tajat tai naapurit eivät voineetkaan hyödyntää taloa, sitä ei onneksi hävitetty.
Toki näissä maataloissa on virallinen
suojelumerkintä. Se lienee siellä pikemminkin sääntö kuin poikkeus, eli tilanne

poikkeaa suuresti Suomesta. Ja ilmasto on armollinen:

se säälii ja säästää autioksi jätettyä taloa toisin kuin
meillä. Huomaan itsekin, että vanhan viinitilan kunnostaminen lähellä San Gimignianoa kiehtoo. Paikkakunnan erikoisuuksiin tutustuminen kiehtoo, kun se tapahtuu Sienan seudun uneliaissa pikkukylissä.
Miksi unelma eloon heräävästä autiosta maatalosta

ja aidosta paikallistunnelmasta pitää hakea Toskanasta? Miksei sitä voisi hakea Heinävedeltä tai Kärsämäeltä, Kiikalasta tai Tuupovaarasta? Viitasaarelta, Multialta,
Lammilta, Yli-Iistä tai Ahlaisista voisi löytyä autioita taloja, jotka odottavat samanlaisia hullaantuneita uudisasukkaita, mitä Toskana-kirjallisuus tarjoilee. Perikunnat! Älkää odottako, että sukutalo luhistuu, vaan myykää
se päättäväisesti uudelle talonrakastajalle.
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myyntitulot yleistetään haarukkakeskiarvon avulla koskemaan kaikkia kuntatalouden kustannusvertailuja taajamarakentamisen ja kyläalueille rakentamisen välillä. Oulun seudun
selvityksessä vertailuasetelmaan on upotettu tahatonta asenteellisuutta; muun muassa liikkumiskustannukset lasketaan
siten, että autolla-ajotunneille lasketaan hinta. MAL-verkoston edullisuusvyöhykeajatuksiin sopii tutustua internetissä.
Tutkimuksena vakuuttava Pekka Lahden ja Paavo Moila-

T

sen Kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenne ja kasvihuonekaasupäästöt (Suomen ympäristö 12/2010) joutuu sekin tekemään
ämän kirjan aiheena on asumisen vapaus. Nimi

sankarillisen oletuksen, että pien- että kerrostalorakentamisessa

voitaisiin myös kirjoittaa isoilla kirjaimilla ja huu-

päästään samaan materiaalijakaumaan, mikä suomennettuna

tomerkillä. Toisin sanoen meillä on asiaa, jonka

tarkoittaisi, että kaupungeissa rakennettaisiin seuraavan 40

toivomme tulevan kuulluksi. Tuomme esiin asi-

vuoden ajan pelkästään puutaloja! Muussa tapauksessa eko-

oita, jotka toivoaksemme avartavat virallista suh-

loginen maaseutuasuminen olisi voittava laskentavaihtoehto.
Erikoista on, että Jukka Heinosen väitöskirja1 huhtikuul-

tautumista asumisen vapauteen. Suomessa olisi

nykyistä paremmin ymmärrettävä vapauden ja asumisen

ta 2012 ei näytä mitenkään vaikuttaneen dogmaattiseen

suhde, asumisen vapauden kuuluminen yhteiskuntasopi-

oletukseen kyläalueille rakentamisen haitallisuudesta. Kun

mukseen ja ulottuminen myös kylien Suomen rakentami-

kaikki kymmenen kuluttamisen lajia otetaan huomioon, saa

seen. Kirja kertoo vaihtoehdosta, joka on olemassa mutta

Heinonen tulokseksi, että maaseudulla asuvan hiilijalanjälki

jota tällä hetkellä aktiivisesti kavennetaan.

on pienin ja kaupunkilaisilla suurin. Kysymys on kuluttavas-

Maaseudulle rakentamista on ruvettu pitämään katego-

ta elämäntavasta ja siitä, missä ihmisen kaipaamat luonto-

risesti pahana, ja ”hajarakentamiseksi” leimattua vapauden

kokemukset nautitaan: omalla pihalla vai ulkomailla? No,

aluetta halutaan ympäristöhallinnon toimin hillitä. On lupa

tätäkin äänettömäksi vaiettua tutkimustulosta on sovellettu

kysyä, mihin tieteelliseen tietoon tämä virallinen linjaus pe-

siten, että kaavoittaja ei ole myöntänyt täysin selvässä tapa-

rustuu. Kun tätä pyrkii selvittämään, ei käteen jää montakaan

uksessa kyläläiselle rakennuslupaa sillä perusteella, että em-

tutkimusta. Mainittavimmat ovat Kimmo Kosken raportti

mehän me tiedä, millainen kahden auton perhe talossasi asuu, kun

Kuntatalous ja yhdyskuntarakenne (Suomen ympäristö 42/2008)

joudut sen myymään. Tällainen perustelu on kerta kaikkiaan

sekä konsulttityönä Oulun seudun rakennusvalvontaryhmäl-

totalitaarista jossittelua ja viranomaisvallan asenteellista

le laadittu Oulun seudun hajarakentamisselvitys (2006). Ympäristöhallinnon sisäisenä hankkeena ”hajarakentamisen hallintaa” vie eteenpäin kansallinen maankäytön, asumisen ja
liikenteen kehittämisverkosto (ks. www.mal-verkosto.fi).
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The Impacts of Urban Structure and the Related Consumption Patterns
on the Carbon Emissions of an Average Consumer
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Kosken raportin tulos perustuu yksinomaan sille, että yhden tutkitun tapauksen merkittävät kunnalle tulleet maan-

väärinkäyttöä. Yhdenkin tällaisen tapauksen pitäisi riittää

sia ratkaisuja maalla asumiseen, jonka tulokset julkaistiin Suo-

keskusteluun asumisen vapaudesta.

men arkkitehtiliitto SAFA:n vuosikirjan 2008 liitteenä, sekä

Jotta ratkaisut todella perustuisivat tutkittuun tietoon

julkaisee nyt käsillä olevan kirjan asumisen vapaudesta.

perustuvia ja mahdollistaisivat erilaisia asumisen vaihtoeh-

Miksi kaikki tämä harrastus? Siksi, että taloon ja asumi-

toja, tulee koko vallankäytöllä ladattua oletusta ”hajaraken-

seen sisältyy filosofisesti ja kulttuurisesti arvokas elementti,

tamisesta” sekä sen haitallisuudesta tutkia nykyistä enem-

joka tulisi paremmin oivaltaa. Asuminen vapauden ja luon-

män. Ihmisethän osoittavat mielipidekyselyissä, viimeksi

non yhdistelmänä sisältää väistämättä avaimia ihmiskun-

Sitran Maamerkit-ohjelman teettämässä, edelleen halunsa

nan tulevaisuuteen.

asua maaseudulla ja kylissä.
Tämän kirjan puheenvuorot tuovat esiin, että ekologinen
ja vapautta ylläpitävä asuminen on järkevää ja mahdollista.

Juha Kuisma
kirjan toimittaja

Kirjoittajista viisi on ammatiltaan arkkitehtejä ja neljä tuntee
maaseutua ja talonpoikaiskulttuuria sen eri ulottuvuuksien
kautta. Yksi, Risto Isomäki, hallitsee erityisen hyvin ympäristöteknologian ja sen soveltamisen asumiseen.
Kirjan lopussa on Talonpoikaiskulttuurisäätiön sisäisissä keskusteluissa syntynyt Vapaan asumisen manifesti. Sen
päävastuullinen ideoija on Matti Vuorio ja toinen kirjoittaja
Juha Kuisma.
n
Talonpoikaiskulttuurisäätiö on silloisen nousevan nuoren suomalaisen sivistyneistön (kuten Kustaa Vilkuna, Esko Aaltonen,
Eino Jutikkala, Martti Rapola ja Urho Kekkonen) vuonna 1932
perustama säätiö, jonka tehtävänä on tehdä tutuksi perinteistä talonpoikaiskulttuuria ja edistää uutta talonpoikaiskulttuuria. Säätiön toimissa asumiseen liittyvät asiat ovat vahvasti
esillä: säätiö jakaa perinteisen rakentamistavan kunniakilpiä

kennuskulttuurista (2005), järjestänyt arkkitehtikilpailun Uu-
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ja ylläpitää tiedostoa kilpikohteista, on järjestänyt kilpailun
maatilapihojen pihapiireistä, julkaissut kirjan maaseudun ra-

velijöitä. He ylistivät yksilön liikkumisen vapautta vapauden

Liikkumisen
vapaus,
paikan vapaus

symbolina. Tunnetuin heistä oli tietysti Henry David Thoreau.
Myöhemmin amerikkalaisen liikkumisen vapaus motorisoitui, mutta erikoisella tavalla riippumattomin liikkuminen, kävely, on säilyttänyt älymystön piirissä hohtonsa.
Liikkumisen vapauden riisto ei ole historiallisesti ainoa
muoto, jolla yksilöä on rangaistu. En nyt rupea kuvaamaan
teilipyöriä, vaan haluan tähdentää yhtä, joka liittyy asumisen
vapauden teemaan.
Suomalaisetkin muistavat vielä yhteisöstä karkoittamisen, meillä Venäjän vallan aikana Siperiaan lähettämisen.
Yhteisöstä karkottaminen on kiinnostava asia siksi, että
se on yksilön vapauteen nähden ristiriitainen ajatus. Australia ja Siperia asutettiin rangaistusvangeilla, jotka selvisivät
rangaistuksestaan.
Eikä siinä kaikki, jos ajattelemme asiaa suomalaisina.

1.
Burt Lancasterin hienosti näyttelemässä Alcatrazin vangissa

Mikä on merkittävin suomalainen paikan vapauden kuvitelma? Vastaus on melko itsestään selvä. Se on Impivaara.
Mutta hetkinen... voiko se, mitä on käytetty rangaistukse-

kiteytyy länsimaisen ihmisen käsitys yksilön vapaudesta ja

na, samaan aikaan olla tärkein vapauden symboli? Veljeksillä

sen vastakohdasta. Lentävä lintu on vapaa, mies vankilan ki-

oli myös työntäviä syitä paeta yhteisöstään, mutta Impivaara-

vikopissa ei ole.

käsitteen muodostuminen keskeiseksi kertoo kyllä jotakin.

Yksilön vapaus esitettynä liikkumisen vapautena liite-

Siis mitä?

tään usein kansantaiteessakin lintuihin. Lauluntekijät kir-

Norjalainen psykologi Frode J. Strömnes on esittänyt kiinnos-

joittavat: ”saan siivetönnä tyytyä maan kylmän kahleisiin”,

tavan ja kiistellyn teorian kielen ja ajattelumallien suhteesta.

”vapaata ei vangita voi”.

Tätä teoriaa on ahkerasti Suomessa markkinoinut muun mu-

Kun länsimainen ihminen ei elä vain haaveissaan, hän
liittää yksilön vapauden usein kävelyyn.
Legendaarisista amerikkalaisista kävelijöistä Peace Pil-

assa Erkki Hiltunen.
Teorian mukaan indoeurooppalaisilla kielillä puhuvan
ja ajattelevan huomio kiintyy liikkeeseen ja verbeihin. Sen

grim -nimimerkkiä käyttävä, omalta nimeltään tuntematto-

sijaan suomalais-ugrilaisella kielellä puhujan huomion kes-

maksi jäänyt amerikkalainen nainen saarnasi rauhanaatetta

kipisteenä ovat staattinen kuva ja sen osien väliset suhteet.

kävelemällä vuodesta 1953 kuolemaansa 1981 asti. Hän käveli

Asian ydin on indoeurooppalaisten prepositioiden ja suoma-

kuin muuttolintu vuodenaikojen mukaan Pohjois-Amerikan

lais-ugrilaisten sijapäätteiden aiheuttama, kielen rakenteesta

mannerta etelästä pohjoiseen ja takaisin. Robert Louis Ste-

johtuva ajattelun erilaisuus.

venson, Nietzsche ja Rousseau olivat kaikki tunnettuja kä-
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asumisen vapaus

Matti Mäkelä

Erilaisuudesta on monia seurauksia, mutta tässä yhteydessä

päällä kävele ketään muuta kuin hän. Muut ”turistit” saavat

kiinnostava seuraus on yksilön vapauden liittyminen paikan

hänen puolestaan kadota kokonaan.

vapauteen liikkumisen vapauden sijasta. Lyhyesti sanottuna:
asumisen vapaus.

Kaikkien näiden vihertävien kävelyfilosofien taustatuki on intiaanipäällikkö Seattle ja hänen kuuluisa puheensa

Suomessa asumisessa on erilaisia painotuksia – lähtien
länsisuomalaisesta tiiviistä kyläasumisesta itäsuomalaiseen
hyvin hajautuneeseen vaarakyläasumiseen ja kaikille yhtei-

maan ja ilman omistamisen mahdottomuudesta. Siitä on tullut yksi nykyajan luonnonsuojelijoiden katekismuksista.
Juha Kuisma piti Hämeenlinnan kuntaliitosseminaaris-

seen unelma- eli mökkiasumiseen. Viimeiseen liittyy kiinte-

sa 2008 aiheesta esitelmän, jossa hän korosti, miten paljon

ästi ajatus vapaaehtoisesta yhteisöstä irrottautumisesta, jos-

lapsen kehitykselle merkitsee ”pihan kokoinen reviiri”. Ru-

ta käytetään ilmaisua ”oma rauha” tai ”piilopirtti”.
Mutta vielä hetkeksi kävelyyn. Metsäläisen saarnakirjaa
tehdessäni lueskelin eräkävelijöiden, patikoijien, kirjoja.
Minulle hahmottui uusi kuva kävelemisen vapauden filosofiasta. Kuvan hahmottamisessa auttoi myös ympäristökirjailija Juha Kuisma.
Näytti nimittäin siltä, että monet ympäristöä suojelevat
kävelijät, jotka korostivat, ettei kukaan omista maata, halusivat itse asiassa itse omistaa koko maan. Äärimmäinen eskapisti tässä suhteessa oli Raimo O. Kojo. Hän halusi, ettei maan

12

pesin kehittelemään kävelijöiden ja Kuisman viitoittamana
uutta näkemystä:
Ihminen, joka väittää, ettei maa kuulu kenellekään ja tekee sen yksilön vapauden nimissä, on paljon itsekkäämpi kuin ihminen, joka
tyytyy omistamaan vain pienen palan maasta. Tällä omistamisella jälkimmäinen kunnioittaa kaikkien muiden omistamista ja tyytyy
omaan tilkkuunsa.
Nimitettäköön tätä oppia vaikka keskustalaisen herätyksen saaneen intiaanipäällikkö
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Nurmijärven Palojoen kylä Aleksis Kiven piirtämänä.

Seattlen opiksi, mutta näin nyt ajattelen. Ja
edelliseen viitaten ajattelen myös, että on
mahdollista, että tämä ajattelu paikan vapaudesta, erillään yhteisöstä olosta vapauden
tunnuksena, voi olla juuriltaan suomalaisugrilaisempi kuin ekspansiivisten indoeurooppalaisten valloittajien oppi liikkumisen
vapaudesta yksilön suurimpana vapautena.

2.
Tämä asumismuoto halutaan meiltä nyt siis kieltää, mutta
koska sitä ei voida suoraan kieltää, se pyritään tekemään taloudellisesti mahdottomaksi poliittisin ja hallinnollisin päätöksin;
kaavoituksella, kiinteistöveroilla, jätteenpoiston kalleudella.
Miksi juuri nyt?
Kieltoa perustellaan ympäristösyillä. Näitä perusteluja ja
niiden heppoisuutta on monessa yhteydessä käsitelty, joten

erityisen suomalaista. (Sivumennen sanoen siihen kylläkin

totean vain tärkeimmät: Kun lasketaan pelkkä työmatkan hii-

viitannee Thoreaun aikanaan suomalaisilta saama laimea vas-

lijalanjälki, ei oteta huomioon infrastruktuurin rakentamisen

taanotto. Kun Anto Leikolalta kysyttiin, miksei Thoreau häntä

jalanjälkeä, ei kaupunkien huollon jalanjälkeä, ei kaukoruuan

suuremmin kiinnostanut, hän vastasi, että sellaista elämäähän

jalanjälkeä, ei sen valtavan valintamahdollisuuden jalanjäl-

me saaressa kesät elimme emmekä nähneet siinä mitään erikoista.)

keä, joka notkuu joka päivä kauppojemme hyllyllä. Ei myös-

Otettakoon ajatusketjun jatkoksi vielä muutamia käsitteitä.

kään sitä, että esimerkiksi Helsinki käy maakaasulla ja hiilel-

Suomen historiasta tunnetaan ”vapaan talonpojan” käsite,

lä vielä seuraavat vuosikymmenet, kun sen sijaan jokainen

joka tarkoitti maaorjan vastakohtaa. Myöhemmästä historias-

omakotitalo on vapaasti, yksilön tahdon mukaan huomenna

tamme tunnetaan yhtä propagandistinen käsite “turpeeseen

muutettavissa paikallisella uusiutuvalla energialla käyväksi.

sidottu”, jolla tarkoitettiin, ettei talonpoika päässyt toteutta-

Pidettäköön myös kirkkaasti mielessä, että tämä painos-

maan liikkumisen vapauttaan. Kolmas latautunut käsite on

tus omakotitaloasumista vastaan on koko ajan enemmistön

”EU-viljelijä”. Maatalous ei enää ole talonpoikien pientuotantoa, vaan muutamien suurten tilojen EU-yrittäjyyttä.
Neljäs, asumisen vapauden kannalta tärkein, ilmiö nykyään on kuitenkin maaseutumaisia arvoja seuraten ja kunni-

tahdon vastainen. Kyselyt osoittavat kerran toisensa jälkeen,
että enemmistö ihmisistä haluaa asua erikseen ja todella monet nuoret perheet haaveilevat muuttamisesta maalle vastapropagandasta huolimatta.

oittaen syntynyt ”asuinmaaseutu”, kylämäinen omakotitalo-

Onko painostuksessa kyse kaupunkilaisten, vihreiden, be-

asutus. Siinä ilmenevät nykyisessä muodossaan useat edellä

tonipuolueiden ja Helsingin keskustassa asuvien mutta valta-

luetelluista arvoista: reviiri, suhteellinen irtiotto yhteisöstä,

kunnallista ääntä käyttävien salaliitosta?

liikkumisen mutta ennen muuta korostetusti paikan valinnan
vapaus, kaikki nämä yksilön vapauden ensisijaisina mittareina.

Ei ihan mutta melkein, tekisi mieli sanoa.
Päädyn siihen paradoksaalisen vastaukseen, että asumisen vapauden kieltäminen osoittaa, että yksilön vapaus meidän aikanamme on itse asiassa hyvin pieni, ja sitä asumisen
vapauden kieltäminen suoraan heijastaa.
Mutta eihän se voi pitää paikkansa? Tämähän on yksilöllisen
vapauden voima-aikaa, suorastaan itsekästä; jokainen voi
ottaa minkälaisen tatuoinnin ja minne haluaa. (Huvittavaa
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En halua liikaa korostaa, että paikan vapaudessa olisi jotakin

Palojoen kylä 1909 nähtynä Aleksis Kiven kotimäeltä.

muuten on sekin, että nykyisessä ”huomiotaloudessa” vapaa-

veksitaan. Terveysfasismi on hyvä esimerkki, mutta tyyli ulot-

na itseilmaisuna markkinoitava tatuointi on lähtökohdiltaan

tuu muillekin aloille.

ikuisen sitoutumisen eikä suinkaan vapauden symboli.)
Perustelen ristiriidan.

Aikanaan kerrottiin, että Suomessa aiotaan ruveta etsimään paripartioina tulevia nuoria syrjäytyjiä. Valtio antoi ra-

Mielestäni yksilön vapauden rajat kulkevat nykyään hyvin

haa toimintaan. Tarkoitus oli estää tulevat Jokelat ja Kauhajoet.

tarkasti enemmistön trendien sisällä. Meillä ei ole kovinkaan

Voin vain kuvitella, miltä minusta olisi tuntunut nuorena mur-

mittavaa yksilön vapautta nimenomaan yksilöinä.
Haikeana muistelen Kari Suomalaista, joka kehui kerrostaloasumisen ihanuutta. Hän oli yksilönä omaa mieltään,

rosikäisenä, kun minua olisi tultu poika- ja tyttöparissa hakemaan kotoa, ei suinkaan Aulavalle Ison Dannyn käärmeshow’ta
katsomaan, vaan pelastumaan tulevalta syrjäytymiseltä.

aikana jolloin vihreätkin olivat vielä muuttamassa maalle ja

Ennen Suomessa oli Pablo, Jaha-Jussi, Touhun Polle, ky-

ihailivat voikukkia. Kuvaavaa on, että hänet vaiennettiin sit-

läkulkureita. Nykyään heidät poistetaan sikiötutkimuksessa.

temmin poliittisen epäkorrektiuden takia.

Tarkennettakoon, että kannatan sikiötutkimusta, mutta en

Asian ydin on, että jos joku nykyään esittää poikkeavan
ajatuksen, hän ei enää koskaan ole yksilö. Hänet leimataan

kaikkea sitä, mistä se on heijastusta ja mitä muuta tuo heijastus aiheuttaa.

heti jonkin ryhmän jäseneksi, ja ryhmän jäsenenä hänestä

En olisi uskonut, että ikinä joudun kirjoittamaan tätä lau-

huolehditaan tai hänen mielipiteitään vastustetaan ja hal-

setta: verrattuna tähän aikaan oli 1970-luku, taistolaisuuden
vuosikymmen, monilla elämänalueilla vapauden aikaa.
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rihallinto ja media, jolla on oma intressi.
Mikä olisi ”yksilön vapautta” aidosti tässä tilanteessa kunnioittava vaihtoehto, jos meillä olisi sellainen käsite voimissaan?
Vapaus on mahdollisuuksien maksimointia. Tutkittaisiin
puolueettomasti ja mielikuvitus rajana kehitettäisiin malleja
vapaaseen asumiseen. Vasta sen jälkeen laskettaisiin ympäristövaikutukset ja niiden hinta. Nyt vaihtoehtoja ei haluta
edes tutkia, koska yksilölle, yhtenä ihmisenä, ei todellisuudessa haluta vapautta. Valinnan vapaus toteutuu vain kulu-

Matti Vuorio

Vapaan
asumisen
esteistä

tuksessa, ei elämäntavassa. n

V

apaus on aina ollut ihmisille tärkeä asia, mutta se on käsitteenä varsin laaja ja moniselitteinen. Nykyajan ihmiset hokevat vapautta
uskoen sen tuovan onnellisuutta ja elämän
laatua. Vapauden rajoittaminen saatetaan kokea epäoikeudenmukaisena, ja joskus se on

suorastaan raivostuttavaa.
Yhteiskunnan jäseninä on vapautemme kuitenkin suh-

teellista. Tarkemmin ajatellen on henkilökohtainen vapautemme varsin rajallista; voisi sanoa niinkin, että joudumme
elämään säännösten viidakossa.
Erilaisissa valintatilanteissa tuodaan vapautemme kernaasti mieliimme, ja meidät voidaan kohottaa hetkellisesti
aina oikeassa oleviksi asiakkaiksi. Kuluttajakunkkuina näyttää vapautemme olevan huipussaan, mutta vapaus voi olla
lopussa, kun kaupat on tehty.
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Miten tämä mahdottomuus on mahdollista? Kyllä se on,
kun yhteen liittyvät nykytekniikka, metropoliajattelu, sekto-

paikkakunta naapurustoineen, palveluineen, liikenneyhteyksineen, viherympäristöineen ja niin edelleen.
Seuraavassa käsitellään vapaan asumisen esteitä niiden
erilaisista syistä lähtien yrittäen samalla pitää mielessä vapauteen aina sisältyvä vastuu. Kirjoituksessa ei ole pyritty
kattavuuteen, joten paljon on varmasti jäänyt mainitsematta.

Itsestämme aiheutuvat esteet
Joudumme elämämme eri vaiheissa muuttamaan käsityksiämme vapaasta asumisesta tai ainakin siihen liittyviä painotuksiamme, vaikka sitä ei aina tulla ajatelleeksi.
Nuorella iällä painottuvat eri tekijät kuin myöhemmin.
Ympäristö saa siinä vaiheessa olla jossain määrin rauhatonkin, kunhan on virikkeitä eikä ole yksinäistä. Joustavuus
asumisen suhteen lienee huipussaan. Esimerkiksi kantakaupunki voi kelvata hyvin, mutta pitkät etäisyydetkään
eivät ole sietämättömiä.
Vaiheessa, jolloin perheeseen kuuluu pieniä lapsia, muuttuu asunnon tilatarve äkkiä suuremmaksi, ja ympäristön tulee
Puolison valinnan jälkeen on asunnon valitseminen elämäm-

olla lapsiystävällinen ja turvallinen. Etäisyys päiväkotiin, kou-

me tärkeimpiä valintoja. Vaikka voimme valita asuinpaikan

luihin ja harrastuspaikkoihin nousee myös tärkeäksi tekijäksi.

melko vapaasti, voiko asuminen olla vapaata? Millaista on

Lasten vartuttua ja muutettua pois kotoa tilantarve aina-

vapaa asuminen, ja mitä esteitä sille voi olla?
Päällimmäisinä vapautemme esteinä tulevat mieleen niin

kin periaatteessa vähenee, mutta tilat voivat olla taas tarpeelliset mikäli esimerkiksi lastenlapsia ilmaantuu. Vanhuusiällä

sanotut taloudelliset realiteetit, joihin kaikkien on alistutta-

painottuu ympäristön rauhallisuus, mutta palveluiden lähei-

va. Rakennussäädösten mukaan rakennetut asuntomme ovat

syys ja esteettömyys korostuu, jos liikkuminen hankaloituu.

melko samanlaisia. Vaihtelua syntyy lähinnä rakennusten sijainnin, iän ja kunnon erilaisuudesta. Itse asiassa vapaus tosi
luovaan vapaaseen asumiseen on varsin rajoitettua.
Meitä on moneksi, eikä vapaan asumisen käsite ole samanlainen kaikille. Tärkeintä asumisessa on useimmille
asunto, itse koti, toiset liittävät siihen myös lähiympäristön.
Kaikille merkityksellinen on asumisessa asuinpaikka tai

Jos asunto ei eri ikävaiheissa täytä tärkeimpiä toiveita,
saatetaan se kokea vapaan asumisen esteeksi.
Vaatimukset hyvälle asumiselle vaihtelevat elämän eri vaiheissa yleensä siksi paljon, että asuntoa joudutaan vaihtamaan.
Mikäli oma tai jonkun perheenjäsenen terveydentila pysyvästi muuttuu, voi siitä tulla päällimmäinen este.
Voidaan myös pohtia perimämme tradition vaikutuksia.
Hyvän tai ihanteellisen asumisen mallit ovat voineet syntyä
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Vapaan asumisen esteistä

Piha ja kuisti tekevät talosta vuodenaikojen mukaan hengittävän.

demmälle menevä ekologinen utopia. Ei ole mielekästä verra-

Asuminen,
ilmasto ja
ympäristö

ta toisiinsa maaseutuasumisen todellista nykytilaa ja kaupunkiasumisen utopiaa.
Jos katsotaan todellista tilannetta, kaupunkiasuminen ei
itse asiassa ole kovin ekologista. Helsinki sijaitsee etelärannikolla, eli Lounais-Suomea ja Ahvenanmaata lukuun ottamatta
Suomen kaikkein lämpimimmällä vyöhykkeellä. Tästä huolimatta pelkkä lämmön ja sähkön yhteistuotanto Helsingin puolta miljoonaa asukasta varten tuottaa noin 2,6 miljoonaa tonnia
hiilidioksidia vuodessa, reilut viisi tonnia asukasta kohti.
Kaupunkilaiset asuvat kyllä ahtaammin kuin maaseudun
asukkaat, mutta he asuvat pääsääntöisesti huonosti eristetyissä ja ohutseinäisissä betonitaloissa. Rakennusoikeudet
kaupungeissa laskettiin pitkään ulkoseinästä mitatun pintaalan eikä talojen sisäpinta-alan mukaan. Tästä syystä raken-

J

nusliikkeiden kannatti tehdä kerrostaloihin mahdollisimman
ohuet seinät, energiansäästön kustannuksella. Todellisuudesulkisessa keskustelussa on viime vuosina yhä

sa olemme siis edelleen erittäin kaukana ekologisen kaupun-

useammin esiintynyt näkemyksiä, että kau-

kiasumisen utopiasta.

punkiasuminen olisi ympäristön kannalta pa-

Kaikki kaupunkilaiset eivät myöskään käytä säännölli-

rempi vaihtoehto kuin maalla asuminen. ”Ur-

sesti joukkoliikennettä, vaan käyvät työssä omilla autoillaan.

baani on ekoa” -iskulauseen pohjana on ennen

Sekä Suomessa että muualla maailmassa isoimmat vuotui-

kaikkea ajatus siitä, että tiiviimpi asuminen

set ajokilometrien määrät omalla autolla syntyvät suurien

vähentää liikkumisen tarvetta. Silloin, kun ihmiset asuvat

kaupunkien työpaikkaliikenteestä tai tilanteista, joissa suur-

riittävän tiheässä, joukkoliikenteen palvelut toimivat hyvin.

ta kaupunkia ympäröivät maaseutupaikkakunnat toimivat

Lisäksi kerrostalot pystytään rakentamaan niin, että ne ku-

ikään kuin kyseisen kaupungin nukkumalähiöinä. Silloin,

luttavat asukasta kohden paljon vähemmän lämmitysener-

kun todellinen ongelma on työpaikkojen keskittyminen suu-

giaa kuin maaseudun omakotitalot. Kerrostalossa lämpö

riin kaupunkeihin, on väärin nähdä suuriin kaupunkeihin

näet siirtyy kerroksesta ja asunnosta toiseen. Koska asuin-

suuntautuvaa työpaikkaliikennettä ensisijaisesti juuri maa-

neliöt ovat kaupungissa kalliimpia kuin maaseudulla, myös

seudun aiheuttamana hiilidioksidipäästönä.

asuntojen keskikoko on pienempi.
Nämä mahdollisuudet edustavat kuitenkin vain erään-

Yhä useammilla kaupunkilaisilla on myös maaseudulla
sijaitsevat kakkosasunnot, joita pidetään usein yli 15 asteen

laista ekologisen kaupunkiasumisen utopiaa, joka on hyvin

lämmössä ympäri vuoden, myös silloin kun kukaan ei ole pai-

kaukana todellisesta tilanteesta. Myös maaseutuasumisesta

kalla. Nämä ihmisille tärkeinä henkireikinä toimivat ylivarus-

on mahdollista kehittää samanlainen ja oikeastaan vielä pi-

tetut kesämökit ovat suora seuraus ihmisten keskittymisestä
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asumisen vapaus

Risto Isomäki

maaperään saattaisi siis pienentää viljelijöiden tuotantokustannuksia tavalla, joka samalla poistaisi ilmakehästä paljon
hiilidioksidia. Erilaisen biomassan polttaminen komposteissa voi myös kasvattaa maaperän hiilivarastoa, erityisesti, jos
komposteihin istutetaan hyvin korkeita lämpötiloja kestäviä
bakteerikantoja. Tällaiset lämpöä rakastavat eli termofiiliset
bakteerit muuttavat ison osan syömästään eloperäisestä hii-

Heikki Aitoaho

Saako rumaa
rakentaa?

lestä hyvin hitaasti ja haluttomasti hajoavaksi, poikkeuksellisen kovakuoristen bakteerien massaksi.
n
Kun kaikki yllä luetellut tekijät otetaan huomioon, ei enää vaikuta siltä, että ratkaisut
maailman tärkeimpiin ekologisiin ongelmiin
voisivat löytyä kaupungeista. On päinvastoin paljon todennäköisempää, että maaseudun ihmiset pelastavat myös kaupunkien
asukkaat meitä kaikkia uhkaavalta suurelta
ilmastokatastrofilta.
n

R

akennuslain keskeisin periaate lienee pyrkimys ohjata rakennettua ympäristöä kaikinpuolisen hyvän suuntaan. Hyvän käsitteeseen on sisällytetty oikeudenmukaisuuden, tasavertaisuuden ja vastaavien perusarvojen ohella yksityiskohtaisia ohjeita ja

määräyksiä rakentamisen terveellisyydestä, taloudellisuudesta, kestävyydestä ja kauneudesta. Kauneuden osalta, vapaasti tulkiten, laki edellyttää rakentamiselta kohtuullista
kauneutta ja sopusuhtaisuutta; rumuudesta ei puhuta. Laki
asetuksineen on ollut pääpiireteissään muuttumattomana
voimassa hyvin kauan. Tänä aikana yhteiskunnalliset olot
ovat muodollisesti ja osin asiallisestikin muuttuneet ennalta-arvaamattomalla tavalla ja nopeudella. Kaupungistuminen, teollistuminen, autoistuminen, tiedonvälitys, kaupallistuminen, koulutus ja vaurastuminen – luetteloa voi lukija
ajankulukseen täydentää ja samalla miettiä, mikä muutoksessa on todellista, mikä on hyvää ja mikä on kaunista.
Rakentamista koskevat lait ovat muun lainsäädännön
tavoin perustuneet kunakin aikana vallinneisiin yhteiskunnallisiin ja moraalisiin arvoihin sekä ymmärrykseen asioiden
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kautta lannoitteiden tarvetta. Puuhiilen sotkeminen peltojen

tilasta. Kun kyky ymmärtää ei ole jakautunut aivan tasan
väestön keskuudessa, sitä on katsottu tarpeelliseksi levittää
yhteisin ponnistuksin, monesti pakkotoimin. Kauneudesta
ja rumuudesta lienee enemmän varmoja ja erilaisia mielipiteitä kuin juuri mistään muusta ilman paino-, pituus- tai
muita mittayksiköitä määriteltävästä asiasta. Historiallisessa
eli aikaperspektiivissä käsitykset ihmislajin yksilöiden kauneudesta ovat olleet suoraan lajin jatkumiseen liittyviä. Nyt
kauneusihanteena pidettävät neitokaiset olisivat jääneet
menneinä aikoina rannalle toimeensa sopimattoman ruumiinrakenteen ja muodon vuoksi. Useimmissa kulttuureissa
hedelmällisyyttä viestivä rehevä ja verevä ulkomuoto on ollut valttia, tänään haluttavuutta säätelevät toiset arvot. Mielenkiintoista on mietiskellä, mitä kaikkea sisältyy nykyisiin
mies- ja naiskauneutta ja mikseipä muodikasta sukupuolettomuutta koskeviin arvoihimme, miten nämä arvot ovat syntyneet ja miten ne vaikuttavat vaikkapa lajin käyttäytymiseen
edelleen… Positiivista monipuolisissa ja erilaisissa pitämyk-

Arkkitehtuuria etsimässä. Piirros Tuukka Aitoaho.

sissä on ainakin se, että useimmat tulevat valituiksi.
Rakennetun ympäristön osalta käsitykset rumuudesta ja
kauneudesta ovat ihmiskuvaakin vahvemmin paikka- ja aika-

Suomella on (tai ainakin me suomalaiset näin kuvittelemme)

eli kulttuurisidonnaisia. Kulttuuri eli ”viljely” puolestaan vaa-

maine kehittyneenä, tasa-arvoisena ja kauniina maana. Kau-

tii kohtuullisen pitkän ajan kehittyäkseen täyteen mittaansa,

neuteen liittyy mielikuvia koskemattomasta luonnosta, idylli-

eli rakentamisen osalta saavuttaakseen talonpoikaisjärkisen

sestä maaseudusta talonpoikaistaloineen ja kirkkoineen sekä

ilmiasun. Tämä puolestaan tarkoittaa sitä, että rakennettu

maailmankuulusta modernista arkkitehtuurista ja designista.

ympäristö kaikkineen on merkittävä osa yhteisön elämää ja

Tämä Suomi-kuva on meille monin tavoin tai ainakin kaupalli-

antaa totuudenmukaisen kuvan yhteisön tasosta ja pyrki-

sesti edullinen, ja niinpä sitä markkinoidaan ja vaalitaan huo-

myksistä. Asiantilan syvempi teoretisointi ei ole tarpeen, eikä

lella valtion ja elinkeinoelämän yhteistoimin. Mielikuvan to-

se minulta myöskään onnistu. Kauneuden osuuden merkityk-

deksi tekeminen satunnaisen matkailijan silmissä edellyttää

sen on silmäni ohella osuvimmin todennut oppikouluaikai-

mielestäni kuitenkin vahvasti ohjattua ja valikoitua tarjontaa.

nen käsityönopettajani Atso Korhonen kolmen K:n säännöl-

Matkailija tulee kuljettaa sinivalkoisin siivin, lasein ja kartoin

lään: kaiken mitä teet tulee olla kaunista, kestävää ja käytän-

tarkoin valittuihin kohteisiin, ja näin myös kuin todellisuudes-

nöllistä, tässä järjestyksessä, eikä mikään näistä voi toteutua

sa tapahtuu: ”villistä luonnosta” innostuneet Lappiin, Itä-Suo-

yksinään ilman kahta muuta.

men vaaroille tai saaristoon, kulttuuri-ihmiset Helsingin kes-
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ja sitä kautta kenties ihmispopulaation määrään ja laatuun ja

kuuluvia teema-asumisen yhteisöjä on noin neljäkymmentä
Osalle näistä yhteisöistä on tyypillistä tiettyihin arvoihin liittyvät kokonaisvaltaiset toimintatavat. Ekoasuminen on hyvä
esimerkki ihmisten tarpeesta muuttaa toimintatapojaan ja
arvomaailmaansa nyky-yhteiskunnassa. Yhteinen näkemys
luonnonympäristön säilyttämisestä ja yhteisöllisyyden tarve
ovat synnyttäneet täysin uudentyyppistä ekoteemaan liittyvää asumista. Tämän tyyppinen teema-asuminen synnyttää
voimakasta yhteisöllisyyttä.
Lisääntyneestä vapaa-ajasta ja kasvaneesta elintasosta johtuen on vapaa-ajan harrastusten merkitys lisääntynyt
ihmisten elämässä. Myös eläkkeelle siirtyneet ihmiset ovat
usein hyväkuntoisia ja taloudellisesti hyvin toimeentulevia,
jolloin harrastusten rooli kasvaa myös tässä ryhmässä. Ihmisten työnkuvan muuttuminen yhä enemmän tietopohjaiseksi
ja tietoverkkoihin liittyvien kommunikointivälineiden kehittyminen on luonut mahdollisuuden tehdä työtä paikasta
riippumatta. Niinpä vapaa-aika ja harrastukset ovat alkaneet

Ilmailijan maaseutu on kokonaisuus.

ohjata asumisen sijoittumista.

Esimerkkejä harrastuksiin
liittyvistä teema-asumisratkaisuista

myös muille olemassa olevan teeman ympärille syntyneille
toiminnoille. Ensin tullaan vapaa-aikana ja myöhemmin voidaan muuttaa asumaan vakituisesti.
Merikarvialla on selvitelty myös toista kuntaan sopivaa

Merikarvianjoki tunnetaan yhtenä Suomen parhaista kalas-

teema-asumisen mallia; teemaksi on otettu meri ja veneily.

tusjoista. Joki on vetänyt puoleensa asumaan useita kalas-

Tarkoituksena on toteuttaa Krookan lahden ja sataman alueel-

tuksesta kiinnostuneita ihmisiä. Harrastus on muuttunut

le pienkerrostalo, josta olisi hyvät yhteydet merelle. Palvelu-

osalle työksi, ja kalastuksen ympärille on kehittynyt kalas-

kokonaisuus voisi pitää sisällään venepaikan asunnon lähellä,

tusmatkailua, majoitusta ja palveluita tarjoava verkosto.

korjaustelakan käyttömahdollisuuden ja veneen talvisäilytys-

Tässä yhteydessä ei voi puhua varsinaisesta teemakylästä,

mahdollisuuden. Lähialueen hyvät palvelut tekevät kokonai-

vaan Tuorilan kylästä merelle ulottuvasta jokialueesta. Me-

suudesta kiinnostavan varsinkin eläkeläisten kannalta.

rikarvian kalastusteemalle on ominaista, että suuri osa tee-

Jämijärven Jämi on kehittynyt hiihtotunnelinsa myötä

maan liittyvistä toimijoista ei asu alueella, vaan tulee sinne

Etelä-Suomen merkittävimmäksi hiihdon valmennuskeskuk-

muualta viettämään vapaa-aikaansa. Tämä on tyypillistä

seksi. Hyvät liikuntaolosuhteet ja monipuoliset luonnossa
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assa nukkumalla siellä. Mikäli uni tuli hyvin isännän silmään
ja asianomainen näki unessa vielä elopellon lainehtivan, oli
paikka otollinen. Samaten paikalle voitiin panna yöksi ruokauhri, jonka katoaminen oli hyvä ennusmerkki. Metsän
eläimet tietysti veivät osansa.2 Kun paikalle asetuttiin, kävi
taloksi myös kotitonttu. Tonttu ja tontti kietoutuvatkin sanastohistoriallisesti yhteen.3

Tonttipolitiikka ajaa
ahtaaseen asumiseen
Alkuaan verosta vastasi koko kylä yhteisesti. Uusien yhteiskuntamuotojen syntyessä maata alkoi siirtyä myös aatelisille,
kirkolle ja vieraskyläläisille, mutta kyläläiset vastasivat edelleen verosta, vaikka heidän viljelemänsä maa-ala suhteellisesti väheni. Kun maavero siirrettiin kylän talollisilta varsinaisille maanomistajille omistuksen eli nautinnan suhteessa,
määräsi maaverovelvollisuus kyläosuuden ja se puolestaan
tontin suuruuden. Kylän tonttimaa ja koko viljelyalue jaettiin
pääilmansuuntien mukaan myötäpäivään eli toteutettiin aurinkojako.4 Talot eivät voineet enää vapaasti määrätä rakennuspaikkaa, vaan alkoivat asettua tontilleen ja kunkin talon
moniin eri tarkoituksiin pystytetyt rakennukset jonkinlaiseen
keskinäiseen järjestykseen. Kylän koko tonttimaa pyrittiin
hahmottamaan neliön tai suorakaiteen muotoiseksi, ja sama
muoto oli annettava myös eri tonteille. Alue tuli varustaa tarpeellisilla teillä ja kulku-urilla.5
Läntisessä Etelä-Suomessa ja Laatokan Karjalassa asutus hakeutui lähekkäin mäille ja nyppylöille, jotta ympäröivä
viljelysmaa saatiin maksimaalisesti käyttöön. Kun tällaisen

Uusi tulkinta punamulta-arkkitehtuurista. URMAS-kilpailun ehdotus Kaksi fooninkia, tekijät Matti Arvilommi, Juha Jääskeläinen, Mikko Reinikainen (2008).

2

Korhonen 2009.

3

Haavio 1942.

4

Sirelius 1989, 281.

5

Sirelius 1989, 282.
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tajat tai naapurit eivät voineetkaan hyödyntää taloa, sitä ei onneksi hävitetty.
Toki näissä maataloissa on virallinen
suojelumerkintä. Se lienee siellä pikemminkin sääntö kuin poikkeus, eli tilanne

poikkeaa suuresti Suomesta. Ja ilmasto on armollinen:

se säälii ja säästää autioksi jätettyä taloa toisin kuin
meillä. Huomaan itsekin, että vanhan viinitilan kunnostaminen lähellä San Gimignianoa kiehtoo. Paikkakunnan erikoisuuksiin tutustuminen kiehtoo, kun se tapahtuu Sienan seudun uneliaissa pikkukylissä.
Miksi unelma eloon heräävästä autiosta maatalosta

ja aidosta paikallistunnelmasta pitää hakea Toskanasta? Miksei sitä voisi hakea Heinävedeltä tai Kärsämäeltä, Kiikalasta tai Tuupovaarasta? Viitasaarelta, Multialta,
Lammilta, Yli-Iistä tai Ahlaisista voisi löytyä autioita taloja, jotka odottavat samanlaisia hullaantuneita uudisasukkaita, mitä Toskana-kirjallisuus tarjoilee. Perikunnat! Älkää odottako, että sukutalo luhistuu, vaan myykää
se päättäväisesti uudelle talonrakastajalle.
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