
minimiedellytyksiä kehi  ymiselle, minimiasumisen 
ohjeistoa sekä sen luovaa sovellutusta konsep  in. 
Päätöskappaleessa pohdin edellä maini  ujen 
kysymysten valossa, miltä osin konsep   ja keräämäni 
 etopohja lopulta vastaa ase  amiini tavoi  eisiin ja 

mitä vielä pitäisi tehdä ja tutkia, jo  a toteutuminen olisi 
mahdollista. 

D.1. Konseptoinnin 
lähtökohdat
Vaikka rakennus on teollistuneissa maissa mahdollises   
edullisinta ja varminta toteu  aa sarjatuotannolla suljetussa 
prosessissa, se voidaan köyhemmissä olosuhteissa yhtä 
lailla koota osista, ja sen rakentamisessa voidaan hyödyntää 
paikallisia materiaaleja ja paikallista osaamista. Jo  a tekniset 
näkökulmat eivät päädy itsetarkoituksellisiksi, haluan koros-
taa, e  ä siirre  ävän minimirakennuksen suunni  elussa en 

ole sitonut suunnitelmaa mihinkään  e  yyn esivalmistei-
suuden konsep  in tai materiaaliseen ratkaisuun. Konsep   ei 
ensisijaises   ole  laelemen    tai standardoitu modulaarinen 
rakenne, vaan siirre  ävä, elämän  lanteiden mukaan mukau-
tuva ko  ; kehys, jota voidaan yhteisöllises   edelleen kehi  ää 
ja jalostaa tarpeiden mukaan avointen piirustusten jaka-
mis- ja jälleenmuokkaamisperiaa  eiden mahdollistamana. 
Rakennuksen fyysinen toteutus voi kuitenkin perustua 
valmiisiin  laelemen  eihin ja -osiin.  

Pienen jalanjäljen konsep   eroaa funk  onalismin minimi-
asumisen käsi  eestä siinä, e  ä konsep  ssa ehdo  amani  lat 
eivät ole eriyte  yjä toiminnoiltaan vaan tarjoavat yleises   
käy  ökelpoista  laa. Tekniset toiminnot on sitoute  u omaksi 
yksikökseen, ja loput ovat avointa raaka  laa tai vaihtoeh-
toises   kiinteällä,  laa säästävällä kalustuksella varuste  ua 
 laa. Asunnon edullisuu  a ja vaihei  aista kehi  ymistä tukee 

se, e  ä asuntona voi toimia pelkkä lämmite  y yksikkö ilman 
varusteita tai vain vähäisellä varustustasolla. Tässä  lanteessa 
asunto tukeutuu asuinympäristön joko oleviin tai varta 
vasten rakenne  uihin asumista palveleviin jae  uihin  loihin 
kuten pesu- ja sanitee    loihin, yhteiskei   öön ja oleskelu  -
loihin. Asuinyksikön ydinfi losofi a on, e  ä kaupungissa ko   ei 
rajoitu asunnon seiniin, vaan kaupungissa asumisen tapaan 
lii  yy vahvas   ulkona käyminen ja jae  u yhteisöllisyys kodin 
ulkopuolella.
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D.1.1. Kompakti koko, joka vastaa 
kaupungin standardimittoja
Lähtötavoi  eeksi muodostui kehi  ää edullisia ja ekologisia 
asuntoja keskelle olevaa kaupunkirakenne  a. Asuntojen 
täytyi olla pieniä ja perustua suljetun kierron järjestelmiin, 
jo  a asukkaan ekologinen jalanjälki jäisi vähäisen materiaalin 
käytön, vähäisten lämmite  ävien kuu  oiden sekä pienen 
varasto  lan ansiosta pieneksi. Pienuu  a tukee myös tavoite 
saada rakennus helpos   sopimaan rakenteeseen kuin 
rakenteeseen. Siirre  ävyy  ä puolestaan tukee tarve löytää 
olevasta infrastruktuurista riippumaton ratkaisu, joka ei jätä 
jälkiä ympäristöön, sekä toive löytää parakkia laadukkaampi, 
estee   sempi ja mukavampi asumisratkaisu kehite  ävien 
alueiden  lapäiskäytöiksi.

Koska tavoi  eena oli kehitellä rakennus, joka soveltuisi 
pieneenkin kaupunkirakenteelliseen koloon mahdollisimman 
erilaisissa  lanteissa, oli löyde  ävä moduulimi  a, joka vastaisi 
kaupunkien mitoitusperiaa  eita sekä soveltuisi siirre  äväksi 
mahdollisimman hyvin. Tämän työn taustoituksessa esite  ä-
vän tulevaisuuden liikenteen murroksen ja kaupunkilaisten 
kulkutapamuutoksen myötä oli luontevaa esi  ää parkkipaik-
kaa, 2,5x5 metriä, sopivaksi moduulimitaksi yhden yksikön 
toiminnan suunni  eluun. Se on mi  a, jonka pui  eissa 
rakennus mahtuisi useaan paikkaan kaupunkirakenteessa 
ja joka soveltuisi myös kuljete  avaksi tarpeen vaa  essa. 
Rakennuksen yhden elemen  n maksimikorkeudeksi 
määräytyi puolestaan luvallinen kokonaiskuljetuskorkeus 4,4 
metriä (ulkomaat 4,3m), mikä on maksimimi  a Suomessa 
ja useimmissa Euroopan maissa ilman erikoiskuljetuslupaa 
siirre  äville kuormille. Riippuen kuljetuslave  n korkeudesta 
(korkeus vaihtelee 450mm-550mm välillä), yksi  äisen 

yksikön korkeudeksi määräytyi siis 3,5–3,9 metriä. Yleensä 
parvellinen asunto koostuu korkeudessaan siis kahdesta 
pino  avasta yksiköstä.

Joustavuus
Suunni  elu perustuu ajatukseen palvelevista  loista ja 
palvelluista  loista, eli teknisistä  loista ja raaka  lasta, jossa 
yksi huone, yksi keskeis  la periaa  eessa vastaa monen 
huoneen tarpeeseen. Krokforsin (2010) sanoin  lojen lii  yessä 
toisiinsa ne muodostavat sinänsä itsenäisiä yksiköitä, joita voi 
tarpeen vaa  essa lii  ää toiminnallises   yhteen kulku  lojen 
välityksellä. Lähtökohta asuin  lojen joustavuudelle on siinä, 
e  ä jokaisesta raaka  lasta saa tarvi  aessa muoka  ua minkä 
tahansa huone  lan tai huoneiston tarpeineen. Kun eriytet-
tyjen huone  lojen tarve vähenee, asuntokoko voi pienentyä. 
Lisäksi jokaisen yksikön voisi tarvi  aessa periaa  eessa 
laskea lämmi  ämä  ömäksi  lakseen, jos tekniset alueet olisi 
eriste  y ja toimisivat sellaisenaan erikseen.

Liikuteltavuus – kaupungin joustoresurssi ja 
asuinpaikan valinta elämänvaiheen mukaan
Liikuteltavalla kodilla tarkoitetaan tässä työssä asuinyksikköä 
tai joukkoa asuinyksiköitä, jotka ovat tarvi  aessa pure  avissa 
ja/tai siirre  ävissä asumisen paikalta niin, e  ei asutuksesta 
jää mitään fyysisiä jälkiä paikkaan. Siirre  ävyys on ominai-
suutena liikkuvuuden edistämistä tärkeämpi etenkin siksi, 
e  ä se mahdollistaa helpon sijoite  avuuden monipuolises   
erilaisiin paikkoihin. Ollakseen taloudellinen kuljete  ava ja 
kierräte  ävä rakennus edelly  ää kuiva-asenne  avia raken-
teita ja normaaleja kevyempää perustusta, jotka molemmat 
keventävät rakentamisen ja purkamisen hiilikuormaa sekä 
helpo  avat osien uusiokäy  öä varsinkin, jos rakenteista ei 

Yhteiskäy  öautoilla voidaan vapau  aa  laa muulle. Esimerkiksi 
vaikka asunnoille.

Konsep  kuva omavaraisesta suljetun kierron talosta 
järjestelmineen

Suomalaisten tyypillinen vedenkulutus on  90-270 l/ vrk/hlö.
Keskimäärin jokainen suomalainen käyttää vettä 155 l/ vrk/hlö.
Vedenkulutuksen tavoitetaso on noin 100-120 l/ vrk/hlö. Noin
viidennes energiasta kuluu veden lämmittämiseen. Lämmintä
vettä käytetään keskimäärin 40-50 l/ vrk/hlö. -Motiva.

TAI

vesi
ruoka

harmaavesi
kaasu/lämpö sähkön ja lämmöntuotanto

kompostoiva/ tyhiiöputkiwc

Vähäve  sessä wc:ssä sekoi  unut liete johdetaan 
pienbiokaasulaitokseen, jossa siitä tuotetaan pol  oaine  a 
lämmitykseen ja sivutuo  eena maanparannusaine  a tai 
kompos  käymälän tuotosten annetaan palaa kompos  ssa 
maanparannusaineeksi. Urea laimennetaan lannoi  eeksi 
puhdistetun harmaaveden kanssa ja käytetään kompos  n 
herä  ämiseen tai laimenne  una lannoi  eena;
Veden keräys ja puhdistus. Ruoanlai  o ja juomavesi -kytky 
vesijohtoverkkoon ja täy  ösäiliö;
Harmaan veden puhdistusaltaat, joissa syötävät vesikasvit, 
bakteerit ja jopa kalat hajo  avat typpeä ja bioainesta. 
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tehdä moniaineisia. Siirre  ävyys tukee konsep  na myös 
perinteisestä infrastuktuurista irrallaan olevia, hajautetun 
energiantuotannon autonomisia ratkaisuja, kuten esimerkiksi 
aurinkoenergiaa. Se tukee myös esimerkiksi kuivakäymälän 
tai suurempien asuinalueiden osalta tyhjiöputkijärjestelmän 
ja siirre  ävää biokaasun- ja sähköntuo  olaitoksen valintaa. 
Näiden ratkaisujen edistäminen yhdyskuntarakenteessa 
täydentävänä infrastruktuurina on tavoi  eideni mukaista. 
Rakennuksen tai rakennusten joukon voi sijoi  aa useisiin 
eri ympäristöihin, esimerkiksi urbaaniin ympäristöön, luon-
nonympäristöön tai niiden välille, toisten rakennusten yhte-
yteen, läheisyyteen tai jopa sisälle. Rakennukseen vali  ava 
tekniikka riippuu kulloisestakin sijainnista ja suunnitelmaa 
täydennetään sijainnin palvelurakenteen mukaan tarkoituk-
senmukaisella tekniikalla.. Rakennusta voi uudelleenkäy  ää, 
tai sen voi kierrä  ää osina uuteen rakennukseen. Yksikköjä 
voi laajentaa, niitä voi lii  ää toisiinsa suoraan tai väli  ävien 
 lojen ja rakenteiden avustuksella. 

D.1.2. Paikallisesta kestävyydestä 
globaaleihin malleihin
Etenkin kehi  yvissä maissa avoimes   kehite  yihin off -grid-
ratkaisuihin perustuva, paikallisin materiaalein rakenne  u 
pienen jalanjäljen ko   voisi toimia laajenne  avana core-
housing-yksikkönä, jo  a perhe saisi väl  ämä  ömimmät 
tarpeensa täyte  yä väli  ömäs   ja kykenisi varojen salliessa 
jatkamaan asuntoa huone huoneelta. Omistajuu  a, turval-
lisuuden tunne  a ja yhteisön kehi  ymistä tukevaa mallia 
voidaan edesau  aa suunni  elemalla yhdyskuntarakenne 
alle kahdenkymmenen asunnon ryppäiden pohjalle niin, 
e  ä asuntojen järkevä ja turvallinen laajentuminen mahdol-
listuu. Asuntojen ensirakennus- ja käy  ökuluissa voidaan 

säästää, kun ryppäiden asunnot jakavat  e  yjä resursseja. 
Perustarpeiden täy  ymiseksi ne voivat jakaa jopa pesu- ja 
sanitee    lat sekä esimerkiksi kei   ötarpeet, joista korkeim-
mat rakentamisen kulut muodostuvat. Tässä tapauksessa 
asunnot voivat myöhemmin varojen salliessa lisätä tai raken-
taa oman ”elintasosiipensä” kei   öineen ja sanitee    loineen.

Konsep  kaavioita rakennuksen vaihtoehtoisista moduleista ja sen 
laajenemisesta eri suun  in

Konsep  kaavio erilaisista kor  elinmuodostusperiaa  eista. Oikein 
suunnitelluilla ryppäillä voidaan mahdollistaa jaetut käytöt, 
yhteisöllisyys ja yksityisyysmyös laajentuminen kor  elin sisällä.
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D.2. Potentiaaliset ympäristöt
Täydennysrakentaminen on usein koe  u vaikeaksi ja 
kalliiksi vaihtoehdoksi (Seppälä 2013), mu  a siihen 
ryhdytään, kun kaupunkien kasvu- ja arvonnousupaine 
on rii  ävän kova. Nykymallin täydennysrakentamisen  
jälkeen asumiskustannusten nousu voi olla niin kova, 
e  ä se tekee en  sten asukkaiden asumisen alueella 
lähes mahdo  omaksi. Kevyemmät ja edullisemmat 
keinot voisivat sekä helpo  aa täydennysrakentamista 
e  ä mahdollistaa monikerroksisen ”monen kerroksen 
väen” asumisen (monipuolisen ikä- ja väestörakenteen) 
sekä paremman palveluverkon. Tässä kappaleessa käyn 
lyhyes   läpi täydennysrakentamisen vaihtoehtoja, jotka 
avautuvat, jos rakentamisen keinoja kevennetään.

D.2.1. Brownfi eld-alueet 
Kaupunkikehityksessä väliin jää alueita, jotka ovat rakennus-
maana vaikeita ja kalliita hyödyntää. Näitä ovat suot, kostei-
kot tai maastollises   hankalat olosuhteet sekä saastuneet 
maat, jotka ovat olleet esimerkiksi teollisuuden tai kaupan 
käytössä. Kehi  yvissä maissa nämä usein rakennuskelvo  o-
mat maat ovat kelvanneet ainoastaan slummien asukkaille. 
Kasvavissa kaupungeissa nämä jo käytössä olleet mu  a 
käytöstä poistetut alueet, joita voi luonteestaan riippuen 
kutsua kaupunkikesannoiksi tai brownfi eld-alueiksi, ovat 
alkaneet kiinnostaa täydennysrakentajia, ja kaupunkisuunnit-
telijat ovatkin siirtyneet mie   mään näiden alueiden käy  öjä. 
Vaikka usein pilaantuneiden maamassojen puhdistaminen 
maksaa, valmiiseen infrastruktuuriin tukeutuva brownfi eld-
alueille sijoi  uva täydennysrakentaminen on pidemmässä 
juoksussa edullisempaa kuin neitseellisiä greenfi eld-alueita 

käy  öön o  ava rakentaminen tai vaikka kaupungin viheralu-
eiden nakertaminen pienemmiksi.

Usein nämä samaiset alueet viipyvät kuitenkin kehityksen 
ra  aissa. Asemakaavojen valmistuminen kes   Suomessa 
vuosina 2004–2008 keskimäärin 14,4 kuukau  a (Lehtolainen 

2009). Esimerkiksi Porvoossa minimiaika osayleiskaavan 
laa  misessa on vähintään kolme vuo  a, mu  a keskimäärin 
(alueesta riippuen) osayleiskaavan laa  minen kestää vähin-
tään 4–5 vuo  a (Porvoon kaupunki 2015). Lisäksi rakennushank-
keiden kilpailu  aminen sekä itse rakennu  aminen vie aikaa. 

D.2.2. Tyhjät tai löyhästi rakennetut tontit
Tyhjät ja vajaaksi rakennetut ton  t ovat toinen resurssi, jotka 
ovat varsinkin kasvavilla kaupunkialueella päässeet tarkaste-
lun kohteeksi. Yhdysvalloissa urbaanin akupunk  on menetel-
mäksi nimetyn Gis-teknologian2 avuin tehty tyhjien ton   en 
kartoitus onnistuu minuuteissa. Kalifornialaisen professorin 
kartoitusprojek   Local Code löysi San Franciscosta 600 
tyhjää ton   a, kooltaan yhteensä kaksi kolmasosaa Golden 
Gate -puistosta. Yhdysvaltojen itärannikolla New Yorkin 
tyhjät ton  t täy  äisivät kaupungin kaksi suurinta puistoa. 
(Kaye 2011). Puolestaan kehi  yvien maiden slummialueilla 
on ale  u kehi  ämään paikallisten vaikutusmahdollisuuksia 
tukemalla heidän omaa ak  ivisuu  aan alueiden dokumen-
toinnissa. Dokumen  t toimivat vaikutusmahdollisuutena ja 
alkusysäyksinä suunnitelmille. (Birch 2012.)

2  GIS = geographic information systems, paikkatietopalve-
luihin pohjautuvat järjestelmät.

a b c d
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Suomessa pääkaupunkiseutu on löyhäs   rakenne  ua 
(Loikkanen 2013). Rakennuspaikkoja ei siis pitäisi olla vaikeaa 
löytää pienillekään rakennuksille.

D.2.3. Katot ja pihat
Katot ovat pitkään olleet hyödyntämätöntä poten  aalia 
kaupunkien paraa  paikoilla. Vanhojen kiinteistöjen ilmas-
toin  järjestelmät puhaltavat ulos hukkalämpöä, jonka 
hyödyntämisestä jotkut tahot haaveilevat. Usein katot tulevat 
täydennysrakentamisen kohteiksi kiinteistöjen peruskorjauk-
sen yhteydessä, ja ka  ojen lisärakentamisella pyritään myös 
rahoi  amaan remon  eja. Tästä, kuten kerrostalopihojen 
täydennysrakentamisesta, on tehty Suomessakin lukuisia 
selvityksiä, mu  a uusien rakenteiden lisääminen osaksi 
vanhaa tuntuu toteutuvan hitaas   ja vaikeas  . Autonomisten 
järjestelmien ansiosta täydennysrakentaminen katoille ja 
pihoille voisi olla jatkossa edullisempaa. Myös ka  opinta-alan 
hyödyntäminen uusissa rakennuksissa tuntuu vähänlaiselta. 
Ranskassa on sääde  y laki, joka pako  aa sijoi  amaan uusien 
rakennusten katolle joko aurinkokennoja tai viherrakenteita. 
Eikö pienasuntojen rakentaminen näille vaihtoehtoisena 
toimena toimisi suurten hallien osalta myös ekologisena, 
kanna  avana ja kaupunkirakenne  a tasapaino  avana 
mahdollisuutena?

Pientalotontit
Pientaloton  eja on aikaisemmin kaavoite  u nykyistä 
rakenne  a ja tarve  a suuremmiksi. Nyt varsinkin pääkau-
punkiseudulla pyritään kannustamaan myös pientaloton   en 
jakamiseen ja täydennysrakentamiseen. Tämä toisi mahdolli-
suuksia yhteisölliseen elinkaariasumiseen, jossa esimerkiksi 
nuoret voisivat asua ensiasunnossaan lähellä vanhempiaan 
ja toisaalta vanhukset lähellä läheisten apua.

  Käyttämättömät parkkipaikat tilapäisenä 
yrittämisen paikkana
Jos ja kun autopaikkojen tarve vähenee pääkaupunkiseudulla 
automa  saa  on,  laus- ja yhteiskäy  öpalveluiden ansiosta, 
käy  ämätöntä autopaikkareserviä saa  aa vapautua muuhun 
tarkoitukseen. Autopaikan asukasmaksu on Helsingissä 
22euroa kuukaudessa vuonna 2017 (Helsingin kaupunki 2016). 
Karrikoiden ajateltuna, jos kyseessä olisi ton   , ton  n vuokra-
hinta Helsingissä keskeisellä paikalla olisi näillä hinnoilla 1,67 
euroa neliöltä. Yri  äjyy  ä pidetään arvokkaana resurssina 
yhteiskunnalle. Miksei mahdollisuuksia yri  ää helpote  aisi 
tarjoamalla edulliseen hintaan vuokrapaikkoja mikroyrityksille 
kaupungin ak  voitavilta paikoilta? Yli  äväthän menestykse-
käs yri  äminen ja vilkas kaupunkielämä kirkkaas   tyhjien 
parkkipaikkojen edut.

a. rakentama  omien ton   en kehi  äjinä/  lapäiskäy  öinä
b. omavaraisena ja hienovaraisena yksikkönä luonnossa
c. lamellipihojen elävöi  äjänä ja hienovaraisina täydentäjinä
d. palveluina/tulontuojina keskustakor  elien kivipihoilla
e. katujen elävöi  äjinä, ero  ajana /  ivistäjänä
f. ratsastajina talojen katoilla
g. pientaloton   en täydennysrakentamisena
h. teknisenä/lämmöneriste  ynä yksikkönä vanhojen 

rakennusten uusiokäytössä
i. mykän julkisivun kasvoina

e f g h i
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D.3. Käyttäjäskenaariot ja 
konseptisuunnitelmat
Käy  äjäskenaarioissa hahmo  elemieni käy  äjäprofi ilien 
pohjalta olen luonnostellut konsep  suunnitelmat 
pienen jalanjäljen kodeiksi. Käy  äjinä esiintyvät ihmiset, 
elämän  lanteet ja tarpeet ovat mukailemiani versioita 
todellisista elämän  lanteista. Skenaarioissa olen 
oppimani pohjalta hahmotellut  etoises   posi  ivisen 
kuvan ratkaisusta, jonka kaikkia teknisiä yksityiskoh  a 
en vielä  edä, mu  a voin aavistella.

D.3.1. Yksinhuoltaja & 
maailmankansalainen, mökillä ja 
keskustassa
Mä olen asunut toistakymmentä vuo  a poissa Suomesta ja 
tehnyt erilaisia matkailualan töitä pitkin maailmaa, useimmiten 
lähellä päiväntasaajaa sijaitsevilla trooppisilla alueilla. Lähdin 
täältä he   kun sain lakin, ja kiertolaisuuteni pää  yi Indonesiaan, 
kun löysin sieltä miehen, perus  n yrityksen ja johdin sitä, koulu-
 n työntekijöitä. Si  en tuli tämä katastrofi  ja kaikki tuhoutui. Ei 

ollut varaa rakentaa kaikkea uudelleen, kun turis  t lakkasivat 
käymästä. Odo  n silloin ensimmäistä lastamme, ja halusin 
kasva  aa hänet Suomessa. Luonnonmullistus sinetöi paluuni 
ja samalla perheen  lapäisen hajoamisen. Mieheni ei seurannut 
perässä, sillä hänen amma  llaan ei Suomen olosuhteissa olisi 
tehnyt mitään. Hän jäi pitämään ko  a pystyssä, jo  a voisimme 
vielä joskus jatkaa siitä, mihin työssämme jäimme. Haluamme 
pitää lasten siteet vahvana heidän molempiin etnisiin ko  -
maihinsa, joten käymme mieheni luona kerran vuodessa yhdestä 
muutamaan kuukauteen kestävillä lomillamme. 

Terve koti
Meillä on yhteensä kolme lasta. Suomessa elämää on nyt helpot-
tanut uusi terve ko   keskeisellä sijainnilla. Elämämme metsälä-
hiön kerrostalokaksiossa alkoi käydä sietämä  ömäksi jatkuvan 
sairastelun takia. Sairastelun taustalta löytyi kosteusvaurio, ja 
jouduin kaiken lapsirumban keskellä vielä  lapäiseen muu  oon. 
Vaurio korja   in paikallises  , mu  a olimme jo al  stuneet talon 
muissakin asunnoissa pesivälle huonon sisäilman lähteelle. 
Onneksi kaupunki tarjosi homeal  stuneille kokeiluun uu  a pien-
ko  a. Saimme onnistuneen sijainnin talolle läheltä sukulaisia. 
Keskeinen sijain   on au  anut lapsirumban pyörityksessä. Nyt 
kun minulla on ollut mahdollisuus saada lapset lähelle hoitoon 
ja äidin lähelle, elätän itseäni kirjoi  amalla ju  uja ruoka- ja 
matkailuleh  in sekä blogia elämästäni kahden maan välillä. Voin 
myös ansaita pientä lisätuloa vuokraamalla taloa matkailijoille 
ulkomailla oleskeluni ansiosta. Bungalow trooppisella rannalla 
on elämys, mu  a niin on varmas   pientalo keskellä Helsingin 
trendikkäintä ja  iveintä asuinalue  a.  Me voimme pyytää tästä 
matkaajilta ihan kohtalaista hintaa.

On mukavaa, e  ä sairastelukin on lakannut, jos ei nyt päivä-
kodista tulevia kausifl unssia lasketa. Talo on hieman kohote  u, 
joten ns. rossipohja varmistaa, e  ei ainakaan maaperästä tule 
homei  öitä meidän al  stuneiden huoneilmaan. Maaperässä 
kun on pieniä pitoisuuksia homesairaille tu  uja i  öitä, ja jos 
ne joutuvat sulje  uun sisäilmaan, syntyy hometaloista tu  uja 
reak  oita. Meidän kylppäri on myös eriste  y oma yhtenäinen 
moduulinsa, joka myös varmistaa sen, e  ei vuotoja rakenteeseen 
pitäisi tulla. Kosteus ohjataan suoraan kylppäristä ulos, samoin 
ruoanlaitosta. Hengitysilmaa kuiva  avaa erillistä koneellista 
ilmanvaihtoa ja la   an pölyjä ilmaan nosta  avaa la   alämmi-
tystä meillä ei ole. Talon tuuletus on todella helppoa vähäisen 

Yksinhuoltaja, itsensä työllistävä 
maailmankansalainen

• Kolme lasta ja mies maapallon toisella laidalla;
• Elä  ää itsensä kirjoi  amalla;
• Sisäilmaherkistynyt.

Terveellinen talo
a. Avoin tuule  uva pohja ja yksiaineinen runko;
b. Kahden toisiinsa yhdistetyn yksikön ja terassin kokonaisuus 

”noppatalo”, jossa toisessa asunnon tekniset tarpeet ja 
toinen aluksi avointa raaka  laa;

c. Täyden palvelun leasing-kaupunkiversio on liite  y 
kaupungin palveluverkkoon. Kompostoiva kuivakäymälä, 
jonka jäteauto käy tyhjentämässä sopimuksen mukaan;

d. Katolle sijoite  avien aurinkopaneelien tavoite on ka  aa 
vain osa asunnon sähköntarpeesta. ”Tyhjäkäynnillä” asunto 
toimii esimerkiksi sähköauton latauspisteenä;

pohja ja leikkaus 1:200

olo/työ
wc/pesu

kei   ö
lepo säilytys

a.

c.
d.
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nopeas   vaihde  avan ilmamassan ansiosta. Poistoilma kulkee 
kei   ön ja pesuhuoneen ven   ileistä ja korvausilma lämpenee 
ikkunoissa ja tulee si  en huoneilmaan. Rakenne on tässä talossa 
kokonaan puuta eri muodoissaan, joten se kuivuu luonnollises   
lämpö  lavaihteluiden ansiosta. Lasivilla ja muoviyhdisteet ovat 
minulle ehdoton nono, kuten myös hö  öinen kipsilevy. Olen 
oppinut vähän fanaa   seksi näiden asioiden kanssa En missään 
nimessä halua niitä lasten hengitysilmaan. Mi  oja puupohjai-
set eristeet kasva  aa hiukan, joten parkkipaikalle emme enää 
mahtuisi toisin kuin osa saman sarjan kalliimmista teräs- ja 
komposii   taloista, joista designerit ja yri  äjät pitävät. Mu  a on 
tässä se etu, e  ä kun ei ole muovia rakenteissa ja vesi voidaan 
tyhjentää putkista, voimme pitää taloa lähes kylmillään sen 
osan reissustamme, kun siellä ei ole asukkaita. Vaikka kastepiste 
seinässä muu  uu, kosteus kuivuu rakenteen läpi kun taloa taas 
lämmitetään, aivan niin kuin mökeillä. Tietys   ylläpitolämpö on 
varmempi eikä se ole niin kallista, silloin kun se tulee suoraan 
aurinkopaneeleista, ja kun ei ole suuria kuu  omääriä lämmitet-
tävänä, ei normaali kaukolämpökään tunnu pahalta.

Nyt on kätevää, kun talon terassille saa lapset sulje  ua vaunuun 
päiväunille ja sil   säilyy näköyhteys. Voin myös sulkea terassin 

säleikköoven, niin ei pihan pallo-o  elu keskeytä lasten päiväun-
ten myötä työrauhaani. Mä olen luopunut kaikesta ylimääräi-
sestä, kun meidän talossa on tällainen yhteiskäy  ötavaroiden 
palvelu. Pystyn pesemään lasten kuravaa  eet ja vaunujen 
ra  aat eteissuihkussa. Kuivatan ja säilytän kaiken lasitetun 
terassin puolella. Kiitos kaunis siellä onkin säleiköt. Suihku pelaa 
meillä ihan normaalis  , meidät on kytke  y tämän taloyh  ön 
vesi-, sähkö- ja viemärijärjestelmään. Meillä on kaksi kertaa 
viikossa saunavuoro taloyh  ön saunassa. Vessa on  etys   
kuivakäymälä ja sen tuotokset me viedään mökille ämpäreissä 
tai lahjoitan kor  elin kaupunkiviljelijöille kerran vuodessa.

Kotoutumiskoti maahanmuuttajille sovitettuna 
olevaan rakenteeseen
Ensimmäisen kuukauden ajan jaoimme kahdesta yksiköstä 
koostuvan kodin maahanmuu  ajaperheen kanssa. Se oli vapaa-
ehtoinen eleeni au  aa heidän kotoutumisessaan. Se oli  ivistä 
mu  a hauskaa. Sain lapsenhoitoon seuraa ja paljon hyviä 
uusia kokkausvinkkejä. Vanhimmainen on vieläkin tekemisissä 
heidän vuo  a nuoremman poikansa kanssa. Onneksi perhe sai 
kuitenkin oman ko  nsa naapurista, sillä nyt kun esikoiseni alkaa 
lähennellä teini-ikää, on oma  la tarpeen. 

asemapiirros eri  äin  iviistä, osi  ain  lapäisestä 
kor  elisijoituksesta 1:400

leikkaus  iviistä kor  elisijoituksesta 1:400
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Aktiivista tilankäyttöä
Minä asun toisen puolen alakerrassa vauvojen kanssa. 
Esikoinen on vallannut yläkerran parven ja riippuu sieltä kuin 
apina. Onneksi välissä on verkko  ja  kapuut saa vede  yä 
ylös, niin e  eivät vauvat pääse niitä kapuamaan. Hyvät fyysiset 
taidothan ja  lan käy  äminen kolmiulo  eises   ja liikunnallises   
on minusta kuitenkin loppupeleissä todella posi  ivinen asia. 
Talo on ehdo  omas   helpo  anut yliak  ivisen vanhimmaisen 
fyysistä turhautumista, kun riippua on saanut mistä huvi  aa 
eikä liikunta ole ollut aina minun viemisestäni ja jaksamisistani 
kiinni. Toisen puolen talosta olen saanut pyhite  yä oleskelulle, 
työlle ja ruoanlaitolle. Jos saan vauvat ajoissa nukkumaan, voin 
vetää väliseinän kiinni ja rauhoi  ua itsekseni kirjoi  amaan 
toiselle puolelle. Koska pesu  lat ovat myös tuvan puolella, voin 
sulkea kaiken henkilökohtaisen omaisuutemme reissun ajaksi 
makuuhuonepuolelle, jos en aivan luota vuokralaisiin. Odotan 
kovas  , e  ä saan lapset vieroite  ua nukkumaan itsekseen ja 
e  ä pääsen ystäväni avulla rakentamaan toisen puolen yläker-
taan omaa makuu- ja työhuone  ani. Makuuhuonepuolesta 
tulee iso lastenhuone, jonka takaosaan saan myös sulje  ua 
kaikki kodinhoidon tarpeet ja varastoitavan romun pois silmistä. 
Vanhimmaisen parvellekin täytyy pian tehdä seinät, sillä kun 
hän alkaa huuda  aa musiikkia, sitä ei kestä kukaan. Onneksi 
kaksi taloa ovat kuitenkin akus  ses   eriste  yjä toisistaan.

Tunnistettavuus - Oma heimo muiden joukossa
Tämä on aika jännä ilmiö tämä minimiko  , meidän kävelyt 
sijoi  uvat nykyisin yleensä toisten talojen sijoituspaikoille ja 
lapset ovat alkaneet mielihuvinaan bongata pieniä taloja, missä 
tahansa liikumme. Pienistä kioskeistakin on yhtäkkiä tullut 
todella mielenkiintoisia paikkoja ja pienimmäiset kyselevät, 
asuuko niissäkin meidän kaltaisia ihmisiä. Aivan kuin meidän 

pikku mökkien asukkaista olisi tullut jokin yhtenäinen heimo 
heille, johon kuulua, vaikka täällä Suomessa muuten olemme 
olleet hieman erilainen perhe. Mökkien tuoma erilaisuus ei siis ole 
häirinnyt meitä, sillä ennen tätä olimme aina to  uneet olemaan 
vähän poikkeuksellisia. Suomessa indonesialaisia ja Indonesiassa 
suomalaisia. Tiedä  ehän... Nyt olemmekin hahmo  aneet 
yhdessä, e  ä kaikkialla asuu meidän heimoa, kaikkialla on 
kahden maan kansalaisia ja kulkureita karvoihin katsoma  a. 
Lisääntyvä kansainvälisyys ja asumisen tällä tavalla tosi näkyvä 
erilaistuminen ovat tuoneet sen näkyväksi myös katukuvaan, 
mikä on meille jotenkin todella helpo  avaa. Tällainen pienessä 
talossa asuminen on meille tosi sopiva elämisen tapa, se tuo 
jotenkin sellaisen fi iliksen, kun olisi koko ajan matkan päällä, 
mu  a sil   kotona. Matkustaminen on se asia, mistä me todella 
nau  mme, ja on hienoa, e  ä sen tunnelman on voinut tuoda 
osaksi arkipäivää jotenkin tällaisen retkifi iliksen myötä. 

Sukumökin kestävä päivittäminen
Ovatpa sukulaiset intoutuneet täällä Suomessa hommaamaan 
mökillekin perus-omako  taloinfran sijasta tällaista taloa. Yhden 
tällaisen yksikön avulla me voidaan tehdä saaristomökistämme 
talviasu  ava ilman, e  ä sen ympäristökuormaa tarvitsee 
merki  äväs   lisätä. Tämä talo viedään osissa veneellä saareen ja 
kootaan siellä. Näppärää kuin IKEA:n kalusteet, eikö? No eihän se 
koskaan helppoa ole, mu  a huonekalutyyppiseen kasaamiseen 
ei tarvita amma   laismiehiä. Sillä kustannukset pysyy kurissa.

Ihmisten omia vienti-ideoita avointen 
ratkaisuiden pohjalle
Minä haaveilen, e  ä me voisimme rakentaa paikallisista materi-
aaleista Indonesiaan ravintolan tällä samalla mallilla, ja mahdol-
lises   joko tuoda merikon  lla ainakin useamman kuivawc:n 
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ellei koko pesuhuoneyksikön meidän talou  a helpo  amaan. 
Indonesiassa pienimuotoinen asuminen ei ole yhtä vierasta kuin 
meille suomalaisille. Siellä on totu  u elämään vaa  ma  omas  , 
vaikka itse rakentaminen onkin todella edullista ja suurten 
neliömäärienkin ylläpitokustannukset on mahdollista pitää siellä 
matalana. Pahempi ongelma on kosteudesta johtuva talojen 
biohajoaminen. Aurinko ja kosteus lyhentävät rakennusten 
elinikää todella, joten mitään hilli  ömiä kolosseja tavallisten 
ihmisten ei todellakaan kannata rakentaa, kun ne vaa  mat-
tomuudessaan kuitenkin pian täytyy korvata uusilla, jos ei 
kokonaan niin ainakin osi  ain. Kyllähän monsuuniaikana ihmiset 
paljon kärsii rakentamisen heikosta tasosta. Rakennuksia lähtee 
mutavyöryjen mukaan jne, kun ne on huonos   peruste  u. Siinä 
mielessä laadukas teollinenkin tuote voisi pelastaa paljon oikein 
sovite  una ympäristöön. Mua on aina haitannut ja suretu  anut 
paikallisten huono  etämys jä  eiden kierrätyksen tarpeellisuu-
desta ja paikoitellen tosi h eikko infrastruktuuri.  Olisi mahtava 
jos jotain  etoisuu  a ja menetelmiä saatais lisä  yä siellä paikal-
lises  . Turis  t ja heidän mukanaan tuoma moderni elämäntapa 
juomapulloineen tuovat vielä oman lisänsä alueen valtavaan 
jätekuormaan. Ehkä ne pian alkaa laajemmal  kin tuomaan 
näitä kestäviä ratkaisuja tuotantoon myös Indonesiassa. Ainakin 
yhdellä mun ystävällä on ollutkin viri  eillä jotain tuotekehitystä 
bamburakenteiden kanssa. Missään nimessä yksinkertaisten 
rakenteiden materiaaleja ei kannata Suomesta as   tuoda 
maahan, kun lähempää löytyy paljon soveliaampaakin raken-
nustavaraa paikalliseen käy  öön ja edullisempaa työvoimaa. 
Bambu on todella kevy  ä ja helpos   työste  ävää, ja onhan 
siitä rakenne  u Kon-Tikista läh  en aina kantotuoleihin saakka 
kaikkea.
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D.3.2. Kilpaurheilija, elämäntapa-asuja 
lähiössä ja luonnon keskellä
Joo, voi sanoa, e  ä urheilu on mun elämäntapa. Mä opiskelen 
liikunnanope  ajaks kisakaudella ja kun kisakausi on ohi, lähden 
lomalle ja tekemään töitä hiihto- sekä surffi  keskuksiin. Joskus on 
 e  y rankkaa, kun mielenkiintona on niin monia eri kausien ja 

ilmastojen lajeja. Jossain vaiheessa pitäis kai valita ja lope  aa, 
mu  a mä oon liian nuori mureh  maan sellasista. Haluan nyt 
nau   a, kun asiat vielä sujuu ja kaikki tää on vielä mahdollista. 
Mä tosin kannan suurta huolta tästä mun itsekkäästä elämän-
tavasta, jossa kulutan valtavas   luonnon resursseja liikkumalla 
ilmastosta toiseen ja hankkimalla joka kaudelle uudet välineet. 
Yritän kompensoida tätä elämäntapaa nykyisin muilla valinnoilla 
ja tää mun ko   on yksi askel siihen. 

Asumisella erottautuminen ja sosiaalisuus
Meitä on täällä rinteellä useampikin urheilija samanlaisessa 
kodissa. Tänne metsälähiöön kerrostalojen väliin sujahtaa 
pieniä taloja helpos   isokin määrä. Joo, on se jännää ku piha-
piirin muksut tulee kyseleen, et oonko kuuluisa ja vanhemmat jo 
eläköityneet hiihtokonkarit tulee kertomaan treenivinkkejä. Tää 
jotenkin madaltaa tää talo ihmisten kohtaamisia, eikä se mua 
hai  aa, kun ei kukaan oo pakolla kuitenkaan tulossa sisään. 
Pikku hiljaa ihmiset to  u näihinkin koteihin, eikä enää niin paljoo 
oo käynyt kyselijöitä kuin mitä alkuun, kun kaikki yri    keksiä 
jotain tekosyytä päästäkseen ka  oon millanen tää pikkuluukku 
on sisältä. Tää on rauhallista alue  a. Mä voin rauhassa lämpätä 
tossa lähimaastossa, voidella laskuvälineet tossa lasitetulla 

terassilla. Siihen on  muuten laite  u oma ilmanpoisto, et sisäil-
maan ei pääse kaasuja. Sisällä on sopivat roikuntatelineet ja 
 laa lihashuollolle. Oon jopa ostellut pikku hiljaa kiipeilygridejä 

seinään, tosi mukava kun tää rakenne antaa mahdollisuuden 
siihenkin e  ä aikunen ihminen käytännössä kävelee seinillä. Mä 
treenaan mun käsivoimia sillä, tuolla liitohommissa ne tulee sit 
käy  öön ja  etys   luonnonkallioilla myös.

Valinta käytettyjen resurssien välillä
Mä tykkään lai  aa ja syön paljon ruokaa, joten kei   ö oli tärkeä, 
jos haluu e  ä kulut pysyy kurissa. Ruokaa säilötään jonkin verran, 
tuoreena pyrin käy  ämään kaiken minkä voin. Tiskikone  a en 
halunnu enkä tarvinnu sillä tykkään et  skaaminen on rentout-
tavaa. Sentään sitä voin tehdä täällä, oon oikees   tosi kova 
siivoaja, mut eihän täällä oo  loja mitä siivota. Pyykkiä tulee 
paljon, joten senkin luksuksen o  n asuntoon, e  ä pesen pyykit 
täällä. Vedän ne ka  oon kuivumaan ton telineen avulla, onneks 
on paljon ilma  laa, niin mahtuu moneen kerrokseen asioita. 
Varusteita on hillitön määrä. Osan kauteen lii  ymä  ömän 
kaman pidän mun synnyinkodissa ja lähden sit matkaan sieltä. 
Kauden tarpeet mahtuu tänne la   an alle luukkuihin. Sukset 
on tärkeätä säily  ää vaakatasossa. Seinien sisään kätkeytyy 
lisää säilytys  laa. Mä oon aika käytännöllinen ihminen, joten 
tällanen asumisen tapaa sopii mulle. Luonnon läheisyydessä, ei 

Alueleikkaus 1:400
Rypäs lähiökor  elin takametsässä.

Erilaistunut yksilöllinen asuja
• Yksin asuva kilpaurheilija, opiskelija;
• Liikkuva luonnonläheinen, itsellinen elämäntapa

Rauhallinen koti urheilijalle
a. Ero  autuvaa ulkoasua ja lisää varasto  laa hae  u 

osi  ain avautuvista runkoon ripuste  avista ulkoseinän 
elementeistä;

b. Sisäänveto suksihuolto  lalle;
c. Avoin olohuone  la, jonka korotetun la   an alla 

säilytys  laa varusteille;
d. Vahvistetut täyspuiset sisäseinärakenteet mahdollistavat 

roikunta- ja kiipeilyharjoi  elun;
e. Avoimen  lan ylle virite  y verkko mahdollistaa 

liitovarjojen ja muiden varusteiden säilytyksen ja 
kuivaamisen ilmavas   pienessä  lassa;

f. Makuuparvi. Vuoteen alla säilytys  laa ja kaiteeseen 
integroitu työtaso;

g. Standardiportaiden  lalla  laa säästävä hyllyportaikko.

pohja ja leikkaus 1:200 olo/työ
wc/pesu

kei   ö
lepo säilytys

a.
d.

b.
e.

c.

f.

g.
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mitään ylimäärästä ympärillä. Musakirjasto ja koulutyöt kulkee 
läppärillä. Mulla on jopa erillinen makuuhuone tuolla ylhäällä. 
Tässä mulla on työpiste, olohuone ja vierashuone. Voin avata tai 
sulkee näkymät tonne metsään ja sil   mulla on tossa kyljessä 
pieni japanilainen puutarha. Kasvatan siinä chilejä ja ruusuja 
mun talon tekemän lannoi  een voimin. 

Niin ja tosiaan, siis asuuhan mun lisäks täällä myös mun 
poikaystävä. Me eletään aika lähellä toisiamme, mut sil   tosi 
itsenäistä elämää. Me treenataan molemmat, välillä yksin ja 
välillä yhdessä. Hän valmentaa mua. Urheilijan elämä toimii 
yleensä kuin juna ja jos kaikki on synkassa, niin siitä, e  ä on 
vähän  laa, ei huomaa edes vaivaantua. Joskus poikaystävän 
muutkin valmenne  avat käy täällä kuten mun kisakaverit. Ihan 
hyvin me mahdutaan, me ollaan totu  u tähän leiritunnelmaan 
mihin tahansa me mennään.

On tosi mukavaa, kun tällaisesta epävarmasta ansiosta huoli-
ma  a tuntuu, e  ä on elämä jotenkuten turva  una tulevai-
suuteen. Tän voimin mä voin keski  yä täysillä tekemiseen. Mä 
olen tyytyväinen valintaani, eihän missään amma  ssa nykyisin 
voi olla varmaa tuloistaan. On parempi nipistää sieltä, mistä on 
mahdollista, jo  a voi tehdä sitä olennaisinta.

oikealla havainnekuva ja asemapiirros 
kor  elisijoituksesta 1:400
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Tuotekehitystä koeasukkailla
• Osallistaen GIS-tekniikka hyödyntäen kerä  y 

ja seulotut sopivat asuntojen sijain  paikat 
typologioineen

• Kilpailun avulla seulotut mallit ja rakentajat 
projek  in

• Sosioekonomises   monipuolises   vali  u  
vapaaehtoinen tes  asukaskunta sekä naapurustot

• Palau  een mukaan luodut kehitysversiot ja 
sijoituskäytännöt

• Koeversioiden lunastusmahdollisuus

Prototyypit avoimiin piirustuksin
• Tavanomainen puurunko, huopa-aluskate, 

aaltopel  vuoraus, minimieristys/
• Kertopuulevyistä printa  ava kierrätysmateriaalia 

hyödyntävä wikitalo/
• Bio-SIP-elementeistä koo  ava ja pure  ava 

katastrofi versio/
• Korkean teknologian tyhjiöeristeseinistä 

rakenne  u kaupunkiversio pieneen  laan.

merki  ävänä viherkäytävänä yhdistäessään sen suurimmat 
viheralueet toisiinsa. Rata toimii tossa vielä nyt itäpuolella 
katkaisijana, mu  a kyllä toi rakenne  u viheralikäytävä radan ali 
on jo hyvä ju  u. Mahtava e  ä kaavoitus teki nämä viime hetken 
lisät suunnitelmiin. Tästä tuli nyt paljon kokonaisvaltaisemmin 
toimiva ja ihmisiä hyödy  ävä kokonaisuus. Toi puistokin on ihan 
hi   , ja ihmiset on löytäneet täällä keskellä sijaitsevat palvelutkin 
ihan eri tavalla. Rauta  ehistoria väli  yy sil   noiden seisontarai-
teiden, asuntojen alla olevien telien ja passissa olevien junien 
ansiosta. Tää on pienten ihmisten lisä tohon ylhäällä kiiltävään 
ostospara  isiin. Eksoo   nen kohde vierailla, kun saapuu Suomen 
pääkaupunkiin ensimmäistä kertaa. Kiinteistöjen hinta on 
nousussa, pian ne saa fi ksa  ua nuo loputkin veturitallit. Osa 
tyypeistä on jo ostaneet meiltä taloyksiköt tallien sisään, e  ei 
niiden tarvii vetää kaikkia tekniikoita uusiksi noissa vanhoissa 
rakenteissa. Osa hulluista jo asuukin siellä sisällä samalla kuin 
tekee ”pientä pintaremppaa”. Toi talo talon sisällä on saanut 
ihan uuden käsi  een meillä. Mukava nähdä asioiden oikeas   
muu  uvan ja helpo  uvan vanhojenkin rakennusten osalta.

Riskittömämpää koeasumista ja olemassa 
olevan tekniikan käyttöönottoa
Nyt tuossa olevaa puistoa odotellessa asuntoja sijoitel  in 
ympäri kaupungin hukka-alueita ja täydennysrakenne  avia 
ton  eja tes  käy  öön. Me kerä   in paikka  etojärjestelmän 
avulla ihmisiltä dataa siitä, mihin kaikkialle pk-seudulle kämp-
piä vois lai  aa, ja viranomaiset seuloivat siitä datasta omien 
parametriensä avulla kaavoihin ja mm. meluarvoihin sovel-
tuvat mestat. Ton   en omistajat oikein kilpaili siitä, et ne saa 
vuokralaisia ton  lleen. Asukkaiksi vali   in satunnaisotannalla 
ja sopivalla sosioekonomisella hajonnalla ohjelmaan hakeneita 
maahanmuutajia, opiskelijoita, yri  äjiä.. kaikkia, jotka kokivat 

D.3.3. Cleantech Startup -yrittäjä ja 
teollisuusalueen uusi elämä
Joustavaa asumista ja työntekoa, säästöä ja luksusta yhteis-
käytöllä. Mä asun keskustassa, tai no oikeastaan mä asun sekä 
Stadissa e  ä täällä teollisuusalueella. Keskustassa mulla on ko   
ja viihdyn siellä, mu  a viime aikoina kun ollaan saatu päivite  yä 
ja vakiinnute  ua toimi  lat Cleantech alan keski  ymässä, oon 
löytänyt i  eni vie  ämässä jopa viikon päivät putkeen täällä 
talleilla. Meil on siellä ihan kunnon olot, yhteiskei   ö, kuntosali, 
sauna, pesu  lat, joku on jopa hankkinut kylpypaljun… siis mie   -
kää… oikein kunnon yrityskommuuni. Ja sit nää meidän tuo  eet, 
joista yhdessä mäkin olin pioneeriasujana. Meillä on ny  emmin 
tullut enemmänkin yksiköitä tänne. Ns. cleantech start-up 
-residenssi, sit on hotellimajotustyyppistä, opiskelija-asuntoja 
ja pari meidän yri  äjää sekä muutama viljelyak  ivi asuu täällä 
ihan vakituises  . 

Moderni siirtolapuutarhapuisto, vaiheittaista 
kehittämistä varojen mukaan ja keveämpiä 
ratkaisuja vanhan korjaamiseen 
Massiivises   tää meidän ju  u kasvoi oikeastaan sen jälkeen, 
kun maahanmuu  ajien hätämajoituksesta järjeste   in skaba 
ja yks tän yhteisön toimijoista sai siinä suunnitelmillaan 
mahdollisuuden mennä eteenpäin. Meillä oli tarjolla sopivaa 
teknikkaa ja rii  ävät tekijäresurssit ja osaaminen, lyö  in viisaat 
päät yhteen, löyde   in yhteistyöyrityksiä ja noiden tuolla yhä 
olevien ratakiskojen ja vaunujen päälle ale   in tuoda ihan 
uudenlaisia urbaaneja asuntoja. Siinä välissä  etys   jatke   in 
maaperään pilaantuneisuuden tutkimukset ja teh  in tarvi  avat 
massanvaihdot. Tähänhän pi   muutenkin liikenneviraston 
siirre  yä pois veturien huollon tulla veturimuseon lisäks julkinen 
puistoalue, joka yhdistää kaupunginosat ja toimii pääkaupungin 

pohjalla havainnekuvamikrotalojen ohjatusta sijoi  umisesta 
en  selle ratapiha-alueelle
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tarpeelliseksi asua edullises   keskeisellä sijainnilla. Sit palau  een 
perusteella tuo  eisiin teh  in korjauksia. Joitakin taloja siirre   in 
paremmille sijainneille. Koeasukkaat sai  e  y lunastaa asun-
tonsa lopullisen tuo  een markkinahintaa edullisemmin. Kaikki 
nää ihmiset tässä Veturipuistossakin saa asua pientalossaan 
sillä ehdolla, et kaikki maa-alue niiden talon ympärillä on julkista, 
tai siis, no kelle mikäkin alue kuuluu ja et talo ei läh  essään jätä 
jälkeensä mitään. Osa luvista saatetaan toki myöntää pysyvinä-
kin ja lupia saatetaan jatkaa tosi pitkälle, riippuu ihan paikasta. 
Tonne lähemmäs rataa on tulossa opiskelija-asuntola, kun ei ne 
vielä  edä, mitä ne tolla maa-alueella tekee. Siinä on viel vähän 
tarkemmat normitukset kun mennään useampaan kerrokseen. 
Mu  a täähän on periaa  eessa ihan perusmodulitekniikkaa, jota 
käytetään jo rakentamisessa. Rakennuksen osien kierräte  ävyys 
sellaisenaan, off  grid -systeemit ja suljetun kierron sovelta-
minen kodintekniikkaan on niitä uusia ju  uja. Ja tuote  ahan 
yhteiskehitetään koko ajan alan toimijoiden kanssa. Tokihan 
me rakenne   in jo näitä kaikkia ennen tänne yks koeversio ja sit 
meidän kor  eli keskustassa sai myös useamman vähän edusta-
vamman ja isomman kappaleen. Nyt siellä asuu lapsiperhe, joka 
kyl diggailee pientalosta tosi paljon. Osa niistä rakennuksista 
siirtyy muualle si  en kun turvapaikanhakijoiden hakemukset 
on käsitelty ja jatko selvillä, mu  a se talo on tullut jäädäkseen. 
Muksuilla on kaikilla oma loosi ja vanhemmilla yläkerta ihan 
täysin omassa käytössä. Perhe käy  ää tarvi  aessa taloyh  ön 
saunaa ja yhteiskäytössä olevia paljon  laa vieviä tavaroita, sillä 
ne myös säästää  laa. 

Suljetulla kierrolla ympäristövaikutukset minimiin: 
tuloksena säästöjä ja puhdasta ruokaa 
Tää yksikkö, missä mä nyt asun tehdessäni kunnon työrupeamia, 
on tosi simppeli. Mä halusin yhteiskäy  ö  loista huolima  a tänne 

vessan ja suihkun sekä kei   ön, et saadaan fasilitee  t testa  ua. 
Tässä ekassa on ihan perus biokompostoiva, nesteen eri  elevä 
wc-istuin. Märkä jae johdetaan säilöön, jossa sitä seisotetaan 
niin kauan, et siinä olevat epäpuhtaudet painuu alas tai haihtuu 
ja sit virtsa on soveltuvaa meidän kasvihuoneelle lanno  eena 
käyte  äväks. Hella, jääkaappi ja pieni täydennykseksi tuotu 
kamina pol  avat kaasua, joka sit myöhemmässä vaiheessa, kun 
meillä on rii  äväs   asukkaita kanna  avalle voimalaitokselle, 
tulee tuosta läheltä ja tuotetaan aivan omista tuo  eista. Sama 
voimalaitos tuo  aa sit myös lisäsähkön ja lämmön. Valot on 
led-valoja ja se sähkö, mitä tässä asunnossa tarvitaan, tulee 
aurinkopaneeleista tai tarvi  aessa varalla olevista akuista. 
Vesi voidaan kerätä ja suoda  aa peseytymis- ja pesukäy  öön 
katolta, sitä me testa   in. Juomavesi täytyy tuoda isoissa 
kierräte  ävissä säiliöpulloissa tähän taloon muualta, jos haluaa, 
e  ä juomavesi on varmas   laadukasta. Kaupunkiolosuhteissa 
katolta kerätyn puhdistetun veden juomakelpoisuu  a me ei 
voida vielä taata, vaikka sellaisiakin systeemejä on jo kehite  y. 
Me ollaan myös täällä talleilla onnistu  u testaamaan kokonai-
suuteen lii  yvää systeemiä, jossa käyte  y harmaavesi johde-
taan suoda  naltaisiin, jossa ensin vesikasvit putsaa jakeen ja 
toisessa altaassa fi sut syö ravinteista syntyneen levän. Lopulta 
jae johdetaan kasvihuoneeseen laimenne  una lannoi  eena. Tää 
on suht pitävä systeemi kun sitä kehitetään, meillä täytyy toki 
tutkia ja kehi  ää asukkaille ohjeet siitä miten toimitaan järjes-
telmässä an  bioo   en yms. poikkeus  lanteiden sa  uessa. Me 
myös suositellaan käy  ämään  e  yjä pesuaineita yms. jo  ei 
puhdistusjärjestelmä kuormi  uisi vääristä kemikaaleista. Meillä 
on omana tuoteperheenä talolle sopivat kemikaalit ja tuo  eet. 
Kokonaispake   . Yksinkertaistaa asukkaan valintoja ja toisaalta 
toimiva liiketoimintamalli meidän yhteistyöyrityksille. Ihanne 
olis se  lanne, et meillä ois myös ns. automa  soitu versio, jo  a 
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Start-up yhteisö teollisuusalueella 
Plussakortteleita modernissa 
”siirtolapuutarhassa”, itsenäinen 
kaupunkkylä

a. Koostuvat 2-8 asunnosta. Laajennusmahdollisuus.
b. Yhteis  la. Osa asunnoista säästää rakennuskustannuksista 

käy  ämällä kor  elin yhteisiä palvelevia  loja kuten wc:tä ja 
kei   ötä. Koko alueen jaetut resurssit – kuten työ  lat saa kk-
korvausta vastaan käy  öönsä.

c. Rakennukset liite  y yhteen puolilämpimällä terassi  lalla. 
Kasvihuoneessa sulje  uun kiertoon perustuva kierrätys-/viljely

d. Kylä kytke  y kaupungin sähkö- ja vesiverkkoon, tuo  aa välillä 
ylijäämävirtaa

e. Asuntojen biojä  eet ja harmaavedet johdetaan pienvoimalaan, 
joka tuo  aa alueelle lämpöä ja sähköä. Jälkituo  eena saadaan 
lannoite  a.

f. Osassa asunnoista harmaavesi johdetaan koeviljelmälle 
puhdistukseen, ravinnoksi kaloille ja lannoi  eeksi 
ruokakasveille.

g. Tyhjät asunnot majoituskäytössä matkailijoille
h. Asuntojen tuotoilla kunnostetaan veturipuistoa ja 

historiallista tehdasmiljöötä, asukkaiden vuokrat edullisempia 
kompensoiden puiston sosiaalista valvontaa ja heidän sinne 
tuo  amiaan palveluita.

i. Salli  u asumisaika koealueella opintojen tai rahoituksen 
mi  ainen aika vaihdellen 3-7 –vuoteen, poismuu  aessa on 
mahdollista lunastaa itselleen asunto jos ton    on katso  una 
muualta.

ruoantuotanto- ja kierrätyskaappeineen kompensoi rakennusne-
liöistä aiheutuneet päästöt moninkertaises  . Tässä  lassa nimit-
täin voidaan vielä pian viljellä vuoden ympäri ruokaa. Kesällä 
täällä kasvaa monenlaista eksoo   sempaakin ruokaa, jotka 
lannoi  uu ja lämpiää suoraan suljetun kierron järjestelmillä. Yr  t 
ja salaa  t kasvaa ympäri vuoden. Samoin kahvinpuruista syntyy 
meidän toimistolaisilla vuoden ympäri osterivinokasta. Talvella 
sienet tuo  aa parhaiten, kun huone on niille silloin sopivas   
jääkaappiviileä. Kompos  pe   au  aa huoneen lämpimänäpi-
dossa ja sen avulla kasvit saa heräte  yä keskitalvella satoon. 
Lihaa syövät saavat akvaariosta silloin tällöin kalaa ja on joku 
levääkin sanonut kokeilevansa. Lisäksi  la toimii  etys   jae  una 
yhteis  lana, jos siihen on liite  y muitakin asuntoja. Siitä tulee 
aika mielenkiintoinen ja monipuolinenkin  lakomponen   , 
jolla voi joustavammin luoda arkkiteh  en kaipaamia vähän 
villimpiäkin ratkaisuja, kun kaikkien seinien ei enää tarvitsekaan 
olla umpieriste  yjä. Me ollaan nyt lähinnä kokeiltu omaa 
yksinkertaista ja edullista nimikkomuotoa  – plussakor  elia. 
Ison plussanmuotoisen pa  on jokaisessa sisäkulmassa on yksi 
”ton   ”, johon voi lii  ää yksiön tai paritalon ja siitä voi si  en 
jatkaa laajentaenkin. Keskellä sijaitseva lasite  u  la yhdistää 
rakennukset yhdeksi yhteisölliseksi kor  eliksi. Siellä säilytetään 
myös jaetussa käytössä olevat kamat. Onpa niinkin tehty, et 
omia kei   öitä ja pesuhuoneita ei oo ollenkaan laite  u, vaan 

varakkaamman ja kiireisemmän ei ollenkaan tarvisi ajatella tai 
toimia vaan pumput ja muut korvais käsin tehtävän työn. Aika 
paljonhan viljelyssä näin jo onkin. Valaistuksen ja pumppujen 
automaa   kytkimet toimii ajastetus   kännykkäsovellusten 
ohjauksella.

Tästä me teh  in täysin off -grid-versio tes  käytön takia, mu  a 
myöhemmin markkinoille tuotu talo voidaan sekä veden e  ä 
sähkön suhteen myös lii  ää normaaleihin järjestelmiin, mikäli 
läheltä löytyy hyvät kytkentämahdollisuudet vesi- ja sähköverk-
koon. Muuten operaa  osta tulee yhden yksikön osalta se kallein 
tekijä. Ydinkeskustassa jos et halua viljellä, voit tehdä sopparin 
talon jätetyhjennyksestä aika-ajoin, silloin kiinteä ja märkä jae 
viedään suoraan isoon teolliseen mädä  ämöön muun jä  eenke-
räyksen yhteydessä. Isommat kokonaisuudet on jatkossa helppo 
toteu  aa myös paikallisilla tyhjiöputkijärjestelmillä, jossa jakeet 
menee omaan voimalaan ja sinne laitetaan sit myös kaikki muu 
biohajoava. Pienempi voimala tuo  aa kaasua ja isommassa 
pystyy kanna  avas   tuo  amaan myös sähköä.

Mun ylpeys on kyllä tää puolilämmin pa  o/kasvihuone, mitä 
me ollaan kehite  y asuntojen yhteyteen. Se lisää asumisne-
liöitä ja mukavuu  a ihan äly  ömäs   lisäämä  ä kuitenkaan 
päästöjä juurikaan, kun se sekä hukkalämmön talteeno  ajana, 

pohja kor  elista 1:200 alueleikkaus 1:400olo/työ
wc/pesu

kei   ö
lepo

yhteis  la
pienvoimala

c.

a.

g.

b.
e.

f.
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markkinoilla, jo  a rakentaminen ois mahdollisimman edullista, 
kevy  ä ja pveis mahdollisimman vähän energiaa. Perustana 
voi toimia teräsbetoniharkot, johon rungon teräskiinnikkeet 
sidotaan, tai si  en täysin esivalmisteinen teräksinen kehikko tai 
jalat. Joustavuu  a rakennuksen yksityisyyteen eri olosuhteissa 
voidaan saada juuri perustan korkeu  a säätämällä. Kätevää, 
eikö?

Suomessa ja muissa kylmissä maissa eristys on oleellinen ju  u, 
mu  a niin on köyhissä lämpimissäkin val  oissa. Mitä pienempi 
rakennus, sitä nopeammin sen vähäinen lämpömassa muu  uu 
joko liian kylmäksi tai kuumaksi, riippuen olosuhteista. Puu ei 
oo jossain muualla se kaikkein edullisin vaan kaikkein kallein 
vaihtoehto. Rakentamisen osaaminen ja käyte  ävissä olevat 
materiaalit täytyy o  aa huomioon. Myös kalliit esivalmisteiset 
osat saa kehi  yvissä maissa hei  ää romukoppaan. Mut näissä 
ratkaisuissa parhaita asiantun  joita on paikalliset itse. Verkon ja 
tätä varten suunnitellun ohjelman avulla me välitetään perus-
ratkaisuja ympäri maailmaa ja paikalliset tyypit tuunaa niihin 
omat sävynsä. Si  en korjatut versiot on myös jatkossa avus-
tusjärjestöjen ja amma   laisten käyte  ävissä ja muoka  avissa 
sarjatuotannon käy  öön. Tällä tavalla vältytään hätäavussa 
suurilta emämunauksilta. 

rakeisuu  a vapaas   ratapihalle sijoitelluista mikrotaloista

yksi nurkista on pelannut yhteiskäy  öisenä tekniikka  lana. Sillä 
on saatu säästöjä asukkaille. Jos sit perheet on laajentuneet 
ja on tarvi  ukin lisäkapasitee   a, oheen on vaan vede  y uusi 
tekninen laajennus.

Tarkoituksenmukainen rakenne ja tekniikka 
sovellettuna tilanteen mukaan, avuksi avoin 
yhteiskehittely
Tällasen vähäisen tekniikan version avoimet piirrustukset me 
halutaan jakaa käy  öön ja versioida paikallisiin olosuhteisiin 
sopiviksi kehi  yvissä maissa, ja jotain projek  a onkin viri  eillä 
sen suhteen. Seuraavissa kalliimman hintaluokan versioissa on 
kevey  ä ja liikuteltavuu  a parantamassa teräsrunko ja kaiken-
näköiset avaruustekniikasta tutut eristeet kuten tyhjiöpaneelit 
ja erilaiset kierrätys- ja biokomposii   materiaalit. Pesuhuone 
on ihan oma tekninen elemen   nsä, samoin kei   ö. Voihan tän 
periaa  een kopioida myös kertopuulevyrakenteeseen ja tehdä 
eristeet myöhemmin ympärille vaikka paalista, jos  etää, e  ä 
 laa on ympärillä vähän enemmän eikä ihan he   tarvii siirtyä 

muualle. Myös itsensä kantavat eristetyt teräs- tai puusand-
wich-elemen  t on edullisia valmiita tuo  eita, mut niiden osalta 
kierräte  ävyys on osi  ain vähän heikkoa. Parasta on toteu  aa 
rakennus niin sanotuilla kuivilla rakennustekniikoilla, jotka on jo 
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D.3.4. Nuori luovan alan moniyrittäjä 
kaupunkitilaa aktivoimassa
Työtä ja rauhaa kotona. Minulla on kaksi yritystä ja yritykseni 
mukaanlukien käytännössä kolme työpaikkaa. Opetan musiikkia 
sekä esiinnyn itse yhden toiminimen kau  a ja olen toimitusjoh-
taja pääprojek  ni osuuskunnassa sekä opetan musiikkia eräässä 
musiikkikoulussa. Yritysten lisäksi minulla on useampia kokoon-
panoja, joiden kanssa keikkailen. Työni on hyvin liikkuvaa, milloin 
keikkailen Suomessa, milloin olen viikkokausia kiertueella tai 
äänitys- ja biisintekoreissulla ulkomailla tai jossain päin Suomea. 
Aiemmin kävin viikoi  ain töissä toisella paikkakunnalla ja yövyin 
silloin ystäväni luona. Nyt opetan, kirjoitan musiikkia ja harjoit-
telen asunnollani. Asumme yhdessä poikaystäväni kanssa, joka 
on myös luovalla alalla. Hän tekee töitä lisäksi alan ulkopuolella 
isommassa fi rmassa, mu  a siitäkin työviikosta osan hän hoitaa 
kotona. Hänen vaihteleva kiertue-elämänsä vastaa omaani. 
Elannon tuo  aminen pelkästään musiikilla tekee  ukkaa, vaikka 
töitä tekee näinkin paljon, mitä me teemme. Työ myös itsessään 
tuo  aa kuluja, kiertueiden ja levyjen rahoi  amisessa on oltava 
luova. Joskus teemme jopa olohuonekeikkoja toistemme kodeissa 
sekä järjestämme yhteisörahoituskampanjoita saadaksemme 
rii  äväs   rahaa kasaan levytykseen. 

Olemme molemmat kotoisin maakunnista maaseudulta ja 
juurtuminen pääkaupunkiseudulle tekee  ukkaa. Luonnon lähei-
syys helpo  aa levo  oman elämän keskellä, ja siksi nau  nkin 
asumisesta rantaviivan läheisyydessä, sillä siellä rii  ää virkistäy-
tymisen paikkoja. 

Työ on vaihtelevaa, haastavaa ja mo  voivaa enkä vaihtaisi sitä 
pois, vaikka mie  nkin joskus, miten voin tällä elämäntavalla 
elä  ää perhe  ä, josta haaveilen, paikassa, jossa elinkustannuk-
set ovat korkeat ja ainoassa kaupungissa maassamme, jossa 
kaltaiseni muusikko saa edes väl  ävän leivän.

Positiivista sosiaalista valvontaa 
Paikka kaupungista, osana julkisen  lan ak  voivaa käy  öä. 
Onneksi Helsingin kaupunki jatkoi Rantakesä 130km -avointa 
kokeiluansa ja yhdis   luovas   ja rohkeas   myös pienten toimijoi-
den yksityisen edun julkisen  lan ak  voin  in. Ak  voiva toiminta 
ei mones   ole toimijoilleen itselleen taloudellises   kanna  avaa 
ilman tällaisia malleja, vaan perustuu täysin vapaaehtoisuuteen 
ja jostain toimijoiden on rahansa siihenkin kaive  ava, usein se 
tapahtuu erilaisin tuin. Tällä tavalla tuetaan paremmin myös 
yri  äjyy  ä ja varsinaisen työn tekemiseen on helpompi keskit-
tyä. Me saimme muiden joukossa omalla talollamme mahdol-
lisuuden kokeilla ja näy  ää, miten nämä edut voivat yhdistyä 
ilman, e  ä julkisen  lan luonne kärsii. Saimme nimi  äin musiikin 
talollemme määräaikaisen sijoitusluvan kaupungilta lähelle 
rantaviivaa projek  mme ajaksi sillä ehdoin, e  ä tarjoamme 
säännöllisin väliajoin ohjelmaa ja tapahtumia sen ympäristössä. 
Koska saimme osarahoituksen musiikin talolle eräästä kul  uu-
rirahastosta, voimme keski  yä kehi  ämään tuotantoamme. 
Tuleva aika on melko jänni  ävää, sillä aiomme oikeas   myös 
elää talossa niin kauan kuin se on mahdollista. Toivotaan, e  ä 
ympäristöstä ei väärinkäytöksiä tulisi vaan saisimme jatkaa 
ympäristön posi  ivista valvontaa ja ak  voin  a kokeiluajan 
loppuun ja ehkä vielä sen jälkeenkin. Toistaiseksi kokemus on 
ollut hyvä, sillä talon sijain   on vali  u hyvin. Meillä on sopivas   

Muusikkoperhe 2xhlöä                        
+ satunnaiset bändin jäsenet

• Työ- ja yhteisökeskeinen, avoin, mu  a itsenäisyy  ä ja 
yksityisyy  ä kaipaava henkilö

• Monipuolinen itsensätyöllistäjä, liikkuva työ, ansio tulee 
monesta palasesta, kiinteistökuluissa säästetään ja 
liikkuvuu  a kompensoidaan työskentelemällä kotona

• City/luontoihminen, kokeilun ja elämyksenhakuinen on 
valmis tekemään sosiaalista vaihtokauppaa vas  neeksi 
asuinpaikastaan  ja siitä saadusta näkyvyydestä

Asunto vaatii erikoistunutta sisältöä, 
tässä tapauksessa laadukkaat 
ääniolosuhteet, jotka eivät häiritse 
naapureita ja valmiuden työskennellä 
kotona

a. Erilliset julkinen- ja yksityinen  la, välissä terassi/
kasvihuone;

b. Roudauksen ja esiintymisen mahdollistavat ovet ;
c. Lukollinen  la soi   mille ja varusteille;
d. Pieni  la mahdollistaa hyvät äänitysolosuhteet – 

sisäpinnat on varuste  u akus  sin seinäelementein
e. Isohko kei   ö, josta  la aukeaa terassille;
f. Liikuteltavat ja paikoilleen luki  avat parvet toisessa 

kerroksessa, välissä verkko. Pöytätaso ja toimiston 
puolapuut portaiden korvikkeena;

g. Tilaa työskentelylle;
h. Siirtovalmius. Tilapäinen kytkentä kaupungin 

sähköverkkoon, uusi pienbiokaasulaitos 
pienvenesatamassa keventää tyhjennyksen ekologista 
jalanjälkeä;

i. Aurinkopaneli katolla kerää ylijäämävirran akkuihin 
ulkoilmakonser  eja varten;

j. Kompostoiva ero  eleva kuivakäymälä, lopputuo  eena 
multaa ja/tai lannoite  a, jota voi esim. myydä ulos. 

Vasen sivu: vasemmalla pohja ja leikkaus 1:200
oikealla alueleikkaus 1:400

Oikea sivu:   havainnekuva sijoituksesta saareen
ylh’’ll’ oikealla

olo/työ wc/pesu kei   ö lepo säilytys

a.

d.b.
e.

c.

f.

g.

h.

i.

j.



129

yksityisyy  ä ja luonnonrauhaa, ja toisaalta keskeinen sijain   
takaa asiakkaat sekä hyvän meiningin kun tapahtuu. Asiakkaat 
koostuvat pitkäl   alueen asukkaista, joten vastaano  o joskus 
meluisallekin toiminnalle on ollut posi  ivista. Heidän mukaansa 
epämääräinen rähinöin   on kadulla asukkaiden myötä vähenty-
nyt, mikä on  etys   meidänkin kannaltamme posi  ivinen ju  u.

Ohjelmasta ja tulevaisuudesta. Hmm. Vaikea sanoa, koska 
tapahtuu niin paljon. Ainakin pienimuotoisia konser  eja, biisi- 
rumpu- ja itseilmaisupajoja on vielä  edossa. Paljon spontaania 
ohjelmaa luvassa, sillä muusikkotu  umme ovat lupautuneet 
myös keikoille. Työ on osaksi ilmaista, ikään kuin vuokraa poik-
keuksellisen hienosta ton  sta, mu  a teemme myös maksullista 
tuotantoa, onneksi se onnistuu edullisemmin lyhyiden matkojen 
ja matalien kulujen ansiosta. Heh! Talovelan kustannamme itse 
työllämme, joten se jää kokeilun jälkeen meille. Toiseen taloon on 
rakenne  u studio-olosuhteet, joten todennäköises   viemme sen 
jossain vaiheessa synnyinseudullemme rauhallisiin olosuhteisiin 
ja vuokraamme sitä studiokäy  öön muillekin bändeille. Jos 
tämä osoi  autuu tuo  oisaksi, hankimme muitakin vastaavia 
yksiköitä. Meillä on jo muutamia rauhallisia sijainteja sekä 
sopiva toimintamuoto mielessä. On ihanaa, kun saa viedä talon 
rikkuma  omaan ympäristöön tai vanhaan pihaan ja  etää, 
e  ei se jätä jälkeensä mitään. On jotenkin huojentavaa, e  ä voi 
kompensoida omaa tosi liikkuvaa elämäntapaa tällä hiilivapaalla 
tavalla. Samalla voimme täy  ää hiipuvankin paikan hetkeksi 
musiikilla ja elämällä, se on jotenkin miele  ömän kaunista. 
Tämä on tosi hyvä basecamp esimerkiksi pienten festareiden 
järjestämiseen, ja sitä vipua me aiotaankin käy  ää.

Supistuva ja laajeneva koti
Käytännössähän musiikin talo koostuu kahdesta yksiköstä, jotka 
on liite  y toisiinsa pergolalla. Toista taloistamme kutsumme 
hiljaisuuden ja toista äänen taloksi ja se kertookin paljon jo 

konsep  stamme. Äänen talossa otan vastaan oppilaat ja 
treenaan, siellä saa huutaa kovaa ja polkea tah  a musaan. 
Talo voi aueta edestä osi  ain julkiseksi  laksi, ja avoimuudesta 
huolima  a se on ihan turvallinen, sillä me voidaan laskea 
sellainen metallinen suoja aina reissun ajaksi lasiseinän eteen..
tai no sit vaan vuokrata talo jollekin muusikolle AirBNB:ssä... Me 
ollaan tykä  y käy  ää talon etuosaa myös lavana tai si  en istua 
piirissä skitan ja rumpujen kanssa sisällä sekä terassilla. Äänen 
taloa vuokraamme eteenpäin myös frendien käy  öön ja siellä 
on tarvi  avat fasilitee  t, joten siellä voi kans asua vaikka vähän 
oudompiakin tyyppejä. Parhaillaan me odotetaan sinne yhtä 
musagurua residenssihommiin kuukaudeksi. Hiljaisuuden taloa 
me on tykä  y pitää meidän ns. yksityisenä alueena. Talossa on 
kaikki kodin ominaisuudet, mu  a siellä voi myös työskennellä. 
Valo tulee siellä enimmikseen katosta. Siellä me nukutaan, joko 
ylhäällä liukuvalla parvella tai alakerrassa. Keikalle valmistautu-
minen tapahtuu Hiljaisuudessa, siksi vaa  eet ja henkilökohtaiset 
valmistautumisvermeet on lähellä. On mukava, kun voi sit helpos   
jä  ää toisen kämpän muiden huoltoon, häiritsemä  ä si  en 
uusia asukkaita omilla kamojenetsinnöillään. Ja Hiljaisuuden 
voi jä  ää oman sotkuunsa päivän kiireissä stressaama  a siitä, 
e  ä joku näkee. Mä yleensä menen päiväksi Ääneen, joko 
kirjotan biisejä tai valmistelen opetusta parvella samalla kadun 
vilinää katsoen. Poikaystävä tapailee kitaraa joko alakerrassa tai 
hiljaisuudessa kunnes mun oppilas tulee ja valtaamme Äänen. 
Jos on ko  keikkailta, niin saatamme soitella pa  olla kavereiden 
kanssa ja talojen välillä olevassa pergolassa me usein syödään sit 
porukalla. Julkinen elämä vaa  i veronsa, mu  a nyt on mukava, 
kun voi ero  aa työ  lat ja yksityiset  lat toisistaan maksama  a 
sil   maltaita. Kun työpaikka on kotona, on helpompi levätä, 
kun muuten elämä on tosi liikkuvaa. Aukioloajat meillä kuten 
muissakin pu  ikeissa varmistaa sen, e  ei kuka tahansa kadun 
kulkija hyppää kylään iltamyöhällä. Kyllä tämä elämä näin sujuu 
tosi hyvin.” 
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Sekatyömies, viikonloppuisä: kaksi lasta ja 
koira, mökki maalla

• Talvisin kaupungissa, kesäisin maatöissä
• Askee   nen eräihminen, viihtyy itsekseen, on valmis 

tekemään töitä naapurille vas  neeksi asuinpaikastaan  

Talo liikenteeseen soveltuva matala 
passiivi/retkiversio, yksikertainen 
tekniikka (perustuu lähes sähköttömään 
elämäntapaan).

a. Kompostoiva kuivakäymälä, lopputuo  eena multaa ja/tai 
lannoite  a, jota voi käy  ää pihalla. 

b. Kaasukamiina/hella ja jääkaappi. Lähes sähkötön. Talo 
kytke  y  lapäises   ton  n sähkö- ja vesiliitäntöihin. 
Varustellaan varojen salliessa aurinkosähköpaneeleilla.

c. Yksikerroksinen, kerrossängyllinen pienin mahdollinen 
yksikkö. Säilytys  laa ja vaihtoehtoista vuode- tai pöytä  laa 
pikkuparvilla.

D.3.5. Kausityöläinen omakotitaloalueella
Olen sekatyömies. Minulla on kaksi lasta, koira ja peri  y pikku 
mökki syrjäseudulla. Asun mökilläni maaseudulla kesäkauden 
ja teen maansiirto- ja rehu-urakoin  a. Hanskaan parhaiten 
koneet, osaan korjata vempaimen kuin vempaimen, mu  en 
koskaan ole saanut koulutusta aiheeseen ja siksi vakituisten 
töiden hankkiminen on haastavaa. Kesällä taas töitä olisi tarjolla 
liiankin kanssa. Talvella on  ukkaa ja aikaisemmin elinkin pitkäl   
toimeentulotuella koko talven. Ennen taloudellinen  lanne sai 
hermot kireälle ja kesäisin liika työnteko uupumaan. Kuppia tuli 
paineissa ote  ua turhankin kanssa. Eroonhan se joh   ja sairais-
tuin. En enää pystynyt pitämään lapsia luonani. Muutaman 
vuoden märeh  misen jälkeen kyllästyin kierteeseen ja halusin 
nähdä jotain uu  a, niinpä lähdin kaupunkiin uuden elämän 
perässä. Nykyisin asun talvet kaupungissa ja teen keikkatöitä 
huoltamohommista kiinteistöhuoltoon. On se mukava, kun voi 
näin vanhemmillakin päivillä päästä näkemään maailmaa ja 
tekemään uusia asioita. 

Vertaisapua, omakotiasumista ja 
kehittymismahdollisuuksia edullisesti ja 
yksinkertaisesti
Pikkuinen uusi mökkini ja minä pidämme majaa tässä omako-
 taloalueella. Se on tarpeeksi lähellä työpaikkoja ja tarpeeksi 

kaukana hulinasta. Tien äänet on voimakkaat, mu  ei mua 
koskaan oo koneet haitannu niin kauan kuin on vaan vihreetä 
ympärillä. Ja täällähän sitä on. Löysin majalle paikan lasten 
kummisedän pihasta. Niillä on hyvät työt ja turhan iso ton   , 

lapset ei enää käy  äneet leikkimökkiä, joten laite   in tämä siihen 
 lalle. Mä tykkään, ku saa olla oman talonsa herra. En oo oikeen 

yl  ösosiaalinen tyyppi, viihdyn kyllä ihmistenkin seurassa, mu  a 
tar  en paljo aikaa itekseni olla ja puuhata. Minun kaltasten 
työmiesten kimppakämpät ovat lääviä ja siellä on meno joskus 
vähän levotonta. Eihän siellä ole ykstyisyy  äkään eikä mitään 
voi tehdä omilla käsillä. Tänne voi lapsetkin tuoda käymään 
ja on piha, missä leikkiä. Oma rauha. Au  elen isäntäperheen 
ko  töissä luppoaikoina, kun heillä ei enää tahdo olla paukkuja 
hoitaa lumitöitä ja sellasta. Emäntä si  en palkkioksi lai  elee 
mulle aina välistä muonaa.

Unelmana olisi ahtaajan työ, siitä saa suhteellisen hyvän liksan 
ja koulutus hoidetaan alta oppisopimuksella. Ainut hai  apuoli 
siinä olisi se, e  en pääsisi maalle kesällä, kun sinne jotenkin veri 
vetää ja lapsetkin ovat. Toisaalta oon mie   nyt, e  ä kunhan saan 
talovelan makse  ua, voin palata maalle pysyväs  , lai  aa tämän 
mökin pihaan ja kunnostaa vanhan talon taas talviasu  avaksi. 
Siellä kun tuli kaiken keskellä vesivahinko ja remppa jäi kesken, 
kun eukko läh  . Vanhassa talossa on vain tupa, ei siellä oikein 
lapset isoina mahdu pysyväs   asumaan. Tän uuden talon mä 
omistan muksuille, saavat tehdä siitä just semmosen ku halua-
vat. Ne voi viedä sen vaikka me  ään, jos sille tuntuu. Siellähän 
me on kans paljon yhessä asu  u, tehty ruokaa ja leiki  y. Nyt 
on hyvä ku on kaikki tarvi  ava tässä. Mä en oikeastaan kaipaa 
mitään enempää. On pe  ,  muksuille omat nurkat tarvi  aessa, 
tuli, vesi, vessa ja hella. Ei ihminen elämältä muuta kaipaa. 

pohja ja leikkaus 1:200 vaihtoehtoinen leikkaus kahden talon sijoituksesta ton   en rajapintaan 
en  sten autotallien kaavapaikalle 1:400

leikkaus kahden talon sijoituksesta ton   en rajapintaan en  sten 
autotallien kaavapaikalle 1:400

vastakkaisella sivulla havainnekuva 
ja asemapiirros ton   sijoituksesta 1:400

olo/työ wc/pesu kei   ö lepo säilytys

b.

a.
c.
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JOHTOPÄÄTÖKSET 
& POHDINTA
Tämä diplomityö perustuu kiinnostukseeni ympäristöä, 
sosiaalisia ongelmia, kansalaisvaiku  amista ja vaihtoehtoisia 
 lankäy  öjä kohtaan. Tavoi  eeni oli työssäni oppia pienen 

jalanjäljen asumisesta spontaanina kehitysvälineenä maail-
man kaupungeissa, oppia sen vahvuuksista ja heikkouksista, 
epäonnistumisista ja onnistumisista, syistä marginalisoitu-
misen ja sivuun jääneiden suunnitelmien takana. Halusin 
luoda mikroasunnoille omaa teoree   sta pohjaa, lii  ää ne 
kokonaisuutena yhteiskunnallises   usko  avaan konteks  in 
niin asuntosuunni  elun, humanitäärisen arkkitehtuurin kuin 
kestävyy  ä tavoi  elevan kaupunkikehityksenkin osalta. 
Tutkielman välineenä kulje  n omaa liikkuvan minimiasumisen 
konsep  ani, jonka ratkaisema  omia suunni  eluongelmia 
heijas  n mielessäni historian esimerkkeihin.  Tahdoin 
 etää, millaisena minimiasuminen voisi onnistunees   tukea 

kaupunkien ja ihmisten kestävää kehitystä ja millä tavalla 
arkkitehdit ja kaupunkisuunni  elijat voisivat o  aa  lapäisen, 
pienimi  akaavaisen ja kestävän minimiasumisen mallin 
osaksi välineistöään. Välineenä käy  n kestävän kehityksen 
suunni  elussa ja tulevaisuuden tutkimuksessa käyte  yä 
ABCD-metodia. Tuloksena sain oppimispolun, jonka  etä, 
tuloksia ja oppeja olen tässä rapor  ssa tuonut esiin.

Oppimisprosessi. Tutkimusmatkallani huomasin vääräksi 
monia omia ennakko-ole  amiani, huomasin intui  ivisessa 
konsep  ssani sortuneeni samoihin ajatusvirheisiin kuin 
kollegat vuosikymmeniä si  en ennen minua. Toisaalta 

huomasin myös oikeaksi monia tekemiäni alkuoletuksia. 
Löysin teoree   sta pohjaa ja käytäntöjä uusista kaupunki-
suunni  elun keinoista, mu  a sain myös todeta, e  ä paljon 
on käytännössä myös tehtävää kestävän ja edullisen asumi-
sen kehi  ämisessä ja kaupunkien yhteisöjä ja paikallistalou  a 
tukevassa kehi  ämisessä.  

Matka oli antoisa, olin lähtenyt siihen suurin epäilyksin ideoi-
tani kohtaan. Rakennus oli pieni, mu  a aihe suuri ja laaja. 
Lisäksi siihen lii  yi ongelmia -uusien ratkaisuiden toimivuu-
desta voi harvoin todella  etää vasta kuin kokeiluvaiheessa. 
Tämä tulikin selväksi historian esimerkeistä. Näy    siltä, e  ä  
minimiasumista vaikeissa olosuhteissa osaa suunnitella vasta, 
kun on itse pitkään al  stunut niille olosuhteille tai avannut 
korvansa ja ollut tekemisissä yhteisön kanssa jolle suunnit-
telee. Kumpikaan, testaaminen tai ken  äkäynnit eivät olleet 
mahdollisia minulle tässä vaiheessa, joten antauduin kaikesta 
huolima  a prosessille, ja hyväksy  yäni oppimisen paikat 
tajusin tutkimisen arvon. Vaikka joskus lennokkaat, kauniis   
esitetyt ideat saa  avat tuntua tuoreilta ja virkistäviltä itses-
täkin, ei niiden todellista muutosarvoa  edä ennen kuin 
ymmärtää kokonaisuuden. En enää aja  ele niin naiivis   kuin 
työni alkuvaiheilla, mu  a näen myös, e  ä muutokselle on 
mahdollinen paikkansa, pienen jalanjäljen asunnon mentävä 
kolo. Niin tärkeää kuin hyvä suunni  elu onkin, sillä ei yksin 
ratkaista kuitenkaan kaikkea. Hyviä suunnitelmia tunnistaak-
seen ja tehdäkseen täytyy ymmärtää kokonaisuus ja pystyt-
tävä prosessiaja  eluun ja vuorovaikutukseen saadakseen 
jotain todellista aikaiseksi.

Moni voi nähdä tämän työn sortumisena sosiaalipoli  ikkaan 
tai astumisena antropologin tehtävien päälle. Minä näen, e  ä 
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näiden asioiden kau  a arkkitehtuurin rajapinnalla käyminen 
on ollut minulle arkkiteh  na eri  äin tärkeä ja silmiä avaava 
polku. Sillä kuka voisi paremmin ennakolta arvioida suunni-
telmia kuin arkkiteh  ? Miten arkkiteh   voi arvioida tai luoda 
kestävän kehityksen tavoi  eita seuraavia suunnitelmia, jos ei 
hän ole itse perehtynyt aiheeseen?

Yleises   ajatellaan esimerkiksi esivalmisteisuu  a tai tekniikan 
kehi  ymistä yhä tulevaisuuden ratkaisuvälineenä kaikkeen 
mahdolliseen, oli si  en kysymys täydennysrakentamisesta 
kehi  yneissä maissa, ekologisuudesta eli kehi  yvien maiden 
köyhien ongelmista. Opin tämän työn aikana, e  ä muoto- ja 
tekniikka eivät ole sellaisenaan vielä takeita mistään. Ne ovat 
ainoastaan välineitä, joiden onnistuneessa hyödyntämisessä 
asiantuntemus, kunnolliset käytännöt ja suunni  elu ovat 
keskeisessä roolissa. Ja toisaalta taas on uskalle  ava ajatella 
avoimemmin - on turha käy  ää uu  a tekniikkaa vain olemassa 
olevien ongelmien ylläpitämiseen. Mitä taas tulee kriisiapuun 
sekä köyhien asumisen ratkaisemiseen, vain toteutetulla ja 
toteu  amiskelpoisella visiolla, jonka yhteydessä on myös 
ajateltu ihmisten toimeentuloa ja voimautumista yhteisös-
sään, on todellista merkitystä.

Tavoitteista ja niiden 
toteutumisesta
Kuten edellä kävi ilmi, itselle ase  amani diplomityön 
henkilökohtaiset oppimistavoi  eet toteutuivat ja olen 
oppimiani asioita myös raportoinut pitkin prosessia. Sitä, 
miten konsep  lle ase  emani tavoi  eet toteutuvat työstä 
suoda  uneiden oppien ja kestävyysperiaa  eiden valossa, 

pystyn punnitsemaan ABCD-metodin mukaisilla  arvi-
oin  kysymyksillä. Kysymykset osoi  autuivat hyödyllisiksi 
työn jatkuvassa arvioinnissa. Varsinkin jos ympäristötyöstä 
ei muuten ole kokemusta, niiden esi  äminen itselleen 
yleensäkin kestävään kehitykseen tähtäävässä toiminnassa 
on hyödyllistä. Ensinnäkin tulee arvioida, viekö konsep   
koh   kestävyy  ä vai siitä poispäin; Tätä käsi  elen yleises   
kaikissa seuraavissa kappaleissa mu  a erityises   Kestävyys 
ja jalanjälki -kappaleessa konsep  n ydiperiaa  eiden eli 
neliöiden ja materiaalisen jalanjäljen kau  a. Toisekseen tulee 
arvioida, onko ratkaisu rii  ävän joustava väline kestävyy  ä 
tavoiteltaessa; Tätä arvioin seuraavassa  lapäisyy  ä ja liikku-
vuu  a, sekä erilaisia ajallista kestävyy  ä eli elämän  lanteita 
käsi  elevässä kappaleessa. Viimeiseksi hyvin tärkeänä 
kysymyksenä on läpikäytävä se, e  ä houku  eleeko ratkaisu 
rii  äväs   ”sijoituksia”. Ymmärrän kysymyksen niin, e  ä jos 
ratkaisu ei palvele ketään, ei se silloin houku  ele käy  äjiä 
eikä myöskään moo  oroi muutosta, vaan jää marginaaliseksi 
ilmiöksi. Sijoitukset käsitän nimen omaan siis asiakkaiden ja 
sosiaalisen kestävyyden näkökulmasta; Jo  a ratkaisu voi olla 
kestävä, sen täytyy palvella käy  äjiä ja mahdollistaa heille 
paremmat olosuhteet.

Tilapäisyydestä ja liikkuvuudesta 
joustava väline kestävyydelle?
Työn alussa minulla oli käsilläni nykyasukkaan ja nyky-
yhdyskuntasuunni  elijan ongelma. Paradoksi. Halusin 
ratkaista sen omista lähtökohdistani alkaen. Halusin 
synny  ää  lapäisen, mu  a kestävän asunnon, joka siirtyy 
mukana muute  aessa, mu  a kiintyy ja sitoutuu paikkaan 
kuin paikkaan. Se on kompak   kuin helmi, mu  a jakautuu 
ja laajenee tarpeen vaa  essa moneen. Olin siis mielessäni 
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kehi  änyt näennäises   mahdo  oman ongelman, joka vastaa 
suures   sitä fi losofi sta ongelmaa, mitä ihminen tänä aikana ja 
itse asiassa jokaisena aikana projektoi asumiseensa. Pysyvää 
ei ole mahdollista tuo  aa kuin ideatasolla, ja väliaikaista 
nykyasuminen on pullollaan riippuma  a muodosta. Tulin 
siihen tulokseen, e  ä itse muodolla tai sen pysyvyydellä 
ei ole niinkään väliä vaan sen tuo  amalla lisäarvolla ympä-
ristössään. Itse materiaalinen muoto ei koskaan ole täysin 
pysyvä, mu  a sen tuo  amat sosiaaliset mallit saa  avat jäädä 
elämään jopa sukupolvien ajan. Millaista lisäarvoa haluamme 
asumisella paikkaan tai ihmisten historiaan tuo  aa, sellaista 
tulee rakenteen tukea. Haluammeko satsata miljoonia väliai-
kaiseen suojaan vai haluammeko tarjota suojan sekä välineet 
selvitä elämästä tulevaisuudessa?

Liikkuvuus on lisääntynyt niin paljon, e  ä  etyn väestönosan 
ja ikäluokan näkökulmasta kiinteä asuminen ainoana sosiaali-
ses   hyväksy  ynä elämäntapana voi olla kul  uurinen harha. 
Siksi tarvitaan uudenlaisia, erilaiset elämäntavat huomioon 
o  avia ratkaisuja asumisen ken  ään. Myös kiintyminen, 
paikkaankuuluminen, turvallisuus ja vastuuno  o eivät yksin 
ole kiinni fyysises   kiinteistä ratkaisuista ja perinteisistä 
typologioista, vaan nykyisin  edetään, e  ä näihin posi  ivi-
siin, ihmisen hyvinvoin  a tukeviin ilmiöihin lii  yy vahvas   
sosiaalisia rakenteita, joita voidaan myös fyysisen rakenteen 
suunni  elulla vahvistaa. Kuten nyt esimerkiksi sillä, e  ä 
en  nen asunnoton asuu kuten muutkin ihmiset –normaalis   
kodissa muiden keskellä, eikä eristetys   omassa kodin kaltai-
sessa yksikössään. Ihmisille, joilla muut elämänosa-alueet 
ovat jatkuvan uhan ja muutoksen alla, fyysisen paikan, kodin 
turvallinen pysyvyys ja  e  yyn paikkaan lii  yvät sosiaaliset 
verkostot voivat olla sitäkin tärkeämpiä. Ja se, e  ä ko  in 

voi sijoi  aa ja ympäristöään rakentaa tulevaisuuteen luot-
taen, ovat hyvin tärkeitä menestystekijöitä. Vanhemmiten 
pysyvyyden kaipuu tuntuu korostuvan elämässä. Mu  a se, 
minkälaista pysyvyy  ä ihminen kaipaa – onko se mukana 
kulkevaa omaisuu  a,  e  y muu  umaton paikka vai ihmis-
verkosto – on täysin kiinni yksilöstä. Nuorelle ihmiselle, joka 
vielä etsii elämäänsä ja kokeilee ja käy läpi vaihtoehtoja, 
saa  aa riippuma  omuus ja fyysinen vapaus liikkua olla 
hyvinkin tärkeä ja mahdollistava piirre elämässä. Myös 
hyvin koulutetuille, muuten vakavaraisille ihmisille, jonka 
työ ei ole paikkaan sido  ua, liikkuva asumisen tapa voi olla 
tervetullu  a vaihtelua. Valmius ja halukkuus vaihteluun on 
tapauskohtaista. Yksi ratkaisu ei siis ole pätevä kaikille.

Kestävyys & jalanjälki. 
Asumisen päästöjen vähennys riippuu paljol   siitä, mikä on 
aiempi verrokki uudelle elämäntavalle. Ero on suuri riippuen 
siitä, onko asumisen vaihtoehtona 200 neliöinen omako  talo 
moo  ori  en päässä, kaksio lähiön betonielemen   kerrosta-
lossa vai yksiö passiivikerrostalossa. Irrallisen minimitalon 
materiaalinen jalanjälki saa  aa suhteessa neliöihin ja yhden 
asunnon elinkaareen olla tavanomaista kerrostaloasuntoa 
suurempi. Toisaalta jos vaihtoehtona on muu  aa kauas 
työpaikasta ja palveluista tai valinnan vaihtoehtona vain 
ylisuuri asunto omiin tarpeisiin nähden, minitalo keskeisellä 
sijainnilla voi ratkaisevas   vähentää asumisen hiilijalanjälkeä. 
Koska neliöiden vähetessä ja sijainnin paratuessa muu 
asunnon käytön aikainen ympäristökuorma minimoituu, 
todennäköises   asukkaan ekologinen jalanjälki talossa jää 
siinä eletyn ajan osalta pienemmäksi kuin monessa tavan-
omaisessa rakennuksessa. Tai oikeastaan asukkaan hiilija-
lanjälki jää näin ollen riippuvaiseksi asukkaan liikkuvuudesta 
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ja muusta kulu  amisesta. Mitä enemmän taloa kuljetetaan, 
sitä enemmän päästöjä, ja mitä enemmän asukas matkustaa, 
sitä enemmän päästöjä. Toisaalta voidaan ajatella, e  ä mitä 
vähemmän on asunnon “tyhjäkäytön” aikaista kulutusta eli 
juuri niitä lämmite  äviä neliöitä, sitä pienempi kulutus myös 
matkustavalla asukkaalla on. Kevyen talon koko elinkaaren 
aikainen materiaalinen jalanjälki sekä lämmitykseen ja kulje-
tukseen kuluva energia jäävät alhaisiksi, mikäli minimitalo 
suunnitellaan jatkokäy  ö, kestävyys, keveys ja kierräte  ä-
vyys mielessä. Näin ei ole kiinteillä, lyhyen eliniän monimate-
riaalisilla rakennuksilla.

Kenelle tehdään hyvää ympäristöä; Kuka 
sitoutuu muutokseen?
Standardit ja säätely. Minimitalo ei ole ainoa eikä kaikki-
alle sopiva keino ratkaista edullista ja ekologista asumista 
maailmassa, mu  a pienet autonomiset talot ovat yksi tapa 
nyrjäy  ää aja  elua uusille urille ja tuoda lisää vaihtoehtoja 
sosiaalisen ja humanitäärisen sekä tavanomaisen asunto-
suunni  elun ken  ään. Väliaikaisen ja kestävän rakentamisen 
poh  minen todellisena osana kaupunkikehi  ämistä ase  aa 
myös haasteen todella  edostaa ja poh  a maankäytön 
suunni  elun prosesseja. Poh  a, kenen tarpeisiin kulloisetkin 
lupakäytännöt ja välineet vastaavat kussakin ajassa. Olisi 
hyvä, e  ä maankäytön ohjauksen mahdollisuudet vastata 
yhä nopeammin muu  uviin tarpeisiin helpo  uisivat sekä 
amma   laisten e  ä kaupunkilaisten osalta. 

Hyvien standardien purkaminen eikä lupakäytäntöjen 
löysty  äminen ole ongelmatonta. Minimistandardit usein 
suojelevat heikommassa asemassa olevia huonoilta olosuh-
teilta ja  jopa taloudelliselta hyväksikäytöltä. Toisaalta ne 

tasaavat asuntoihin sijoitetun pääoman arvon säilymistä ja 
nousua. Estee  ömyyssäädöksissä saavute  ua edistystä ei 
pidä mennä ajamaan alas, vaan voidaan tarkastella, miten 
ihmiset voivat vapaaehtoises   valita pienemmän, jos heidän 
elämän  lanteensa sen sallii ja sitä vaa  i. Maankäytön ohjaus 
ja lupakäytännöt eli se, e  ei taloa saa pykätä missä tahansa 
muodossa joka kadun kulmaan, suojelee meitä vaara  lan-
teilta, mahdollistaa elinkaariasumisen ja muiden muassa 
varmistaa palveluiden tasapuolisen saavute  avuuden 
kaikille. Nykyisin standardien mukaan tuotetut kerrostalot 
ovat jo sinänsä suhteellisen varma ja tehokas vaikkakin 
yksipuolinen tapa asu  aa ihmisiä. Jossain kohtaa tulee 
kuitenkin ajatella, missä kohtaa olevat käytännöt ylläpitävät 
ongelmaa, missä  lanteessa esimerkiksi minimistandardit 
sulkevat heikompiosaiset ulkopuolelle ja mitkä toisaalta ovat 
standardeja, joihin meillä on taloudellises   ja ekologises   
varaa. Joskus myös vanhoihin käytäntöihin lukkiutuminen 
ja yhden vaihtoehdon tak  ikka köyhdy  ävät ympäristöä ja 
estävät kestävien innovaa  oiden kehi  ymisen ja pääsemisen 
markkinoille. 

Tämän diplomityön yksi väi  ämä oli, e  ei ahtauden diskri-
minoin   auta ahtaalle joutuneita. Kaupungistumisen myötä 
yhä suurempi määrä ihmisiä asuu yhä pienemmällä pinta-
alalla maata, joten ahtaus on myönne  ävä ja hyväksy  ävä 
lainsäädännöllises  kin. Ahtaus asumisessa tulisi myöntää ja 
tunnistaa ja jos tarpeen, tehdä sille oma asumisen norminsa, 
joka edistää hyviä käytäntöjä. Tällä hetkellä miljardi ihmisiä 
asuu epävirallises   vaarallisissa olosuhteissa ilman varsi-
naista palveluverkkoa tukenaan. Miksei si  en kaupungissa 
 iviis   ja laillises   palveluiden ja kestävien resurssien äärellä? 
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Kieltämistä hyödyllisempää olisi myöntää ilmiön olemas-
saolo, suosia hyviä ratkaisuja, poistaa esteitä edullisten ja 
ekologisten asumismallien  eltä ja varmistaa asumisen laatu 
myös ahtaas   asuville erilaisilla tyyppiratkaisuilla, ohjeilla ja 
normistolla. Vapaan pienimuotoisen asumisen tavan tunnis-
tamisella voitaisiin mahdollises   torjua myös niin sanotun 
epävirallisen asumisen mukanaan tuomia sosiaalisia hai  oja 
ja ympäristöriskejä ja tue  aisiin rakentamisen alan monipuo-
listumista sekä kulu  ajavaihtoehtojen runsastumista.

Pienen jalanjäljen asunto on yksi lisä kokonaisuuteen ja vaih-
toehto lisää täydennysrakentamiseen esimerkiksi ensiasun-
toina pientalotonteilla tai aloi  avien yri  äjien mahdollisuuk-
sina kantakaupungissa. Me tarvitsemme vaihtoehtoja sekä 
näkökulmien avarrusta, sillä nykypäivän ja tulevaisuuden 
haasteita ei yhdellä paten  lla eikä kuten opin, yleensäkään 
paten  lla ratkaista. Toiveikkaana aja  elen, e  ä yksi lähesty-
miskulma voi avata kymmeniä uusia ideoita. Pieni talo ajatuk-
senakin voi ehkä laajentaa ajatuksiamme asumisesta, au  aa 
luopumaan jostakin turhasta tai avaamaan tyhjien rakennus-
ten ovia asunno  omuudesta kärsiville. Salaa toivon, e  ä näin 
tapahtuu ja e  ä joku päivä autonominen ja hyvin suunniteltu 
pienen jalanjäljen ko   löytyisi usean arkkiteh  toimiston sekä 
talotehtaan valikoimasta. Omatoimirakentajille löytyisi oma 
vertaisarvioitu avoin ohjeistonsa hyödynne  äväksi missä 
maailmakolkassa tahansa, jolloin viranomaisilla sekä rahoit-
tajilla olisi jälleen pienelle ja jopa väliaikaiselle oma kevyt 
paikkansa välineistössään.

Monialaista lähestymistä tarvitaan. Ei riitä, e  ä rakennetaan 
 e  y määrä asuntoja, kun niiden muoto tai sijain   ovat 

vääriä asukkaan verko  umisen kannalta. Kehi  yvissä maissa 

ja vähävaraisten kohdalla sijain  näkökohdalla on sitäkin 
suurempi merkitys.

Metodista, teoriasta ja käsitteistä
Valitsemani metodi osoi  autui hyväksi perusperiaa  eiden 
hahmo  elussa, esiselvityksen tekemisessä ja tavoi  een 
kirkastamisessa. Metodi antoi työssä etenemisen raamit, 
mu  a itse analyysityöhön täytyi lisätä omat välineet. Jos 
jatkaisin työtä niin, e  ä mita  avissa olisi myös määrällisiä 
tekijöitä, saman metodin käy  ö osoi  aisi, onko se rii  ävän 
hyvä ja pitkälle viety sovelle  una tarkempaa määri  elyä ja 
testausta vaa  viin toteutusvaiheisiin. 

Jos jatkaisin työtä jossain muodossa, pyrkisin uskomaan 
siihen, mitä teen vaikken he   osaisikaan ideaa havainnol-
listaa toisille. Keski  yisin alussa hakemaan niin tarkkaa 
havainnollistusta ja termejä, e  ä minut varmas   ymmärret-
täisiin. Keski  yisin konsep  ssa keskeisiin asioihin, enkä läh  si 
seuraamaan enää toisten minulle omista lähtökohdistaan 
tarjoamia sivupolkuja. Nyt olen kiitollinen, e  ä olen sivupol-
kuni käynyt; tunnen nyt hyvin minimiasumisen suunni  elun 
taustaa ja konsep  en sudenkuoppia. Työskentelyn olennai-
seksi etenemisen tulpaksi muodostui oikeiden käsi  eiden 
löytäminen – toisaalta oikeaksi havaitut käsi  eet avasivat 
aina uusia por  eja  edolle. Jos termi oli väärä, se vei kirjoi-
tus- ja  edonhakuprosessia ja koko työtä hajalleen, mu  a 
toisaalta yllä  ävistäkin lähteistä ja poluista löytyi asiasta 
tärkeitä näkökoh  a, jotka taas kitey   vät ajatusta ja varmis-
 vat aja  eluani. Kun hahmo  elee jotain uu  a olemassa 

olevien käytäntöjen lomaan täytyy kahden eri puolen termit 
tuntea ja väliin allokoida  laa omalle aja  elulle. 
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Jatkosta
Aloi  n työn haaveilemalla ja nyt, kun se on päätöksessä, 
aion ohjata jälleen ajatuksia haaveisiin. Nyt kun lähtökohdat 
ja vertaistutkimus sekä toteutukset ovat laajalta pohjalta 
selvillä, on mahdollista suunnata kehi  ämistyön energia 
oikeisiin kohteisiin ja ratkaisuihin sortuma  a menneisyyden 
virheisiin. Olen työssäni luonut itselleni, yliopistolleni tai 
vaikka järjestölleni mahdollisia tutkimus- ja kokeiluaiheita. 
Aihealue  a edelleen keskenään erilaisiin kohteisiin rajaa-
malla ja tarkentamalla yhä vain käytäntöön suuntautuviin 
ratkaisuihin uskon, e  ä on mahdollista toteu  aa hyvin 
mielenkiintoinen kokeiluun, mi  aamiseen, vertaisarvioin  in 
ja iteraa  okierroksiin perustuva monialainen tutkimushanke. 

Yhdyskuntasuunni  elutasolla: Jos minulla olisi hyvät 
resurssit ja matemaa   ses   lahjakkaita ihmisiä käyte  ävissä, 
jatkaisin työtä joukkoistamalla pienten talojen sijoi  amisen 
pääkaupunkiseudulla esimerkiksi GIS-paikka  etojärjestelmää 
hyödyntäen. Sen jälkeen keräisin  etoa mahdollisista 
sijainneista, arvioidu  aisin/arvioisin kategorioi  ain raken-
nusten ympäristövaikutukset ja sijoi  amiseen vaadi  avat 
toimenpiteet sekä tee  äisin erilaisia variaa  oita siitä, 
minkälaiset erilaiset suunni  eluvaihtoehdot ehdotusten 
pohjalta soveltuisivat minkäkin tyyppisille alueille. Tässä olisi 
oleellista erilaisten suunni  elijoiden kädenjäljen näkyminen, 
jo  a varian  eja tulisi arvioitavaksi rii  ävä määrä. Tämän 
työn pohjalta voisi laa  a lisärakennus- tai sijoitusohjeet eri 
aluetypologioihin soveltuville pienen jalanjäljen asunnoille. 
Toisekseen jos olisi mielenkiintoista tutustua tarkemmin 
siihen, minkälaisia suunni  elun tutkimustuloksia slummien 
ja spontaanien yhdyskun  en parametreilla saadaan. Millaisin 

parametrein slummeista rakentuu eheitä yhdyskun  a ja 
millaisista ei? 

Rakennussuunni  elutasolla: Jos aikaa ja innostuneita on, 
lähden todennäköises   selvi  ämään, miten rakennus muun-
netaan avoimeksi wiki-suunnitelmaksi, ja vien prototyypin 
innokkaiden kanssa toteutukseen Oulun yliopiston Fab Labin 
tai jonkin muun yhteistyötahon avustuksella. Kokeilisimme ja 
kehi  äisimme eteenpäin myös avoimiksi piirustuksiksi avat-
tuja teknisiä ratkaisuita. Jos minulla olisi jälleen hyvät resurs-
sit ja esimerkiksi kone- tai ympäristötekniikan prosessiosaajia 
apunani, rakennuksen voisi detaljeineen viedä viimeistellylle 
rakennussuunnitelmatasolle, op  moida energiankäytön ja 
simuloida yksikössä toimivat suljetun kierron prosessit.

Sosiaalisen innovoinnin tasolla: Maailmanpankin ja Unepin 
dataa on jo ava  u ja tuotu esimerkiksi Googlessa käyte  ä-
ville kuvaajille kenen tahansa hyödynne  äväksi. Olisi upeaa, 
jos jollain resursseilla olisi mahdollista tuoda YK:n Habita  n ja 
muiden järjestöjen tuo  aman  edon ja ohjeet katastrofi asu-
misen ja slummien parantamisen oikeista keinoista helpos   
avautuvaksi visuaaliseksi datapankiksi interne  in. Meillä on 
jo valtavas    etoa, mu  a  edon pyöri  äminen pelkästään 
papereilla ei auta, vaan sen pitäisi olla kaikkien opi  avissa ja 
käyte  ävissä.

Mitä tulee jatkon aikajänteeseen. Näissä edellä mainituissa 
töissä voisi mennä kokonainen ura, eikä si  enkään tulisi 
valmista. Erilaisten ratkaisujen testaaminen viiden, kymme-
nen ja parinkymmenen vuoden aikajänteillä näillä pienillä 
 lapäisiksi luokitelluilla rakenteilla voisi tuoda asumisen 

ken  äämme monipuolistuneita vaihtoehtoja, varsinkin 
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vastauksena muu  uviin elämän  lanteisiin. Ihmisten elämät, 
kuten eivät nämä miniasunnotkaan, eivät ole luonteeltaan 
pysyviä, vaan ne ovat jatkuvassa muutoksen  lassa niin 
kuin kaupunkirakenne itsekin. Rakennuksilla voitaisiin tuoda 
välitöntä joustoa asumisen ken  ään. Hinnannousupaine 
muu  ovoi  oisilla alueilla voisi näiden ja lukuisien muiden 
ratkaisuiden avulla yhdessä ehkä helli  ää. Tärkeää olisi, e  ei 
pienen jalanjäljen asuminen ase  aisi yhtä, vielä alhaisempaa 
elämisen tasoa niukkuudessa kärsiville ja e  ei  lapäisiä 
asuntoja käyte  äsi pelkästään kategorisoivina halpoina 
asuntoina ahtaassa  lanteessa oleville. Kuten ei työsuhteita, 
ei myöskään asumista saisi ketju  aa vaihtuviin asuntoloihin, 
vaan jokaisella pitäisi olla mahdollisuus rakentaa elämäänsä 
eteenpäin. Pienet hyvin suunnitellut rakennukset toisivat 
neliöihin suhteute  una korkeatasoisempaa asumista, siir-
re  ävän, mu  a elämän mi  akaavassa pysyvämmän vaihto-
ehdon rakentamisen ken  ään. Ja taloilla mahdolliste  aisiin 
elämäntapavalinta ihmisille, joilla on halu valita.
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LOPPUSANAT
Alani tulevana amma   laisena haluaisin pitää yhä yllä monipuolista keskustelua siitä, mikä on lopulta resurssiviisasta ja ener-
giatehokasta rakennustoimintaa. Joko tai -keskustelu rajatessaan mahdollisuuden kapea-alaisiksi rajaa myös mahdollisuuden 
uusilta innova  ivisilta ideoilta nousta käy  öön. Oma ehdotukseni ei ole ainoa eikä väl  ämä  ä se kaikkein tai oikein ratkaisu 
kaikkiin tässä työssä esi  ämistäni ongelmista, mu  a se on yksi lisä vuoropuheluun. Yksi pieni ihmisen kokoinen lisä. 

Meillä on jo kaupunki, infrastruktuuri ja ihmiset, käytetään niitä! Rakennetaan lihaa kivikaupungin luiden ympärille. 
Elävöitetään ja ekologistetaan rakenne  ua ympäristöä, hyödynnetään kaupungin olemassa olevaa infrastruktuuria,  ivis-
tetään kaupunkirakenne  a, jouhevoitetaan kaupungin resurssien hyödyntämistä ja helpotetaan täydennysrakentamista 
mahdollistamalla  lapäisten mahdollises   pysyväksikin ratkaisuksi sopeutuvien rakenteiden käy  ö kaupunkiympäristössä. 
Puistojen ja vesistöjen laidoilla sijaitsevat parkkipaikat, tyhjät ka  otasanteet, rakentama  omat kolot kor  elirakenteessa 
ja tyhjyy  ä huutavat, elämää kaipaavat kor  elipihat olisivat oivallisia paikkoja sijoi  aa esivalmisteisia, hyvin suunniteltuja 
pienkoteja  lapäises   ja hieman pysyvämminkin. Yksinkertaisilla ns. kelluvilla energiaomavaraisilla yksiköillä välte  äisiin kalliit 
perustamiskustannukset ja jyvite  äisiin rakentajan/tuo  ajan riskit pienempiin yksiköihin. Yksi talotyypeistä, parkkiruudun 
kokoinen pienyksikkö voisi toimia kesäko  na turis  lle tai kausityöläiselle ja tarjota kyljessään mahdollisuuden vaikka pienen 
kaupunkipuutarhan tai myymälän ylläpidolle. Taloyh  öt saisivat tuloja, mykät julkisivut elämää ja katujen varrelle tai tyhjälle 
ton  lle yhteisöksi rakennetuissa studioasunnoissa voisi viritä uudenlaista liiketoimintaa ja uusia elinkeinoja kaupunkiin.

Pitkälle kehite  yjen uudenlaisten ekologisten asuinyksiköiden, uuden asuintypologian, kehi  äminen tukisi talou  a ja loisi uusia 
elinvoimaisia, tämän hetken todellisista tarpeista kumpuavia työpaikkoja. Se työllistäisi myös muotoilijoita, arkkitehtejä ja insi-
nöörejä kun tekniikka, käsityö ja pitkälle viety muotoilu löisivät kä  ä uuden nykytarpeita vastaavan ja joustavan asumismuodon 
kehi  elyssä. Esivalmisteisuudessa vähenne  äisiin työmaahävikit ja riskit ja tuotantomääriä lisäämällä saataisiin asumisyksikön 
hintaa alas. Kun ton  eja löytyisi, mitä yllä  ävämmistä paikoista myös miniton   en hinnat ja vuokrat kaupungissa alkaisivat 
olla kilpailukykyisellä tasolla laajeneviin nukkumalähiöihin nähden. Yksiköiden siirtomahdollisuudella ja laajennusosilla paran-
ne  aisiin työn perässä liikkumista ja tue  aisiin elinkaariasumista aivan uudella tavalla. Uusi, radikaali ja rohkea aja  elu loisi 
mielenkiintoa ympäristöön ja houku  elisi kaupunkiin paitsi turismia, myös uusia kokeilevasta asumisesta kiinnostuneita ihmisiä.

Spontaani pienen jalanjäljen konsep   tuo hylätyn ja unohdetun maan taas tuo  avaksi osaksi kaupunkia. Tilapäisyys avaa 
silmiä nähdä olemassa oleva kaupunki toisin silmin, mahdollisuutena. Aina ei tarvita kalliita suuririskisiä rakennushankkeita. 
Pienilläkin asioilla on väliä. Varsinkin, kun on kyse ihmisten kodeista ja elämästä kivikaupungin kaduilla.
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