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Hyvät asunto-olot ovat yksi ihmisen hyvinvoinnin perusedellytyksistä. Jokainen
meistä asuu jossakin, joten kodin tutkiminen on yhteiskunnallisesti puhutteleva
aihe, joka on aina ajankohtainen. Tämä tutkielma käsittelee asunnon
hallintamuodon vaikutuksia kodin kokemiseen. Hallintamuotojen on rajattu
tarkoittamaan omistus- ja vuokra-asumista. Opinnäytetyössä on tutkittu, millainen
merkitys asunnon omistussuhteella on kodin kokemiseen ja kotiutumiseen.
Toisaalta on tutkittu myös mitkä seikat tekevät asunnosta kodin, ja mikä asema
asunnon hallintamuodolla on näissä tekijöissä.

Teoreettisilta lähtökohdiltaan tutkimus nojaa humanistiseen maantieteeseen ja
ympäristöpsykologiaan. Tutkimuksen kannalta oleellisia käsitteitä ovat tila,
paikka, koti, yksityisyys ja identiteetti. Tutkimus on luonteeltaan laadullinen,  ja
tutkimuksen empiirisen aineiston tutkimusmenetelmänä on käytetty
teemahaastatteluja. Tutkimusta varten on haastateltu seitsemää
osakkeenomistajaa Tampereen Tampellan kaupunginosassa sekä seitsemää
vuokralaista Tampereen Kalevan kaupunginosassa.

Tutkimus osoittaa, että omistusasunnossa asuvat kotiutuvat vuokralaisia
varmemmin ja nopeammin. Koti myös rakentuu eri asioista sen omistusmuodosta
riippuen. Vuokralainen kokee asuntonsa kodikseen omien tavaroiden ja pitkän
asumisajan seurauksena tapahtuneen kiintymisen myötä. Osakkeenomistajalle
koti sen sijaan muodostuu varmuuden ja pysyvyyden tunteista, omista tavaroista,
kodin muokattavuudesta sekä fyysisestä omistamisesta. Kodin muodostumista
hankaloittaa tämän tutkimuksen perusteella vuokra-asumiseen liitetty
epävarmuus sekä rajalliset vaikutusmahdollisuudet omaa asuntoa koskevissa
asioissa. Lisäksi asunnon hallintamuoto vuoka-asuntona nähtiin asunnosta
vieraannuttavana tekijänä.
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Good residential conditions are one of people´s basic conditions of wellbeing.
Every one of us live somewhere, so studying home is societally moving and
always contemporary topic. An aim of this thesis is to find out what kind of
influence does ownership have on experiencing home. At this thesis ownership
means condo-ownership and rental. What kind of influence does ownership have
on experiencing home and settling in has been studied in this scholarly thesis. It
has also been investigated, which things make home feel like home and what
role does ownership  have in these things.

Theoretically this thesis is based on humanistic geography and environmental
psychology. Essential terms in case of this study are space, place, home, privacy
and identity. This thesis is qualitative, and the studyingmethod of empirical
material was interviewes. For this study seven condo-owners from Tampella
Tampere  and seven rentals from Kaleva Tampere were interviewed.

This thesis shows that condo-owners are more likely to settle in than rentals.
Settling in is also faster among condo-owners. Home is also composed of
different things depending on the ownership. Rentals experience home with the
help of longterm living and personal property. Condo-owners home is composed
of feelings of confidence and stability, personal property, physical ownership and
the permission to edit. Based on this thesis limited editing possibilities and
uncertainty prevents settling in. In addition rental as ownership was seen as an
alienative matter.
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1. Johdanto

Eri aikakausina asuminen on ollut erilaista, ja hyväksi koetun asumisen

tunnusmerkit ovat vaihdelleet. Hyvät asunto-olot ovat kuitenkin yksi ihmisen

hyvinvoinnin perusedellytyksistä. Yhteiskunnan harjoittaman asuntopolitiikan

tarkoituksena on huolehtia tämän perusedellytyksen turvaamisesta kaikille

kansalaisille. (Saarenheimo 1993, 5.) Parhaimmillaan asuminen tukee asukkaan

yksityisyyttä ja yhteisöllisyyttä optimaalisella tavalla. Kodin merkitys  asukkaan

omana yksityisenä tilana on yksi nyky-yhteiskunnan peruspilareista. Kodin suuri

sekä yhteiskunnallinen että yksilöllinen merkitys puoltaa ajatusta kodista

tärkeänä ja aina ajankohtaisena tutkimuskohteena.

Lähestyn tällä tutkimuksellani asuntoa elettynä ja koettuna ympäristönä.

Erityisenä mielenkiinnon kohteena on asunnon hallintamuodon merkitys kodin

kokemiseen. Asunnon hallintamuodoiksi on tässä tutkimuksessa rajattu

omistusasuminen ja vuokra-asuminen, koska ne ovat Suomen kaksi

ylivoimaisesti yleisintä asumisen muotoa (Valtion ympäristöhallinnon

verkkopalvelu 2007). Tutkimuksen on tarkoitus tuottaa tietoa kotiutumisesta ja

sen esteistä. Toivon tutkimustiedon hyödyttävän esimerkiksi asunnon tuottajia,

suunnittelijoita ja vuokranantajia.

Aloitan tämän tutkimuksen kertomalla sen taustaa ja kysymyksenasettelun.

Toisessa luvussa paneudun tilan ja paikan käsitteisiin. Kolmannessa luvussa

puolestaan esittelen asunnon ja kodin käsitteitä. Neljännessä luvussa paneudun

yksityisyyden ja identiteetin määrittelyihin. Viidennessä luvussa kerron

tutkimuksen toteutuksesta, ja kuudennessa luvussa puolestaan käsittelen

tutkimusaineistoa. Seitsemännessä luvussa on luettavissa johtopäätökseni ja

tutkimustulokset.
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1.1. Tutkimuksen tausta

Asunto yksityisen elämämme kiintopisteenä tekee siitä mielenkiintoisen ja kaikkia

koskettavan tutkimusaiheen, sillä jokainen meistä asuu jossakin. Ihmisen

asuminen on kehittynyt ihmiskunnan kehityksen rinnalla. Silloin voidaan sanoa

myös modernin perheen syntyneen. Kodista muodostui tuolloin ensimmäistä

kertaa yksityistä tilaa tapojen muuttumisen ja ydinperheen syntymisen

seurauksena. Huoneiden lukumäärä kasvoi, ja niille tuli omat

käyttötarkoituksensa. Porvarillisen perheen kodista tuli intiimi vanhempien ja

lasten välinen paikka. Lopulta kodin tilojen yksityistyminen laajeni koskemaan

koko yhteiskuntaa. (Madanipour 2003, 81.)

Tutkimusaiheeni sai alkunsa kiinnostuksestani asumiseen erityisesti vuokralla

asujan näkökulmasta. Minua kiinnosti tutkia, kuinka asunnosta jota et omista

tulee koti. Hyvin pian tutkimusaiheeni laajeni ottamaan huomioon myös

omistusasunnoissa asuvat ihmiset, ja tutkimusaiheekseni muotoutui asuntojen

omistusmuotojen vaikutuksien tutkiminen kodin kokemisessa. Tutkimuksessani

käsittelen omistusasumista ja vuokra-asumista. En tässä tutkimuksessa ota siis

kantaa osaomistusasumiseen enkä asumisoikeusasumiseen rajallisten

resurssien vuoksi. Omistusasuminen ja vuokra-asuminen olivat luonnollinen

valinta niiden ollessa Suomen kaksi yleisintä asumisen muotoa (Valtion

ympäristöhallinnon verkkopalvelu 2007).

Tähän asti suomalaisen asuntohuollon peruspiirteitä ovatkin olleet suhteellisen

niukka julkinen tuki asumiselle ja omistusasumisen yleisyys. Tulevaisuuden

kannalta mielenkiintoista on miten hallintamuotojen käy – ostetaanko vai

vuokrataanko? Vailla merkitystä ei myöskään ole hallintamuotojen todellinen

sisältö – vuokra-asumisen ehdot, asumisen pysyvyys, vaikutusmahdollisuudet

asumiseen, omistusasunnoissa rahoitusehdot ja sijoitukseen liittyvät riskit.

(Juntto 1993, 160.)
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Suomessa omistusasuminen on muihin Euroopan maihin verraten yleisempää.

Ainoastaan Espanjassa ja Kreikassa omistettiin 1990-luvulla asunto yhtä usein

kuin Suomessa. Kodinomistukseen ei ole pyritty vain ideologisista syistä.

Taustalla on ollut myös julkisen vallan tuki. Oman asunnon hankkiminen on

Suomessa nähty merkkinä omillaan selviämisestä ja osoituksena tietystä

statuksesta. Omistusasumisen tulevaisuutta ei voi kuin ennustaa, mutta

omistusasuntojen kysyntään vaikuttavat ainakin tulokehitys, asumisen tuki,

reaalikorkotason kehitys, asuntojen hintatason kehitys sekä rahoitusvaihtoehdot.

(emt., 162-163.)

Asumisesta on tehty jonkin verran tutkimustyötä. Esimerkiksi ympäristöpsykologit

ovat tutkineet asuntoa psykologisena ympäristönä (ks. esim. Gifford 1997, Aura,

Horelli & Korpela 1997). Laura Huttunen (2002) on puolestaan tutkinut kodin

merkityksiä maahanmuuttajien omaelämänkertojen avulla.  Asumiseen liittyvät

tutkimukset tutkivat yleensä asujan suhdetta asuntoon, asujan suhdetta tai

osallisuutta asuinalueen suunnitteluun. Lisäksi asumisesta löytyy paljon

tilastoihin perustuvaa informaatiota (ks. esim. Asuntohallituksen julkaisema

Asuntojen tulevaisuus 1993). En kuitenkaan löytänyt yhtään tutkimusta, joka olisi

ottanut huomioon asunnon hallintamuodon tutkittaessa asujan suhdetta

asuntoonsa. Uskon kodin omistussuhteen kuitenkin olevan yksi suuri vaikuttaja

siihen, kuinka asuntoon kotiudutaan ja mitkä asiat tekevät asunnosta kodin.

Myös ympäristöministeriön selvitys (Ympäristöministeriö 2006) tukee tätä

oletusta.

1.2. Kysymyksenasettelu

Tässä tutkimuksessa asunnot jaotellaan vuokra-asuntoihin ja omistusasuntoihin,

kuten jo edellä mainitsin. Valitsin kaksi toisistaan poikkeavaa asumismuotoa,

koska kummallakin asujaryhmällä on oletettavasti toisistaan poikkeavat

näkemykset asumisestaan. On mielenkiintoista tutkia, millainen merkitys
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asunnon hallintamuodolla on kodin kokemisessa? Omistusasunnon haltijalla on

konkreettinen omistussuhde hallinnoimaansa asuntoon toisin kuin vuokralaisella.

Vuokra-asumista leimaavatkin usein vuokralaisten vähäiset

vaikutusmahdollisuudet omaan asuntoonsa liittyvissä asioissa. Tämä on yleinen

mielipide vuokra-asumisesta, ja on mielekästä todeta pitääkö käsitys tämän

tutkimuksen perusteella paikkaansa.

Ympäristö, myös asunto jossa eletään, on osa ihmisen kokonaisuutta,

identiteettiä. Tämän tutkimuksen kannalta on olennaista pohtia, kuinka hyvin

asunto voi tukea identiteettiä, jos omaan kotiin ei koeta voivan vaikuttaa. Koti on

kuitenkin ihmisen yksityistä, henkilökohtaista tilaa. Se on yksilön persoonan ja

perheen sekä heidän ainutkertaisten elämänkuvioidensa ilmaisu (Pallasmaa

1994, 15). Tämän tutkimuksen oletuksena on, että koti syntyy ajan kuluessa

paikkaan kiinnittymisen seurauksena. Kodissa vietetään suuri osa vapaa-ajasta,

ja se on ihmisten intiimi rauhoittumisen paikka. Edellä mainitsemiini seikkoihin

tukeutuen väitän, ettei ole merkityksetöntä minkälaisessa kodissa asumme.

Tämän tutkimuksen toisena oletuksena on, että jokainen ihminen pitää

asuntoaan kotina. Oletan kuitenkin, että asunnon omistusmuoto vaikuttaa niihin

tekijöihin, joiden avulla asukas kokee kotinsa muodostuvan. Oletukseni mukaan

asunnon hallintamuodosta riippuen kodin muodostavat erilaiset tekijät. Tällä

tutkimuksella haluan selvittää, mitkä seikat tekevät asunnosta kodin, ja mikä

asema asunnon hallintamuodolla on näissä tekijöissä? Toisin sanoen

tarkoituksenani tällä tutkimuksella on tuottaa tietoa kodista, ja niistä seikoista

jotka synnyttävät asunnosta kodin.
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1.3. Tutkimusmenetelmät

Tutkimustehtävän kysymysten ratkaisussa menetelmänä on aiheeseen liittyvän

kirjallisuuden tutkiminen sekä asiantuntijoiden haastattelujen analysointi.

Tutkimukseni teoreettinen aineisto nojaa ympäristöpsykologiseen ja

humanistismaantieteelliseen kirjallisuuteen. Tutkimukseni ydinkäsitteitä ovat

paikka, tila, asunto, koti, yksityisyys ja identiteetti. Tutkimuksen empiirisen

aineiston tutkimusmenetelmänä on käytetty teemahaastatteluja (ks. Liite 1.

Teemahaastattelurunko). Tutkimusta varten on haastateltu seitsemää

osakkeenomistajaa ja seitsemää vuokralaista.

Paikka on yksi humanistisen maantieteen tärkeimmistä käsitteistä. Se tarkoittaa

tilaa, johon ihminen liittää merkityksiä elämismaailmastaan. Paikkaa ei pidetä

objektiivisena faktana, vaan ihmisen kokemuksista ja inhimillisestä tulkinnasta

merkityssisältönsä saavana ilmiönä. Kiinnittyminen paikkaan tapahtuu elämisen

kautta. Elämismaailma sisältää kaiken tutun ja rutiininomaisen, jonka kautta

neutraalista ympäristöstä – abstraktista tilasta – tulee subjektiivinen paikka.

Henkilökohtaiset kokemukset ja toiminta liittävät ihmisen tilaan, jossa hän elää.

Tila ei pysy objektiivisena ihmisen ulkopuolella, vaan siitä tulee osa hänen

kokemusmaailmaansa. (Relph 1976, Tuan 1977, Karjalainen 1986, Haarnin,

Karvisen, Koskelan & Tanin 1997, 16-17 mukaan.)

Koti on sana, joka on tuttu meille jokaiselle. Esimerkiksi Villilän päiväkotia

käyvälle Emmi Hintsaselle ”koti on sellainen, että siellä on perheelle monta

huonetta, ja siinä on katto, ettei se perhe kastu” (Kodissa on katto, ettei perhe

kastu, AL 24.10.2005). Väitöskirjassaan Huttusen (2002, 50) mukaan koti

käsitteenä nostaa yhtä aikaa esiin moneen suuntaan aukeavia mielikuvia.

Hänestä koti viittaa yhtäältä asuntoon tai taloon, kotiseutuun ja kotimaahan. Oma

määrittelyni kodista poikkeaa tässä tutkimuksessa Huttusen näkemyksestä.

Tässä tutkimuksessa määrittelen kodin yksityiseksi tilaksi. Koti on asunto, johon
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on liitetty merkityssisältöjä ja tunteita. Koti voi olla fyysisiä rakenteita, mutta usein

se on erityisesti tiettyjä mielikuvia, tärkeitä esineitä ja tunnelmaa. Koti koetaan

omaksi henkilökohtaiseksi reviiriksi, ja koti on usein myös persoonallisuuden

ilmentämisväline.

Asunnon voin tässä tutkimuksessa määritellä tarkoittavan talon tai huoneiston

fyysisiä rakenteita. Asuntoon sisältyy tietty määrä neliömetrejä ja tietty määrä

huoneita. Asunnosta syntyy koti vasta kun se on kesytetty itselle sopivaksi tilaksi

(Douglas 1991, Huttusen 2002, 51 mukaan). Yksityisyys on tarvetta ja halua

omaan tilaan. Yksityisyys on mahdollisuutta säädellä toisten läheisyyttä sekä

fyysisessä mielessä että tietoturvan kannalta. Yksityisyys on oman rauhan ja

sosiaalisen vuorovaikutuksen optimointia. Gifford 1997, 175.) Ihmiset tarvitsevat

luontaisesti yksityisyyttä (Aura, Horelli & Korpela 1997, 135). Koti on usein

ihmisille yksityisyyden toteutumisen kannalta tärkeä paikka.
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2. Tilasta paikaksi

Tila ja paikka ovat kaksi toisistaan täysin poikkeavaa käsitettä, mutta usein

jommasta kummasta puhuttaessa ei toista voi jättää käsittelemättä (ks. esim.

Tuan 2001). Myös tässä tutkimuksessa molemmat käsitteet ovat tärkeitä. Tässä

työssä tarkastelen tilan käsitettä ikään kuin paikan abstraktimpana ja

jäsentymättömämpänä muotona. Tutkiessani asunnon muotoutumista kodiksi,

tutkin siis abstraktin tilan muotoutumisprosessia paikaksi.

2.1. Tila

Tila on maantieteelle tuttu käsite, joka on saanut uusia merkityksiä ja määritelmiä

metodologioiden muuttuessa (Häkli, 1999). Tila käsitteenä voidaan jaotella

tarkoittamaan fyysistä eli absoluutista tilaa, suhteellista eli relatiivista tilaa ja

sosiaalista eli relationaalista tilaa (emt., 1999). Fyysisen tilan muodostavat tässä

tutkimuksessa asunnoissa toteutetut pohjaratkaisut, käytetyt rakennus- ja

pintamateriaalit sekä asunnon varustelutaso. Asuntoa suhteellisena tilana

voidaan tarkastella useammasta eri näkökulmasta. Asunnon muodostaman tilan

kokeminen vaihtelee esimerkiksi asukkaan sosioekonomisen aseman,

arvomaailman ja tottumusten mukaan. Sosiaalinen tila tarkoittaa tässä

tutkimuksessa kotia koettuna tilana, johon liittyy symbolisia merkityksiä.

Tuanin (2001, 3) mukaan ”tila” ja ”paikka” ovat tuttuja käsitteitä puhuttaessa

kokemuksesta, sillä me elämme tilassa. Haasin (2002, 211) mukaan

maailmamme ja elinpiirimme muodostuu peräkkäisistä tiloista. Hän näkee tilan

hahmottamisen abstraktiona, joka ei riipu ainoastaan yksilöstä. Se on sidoksissa

monin tavoin yhteisöön ja kulttuuriin, jossa yksilö elää. Käsitys tilasta muodostuu

kulttuuristen toimintatapojen ja henkilökohtaisten havaintojen

vuorovaikutuksessa, mikä puolestaan vaikuttaa siihen, millaisia me olemme.

Hahmottaminen tapahtuu aistihavaintojen ja kielen avulla kulttuurisessa
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kontekstissa. (Haas 2002, 211.) Olen samaa mieltä Haasin (2002) kanssa siitä,

että kulttuurilla on suuri merkitys tilan kokemiseen. Meidän tilakäsityksemme

muotoutuu sen kulttuurin ja ympäristön perusteella jossa olemme kasvaneet.

Myös Saarikankaan (2002, 49) mielestä tilan ja sen käytön merkitykset ovat

samanaikaisesti sekä yksityisiä että tilankäyttäjien yhteisesti kulttuurisesti

jakamia merkityksiä. Visuaalisten seikkojen tärkeydestä huolimatta rakennettu

ympäristö tuottaa merkityksiä monilla muillakin tasoilla ja tavoilla: materiaalisesti,

aistimellisesti, symbolisesti ja sosiaalisesti. ”Tila yksinään ei muodosta

merkityksiä ilman tilassa elävää, tilaa käyttävää subjektia – niin itsestään selvältä

kuin sen sanominen saattaa kuulostaa – vaan rakennetun tilan merkitysten voi

ajatella muotoutuvan vasta tilan ja käyttäjien sekä nykyisen ja menneen

kontekstin kohtaamisissa”. Yhdyn Saarikankaan (2002, 49) näkemyksen siitä,

että tilan merkitys muodostuu vasta siinä olevan subjektin myötä. Tila myös

muodostuu jokaisella subjektille erilaisena riippuen hänen aikaisemmista

kokemuksistaan ja kulttuurisesta taustastaan. Tilasta puhuttaessa on

tutkimukseni kannalta olennaista tarkastella lähemmin tilaa elettynä tilana.

2.1.1. Eletty tila

Saarikangas (2002) on artikkelissaan kirjoittanut paljon eletystä tilasta. Hänen

(2002, 49) mukaansa tilan käyttöä voi tarkastella vastavuoroisena prosessina,

jossa tila muovaa käyttäjiä ja käyttäjät tilaa. Näissä rakennetun ja sosiaalisen

maailman kohtaamisissa syntyy eletty tila. Saarikangas näkee eletyssä tilassa

rakennetun ympäristön merkitysten ja ihmisten kokemusten yhdistyvän. Eletty tila

ei kuitenkaan ole vain rakennettu ympäristö tai ihmisten kokemukset, vaan se on

enemmän kuin kumpikaan niistä yksinään. (Saarikangas 2002, 49.)

Asukkaat ja asuinympäristö ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa, jossa sekä

käyttäjät että tila hahmottuvat koko ajan uudestaan (Saarikangas 2002, 49).

Myös Nymanin (2004, 128) mukaan ihminen muodostaa vuorovaikutussuhteen
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rakennetun ympäristön kanssa.  Saarikankaan (2004, 49) mielestä visuaalisen ja

tietoisen tason lisäksi tilan eläminen on myös hyvin ruumiillista. Ruumis

toiminnallaan, liikkeillään ja eleillään muokkaa tilaa, ja toisaalta tila muotoilee

ruumista. Sekä tilan merkitykset että tilan sukupuoliset ja koko ajan paikantuvat

käyttäjät muotoutuvat olennaisesti tekemisessä, jokapäiväisessä tilankäytössä,

arjen tilanteissa, rutiineissa ja toistossa. Päättelen Saarikankaan  tarkoittavan

eletyn tilan olevan subjektiivista, koska eihän kahdella ihmisellä voi koskaan olla

täysin samanlaisia kokemuksia ja näkemyksiä samasta tilasta.

Saarikangas (2002, 54-55) analysoi rakennettua tilaa merkityksiä muodostavana

järjestelmänä, joka jäsentää inhimillistä todellisuutta sekä tuottaa ja ylläpitää

käsityksiä, tapoja ja tottumuksia. Rakennukset eivät ole hänelle vain esteettisiä ja

teknisiä objekteja, vaan ne ovat myös materiaalisia, aistittavia ja elettyjä tiloja.

Tilat muovaavat käyttäjiään, luovat sosiaalisia merkityksiä, jäsentävät ihmisten

välisiä suhteita ja osallistuvat näin heidän muotoutumiseensa subjekteiksi. Ja

päinvastoin, ihmisten elämä ei tapahdu tilallisessa tyhjiössä, vaan tilajärjestelyt

muodostuvat keskeiseksi osaksi yhteisesti jaettua elämismaailmaa. (Saarikangas

2002, 54-55.)

Päivittäinen olemassaolo liikkeineen ja tapoineen sijoittuu tilaan ja muotoutuu

tilassa ja tilasta, ja vastavuoroisesti tila muotoutuu käyttäjilleen, asukkailleen,

näissä liikkeissä ja tavoissa. Henkilökohtainen tilaelämys, eletty kokemus, syntyy

kuitenkin aina osana kulttuurisia merkityksiä ajallis-paikallisessa kontekstissa.

Kokijan ja maailman suhde on näin vastavuoroinen, ja eletty tila tilanteineen on

sen myötä hetkellinen. (Saarikangas 2002, 55.) Saarikankaan (2002, 55)

mielestä eletyn tilan ajatus korostaa merkitysten ruumiillisuutta,

paikantuneisuutta ja jatkuvasti muuttuvaa luonnetta – koko ajan kehittymässä

olevaa tilaa.

Eletyn tilan rikkaus liittyykin juuri sen subjektiivisuuteen. Elettyä tilaa ei ole ilman

siinä eläjää, kokijaa. Korosec-Serfatyn (1985, 72) mukaan puhuttaessa tilan
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muuttumisesta paikaksi on kyse  muutoksista tilan laadussa ja tilan

erikoistumisessa. Lopulta tilasta, esimerkiksi asunnosta muodostuu paikka

ihmisten välisten suhteiden ja kotiutumisen tuloksena. Eletyn tilan voidaan siis

sanoa rakentuvan rakennetun ympäristön ja henkilökohtaisen kokemuksen

yhteenliittymästä. Tutkiessani asunnon muotoutumista kodiksi eletyn tilan

tarkasteleminen on perusteltua, sillä asunnot sijaitsevat aina jossain tietyssä

kartografisessa pisteessä, ja toisaalta koti muodostuu vain asukkaan

subjektiivisten kokemusten siivittämänä. Osa tätä tutkimusta varten

haastatelluista ihmisistä kertoivatkin asuinympäristön korostuneesta

merkityksestä kotiutumisen kannalta. Sillä perusteella uskon eletyn tilan olevan

yksi merkittävä näkökulma tämän tutkimuksen kannalta.

2.2. Paikka

Paikka on käsitteenä paljon tutkittu ja sille on annettu monia luonnehdintoja ja

määritelmiä. Esimerkiksi Setha M. Low ja Irwin Altman (1992, 5) määrittelevät

paikan ympäristöksi, johon ihmiset ovat emotionaalisesti ja kulttuurisesti

sitoutuneita. Paikalla tarkoitetaan tilaa, jolle on annettu henkilökohtaisten ja

kulttuurisidonnaisten prosessien kautta merkityksiä. Paikka voi myös vaihdella

usealla tavalla riippuen tarkastelutavasta. Se voi olla iso tai pieni, konkreettinen

tai symbolinen, tunnettu ja koettu tai vieras ja kokematon. (emt., 5.) Puolestaan

Gustafssonin (2002, 22) mukaan paikka sijaitsee aina tietyssä kartografisessa

pisteessä, sillä on materiaalinen muoto ja siihen on kohdistunut tarkoituksia ja

arvoja.

Gustafssonin (2002) näkemys paikasta eroaa Lown ja Altmanin (1992)

näkemyksestä vastaavasta. Gustafssonin (2002, 22) mukaan paikalla on joku

konkreettinen sijainti, johon on liitetty merkityksiä. Hän ei näe paikkaa abstraktina

toisin kuin Low ja Altman (2002, 5). Tanin mielestä (1997, 211) paikka syntyy,

kun ympäristöön liitetään merkityksiä, kun tila täytetään tunteilla, muistoilla,

toiveilla ja peloilla. Tässä tutkimuksessa yhdyn Gustafssonin määritelmään siinä
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suhteessa, että paikka sijaitsee tietyssä kartografisessa pisteessä. Lähden tästä

oletuksesta, koska tutkin asuntoa ihmiselle tärkeänä paikkana, kotina. Koti voi

toki muodostua symbolisista asioista, esimerkiksi muistoista, mutta ne ovat  aina

sidoksissa konkreettiseen paikkaan.

Karjalaisen (1997, 230) mukaan paikka ei ole objektiivinen tosiasia

kartografisessa mielessä, vaan inhimillisen tulkinnan ja merkityksenannon tulos.

Paikkojen spesifi merkitys syntyy elämäntilanteissa, eikä niillä tällöin ole

universaalia sisältöä. ”Kun me alinomaa inhimillistämme ympäristöämme, me

ikään kuin vedämme sinänsä neutraalin ympäristön erityiseen merkitysyhteyteen,

lähelle itseämme, ja siten teemme siitä paikan”. (Karjalainen 1997, 230.) Yhdyn

Karjalaisen luonnehdintaan paikasta. Paikka ei ole objektiivinen tosiasia

kartografisessa mielessä, mutta se silti on tosiasia ja sijaitsee jossain. Ihminen

on tehnyt siitä tunteiden välityksellä paikan. Tässä tutkimuksessa näen tilan,

toisin kuin paikan, puolestaan olevan objektiivinen tosiasia kartografisessa

mielessä. Tilasta puuttuu paikalle tyypillinen merkityksenanto ja tulkinta.

Paikan kokeminen on aina henkilökohtaista. Kun ihminen kokee kuuluvansa

tiettyyn paikkaan, paikasta tulee osa häntä itseään. Vieraasta ympäristöstä

muodostuu tuttu ja oma. (Haarni, Karvinen, Koskela & Tani 1997, 17.)

”Voimakkaimmillaan ihminen kiinnittyy paikkaansa ja sulautuu siihen, hän

yhdistää paikkansa henkilökuvaansa, hän sijoittaa itsensä siihen niin kokonaan,

ettei hänen paikkaansa voi koskea koskematta samalla häneen itseensä”.

(Tournier 1971, Auran, Horellin & Korpelan 1997, 127 mukaan.)  Tournierin

(1971) luonnehdintaan tukeutuen, kun ihminen luo niihin tunnesiteitä ja antaa

niille omia merkityksiään, näin tiloista tulee subjektiivisesti koettuja paikkoja

(Aura, Horelli, Korpela 1997, 127).

Kirjallisuus tukee oletustani, että paikan muodostumiseksi tarvitaan aikaa.

Voimakas paikkaan kiinnittyminen ei voi syntyä hetkessä. Esimerkiksi Auran,

Horellin & Korpelan (1997, 127) mukaan tiloista muodostuu paikkoja ajan myötä,
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arkielämän toimintojen välityksellä. Pikku hiljaa asuinpaikkakunnasta muotoutuu

kotikaupunki, ja asunnosta tulee koti (emt., 127). Aistein havaittu ympäristö

muodostaa elämismaailman perustan. Havaintojen tulkitseminen liittää

maailmaan merkityksiä, jotka muuttavat tilan paikaksi. (Haarni, Karvinen, Koskela

& Tani 1997, 17.) Uskon paikkaan kiinnittymisen tapahtuvan yleensä ajan myötä,

arkielämän toimintojen välityksellä. Tässä tutkimuksessa oletan paikan syntyvän

ajan kuluessa: asunnosta tulee koti, kaupungista tulee kotikaupunki elämisen ja

kokemusten myötä.

2.2.1. Paikkaan kiinnittyminen

Gustafssonin (2002, 22) mielestä yksi tärkeä näkökulma paikkaan on, että se

antaa usein asukkailleen ja vierailijoilleen tunteen paikkaan kuulumisesta ja

merkityksestä. Gustafssonin kuvaamasta ilmiöstä puhutaan usein puhuttaessa

paikkaan kiinnittymisestä tai paikan identiteetistä.  Ympäristön ja ihmisen

suhdetta voidaankin lähestyä myös identiteetin käsitteen avulla. Identiteetistä

voidaan erottaa paikan oma identiteetti, joka tekee paikasta ainutlaatuisen

verrattuna kaikkiin muihin paikkoihin, sekä ihmisten alueellinen identiteetti, joka

liittää ihmiset tilaan ja tekee siitä paikan (Relph 1976, Paasi 1984, Haarnin,

Karvisen, Koskelan & Tanin 1997, 18 mukaan.)

Paikkaan kuuluminen on aina subjektiivinen kokemus, mutta alueellisen

identiteetin muodostumiseen vaikuttavat myös kollektiivisesti jaetut kokemukset,

yhteiset näkemykset paikan luonteesta ja sen erityispiirteistä. Kollektiivisen

kokemuksen paikasta voi synnyttää paitsi tietyllä alueella asuvien ihmisten

yhteinen historia, myös esimerkiksi median muodostamat mielikuvat paikasta.

(Haarni, Karvinen, Koskela & Tani 1997, 19.) Näin syntyy niin sanottuja yleisiä

mielipiteitä alueen luonteesta tai paikan hengestä. Voidaankin puhua

mielenmaisemista, joissa subjektiiviset ja intersubjektiiviset käsitykset paikasta

kohtaavat. (Haarni, Karvinen, Koskela & Tani 1997, 19.)
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Muistot luovat tiettyyn paikkaan perspektiivin. Menneisyyden paikat muuttuvat

muistoiksi, joiden kautta käsitykset nykyisistä paikoista rakentuvat. Paikat eivät

säily staattisina muistoina mielessä, vaan niiden sisältö muuttuu mielialojen

muuttuessa – ne elävät kokijansa elämänhistorian mukana. (Haarni, Karvinen,

Koskela & Tani 1997, 17.) Muistista ja muistoista puhuminen on mielestäni

perusteltua ja oleellista tämän tutkimuksen kannalta. Kokemukset tilasta,

paikasta, asunnosta ja kodista ovat nimenomaan subjektiivisia ja näin ollen

muodostuvat aikaisempien muistojen pohjalta. Esimerkiksi Aura, Horelli &

Korpela (1997, 61-62)  kertovat kirjassaan Ympäristöpsykologia ihmisten

siirtävän aikuisajan koteihinsa piirteitä lapsuudenkodeistaan. Tämä havainto

tukee muistojen ja aikaisempien kokemuksien suurta merkitystä paikan

muodostumisessa.

Tani (1997, 212) on maininnut Tuaniin (1975) ja Karjalaiseen (1993b) viitaten,

että muistot ja muisti voivat siirtää ihmisen hetkessä toiseen paikkaan. Se, mitä

tietty paikka on aikaisempien kokemusten perusteella merkinnyt, vaikuttaa siihen,

millaisia tuntemuksia paikalle uudelleen meneminen herättää. Toisin sanoen

minkälaisia tuntemuksia liitetään ympäristöön. Paikat eivät säily

muuttumattomina muistissamme. Muistojen paikat rakentuvat siinä

nykyisyydessä, josta tarkastelemme menneisyyttä. Sekä tilallisen että ajallisen

etäisyyden päästä katsottuna paikat vaikuttavat erilaisilta kuin tässä ja nyt.

Tanin (1997, 212) mukaan henkilökohtaisten kokemusten lisäksi paikat

rakentuvat ympäristöön liitettyjen mielikuvien välityksellä. Hän kyseenalaistaa

ajatuksen  todellisuuden tavoittamisesta aistien välityksellä tai ylipäänsä tieteen

keinoin. Todellisuutta ei pystytä Tanin (1997, 213) mukaan tallentamaan, vaan

todellisuuden kuvaaminen on aina tulkintaa, johon vaikuttavat tulkitsijan

henkilökohtaiset ja kulttuuriset – joko tiedostetut tai tiedostamattomat – sidokset.

Yhdyn Tanin näkemykseen siitä, että todellisuuden kuvaaminen on aina

tulkintaa.
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Vaikka paikan mittakaava ja merkityssisältö vaihtelevat tilanteesta toiseen, säilyy

paikan synnyn eksistentiaalinen perusrakenne olennaisesti samana. Saamme

paikan määritelmän: paikka on ympäristöön projisoimiemme suhteiden

merkityksellinen kokonaisuus. Arkipäiväinen toteamus siitä, että jokin on tai

tapahtuu jossakin paikassa kääntyy muotoon: paikka on merkityssuhteissa.

Emme niinkään elä jossakin paikassa, vaan elämme jotakin paikkaa – kotia,

korttelia, kaupunkia, maata (Karjalainen & Paasi 1994, Karjalaisen 1997, 231

mukaan.)

Tani (1997) on Karjalaisen (1997) kanssa pitkälti samaa mieltä siitä, että

todellisuuden kuvaaminen on tulkintaa. Karjalainen (1997, 234) pohtii, että ehkä

onkin niin, että todellisuus muotoutuu vain muistissa. Pohdinnan mukaisesti voisi

ajatella, että todellisuus on ihmismielen kautta heijastuva, ihmismielessä

kuvautuva realiteetti. Karjalainen (1997, 234) mainitsee Bergsoniin (1963)

viitaten Ihmismielen olevan tajuntaa, ja Bergsonille tajunta merkitsee muistia:

”tajunta siis on aina muistia, menneisyyden säilymistä ja kasautumista

nykyisyydessä”. Vaikka muisti käsittäisikin vain pienen osan menneisyydestä,

säilyttäisi vain aivan äskeisimmät tapahtumat, on se yhtä kaikki olemassa. Jollei

olisi muistia, ei olisi tajuntaakaan, niin olennainen on tajunnan ja muistin yhteys.

(Karjalainen 1997, 234.)

Tajunnan kohdalla ei voida rajoittua vain menneeseen, siihen mikä nyt jo on

takanamme, vaan on katsottava myös tulevaisuuteen, siihen mikä on

edessämme (Karjalainen 1997, 234). Tajunta on myös tulevaisuuden

ennakointia: tulevaisuus on edessämme, se kutsuu meitä, vetää meitä

puoleensa, ja tästä keskeytymättömästä vetämisestä, joka saa meidät

etenemään ajan tiellä, aiheutuu myös lakkaamaton toimintamme (Bergson 1963,

Karjalaisen 1997, 234 mukaan). Elämämme on menneisyydestä tulevaisuuteen

työntymistä (Karjalainen 1997, 234).
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Tajunnan muodostumiseen vaikuttaa luonnollisesti myös kokemuksemme.

Tuanin (2001, 8-9) mukaan kokemus on käsite, jonka avulla ihmiset oppivat

tuntemaan ja rakentamaan todellisuuttaan. Kokemuksia kertyy passiivisten

aistien (haju, maku, kosketus) ja suorien näköhavaintojen kautta. Tunteet

sävyttävät kaikkia ihmisen kokemuksia, mukaan lukien ajatuksia. Ajatukset

sävyttävät myöskin kaikkia ihmisen kokemuksia, mukaan lukien

perustuntemukset kylmästä ja kuumasta, hyvästä olosta ja kivusta. Kokemukset

suunnataan ulkopuoliseen maailmaan. Selkeästi ajatellut ja nähdyt asiat laitetaan

oman itsemme ulkopuolelle. Tunteet taas ovat epäselvempiä. (Tuan 2001, 8-9.)

Koska kellään muulla kuin minulla (minuuden, itseyden mielessä) ei voi olla

täysin samanlaisia muistoja tai kokemuksia, on meillä jokaisella ainutlaatuiset

ajan ja paikan tekstuurimme. (Karjalainen 1997, 235.) Sama subjektiivisuus tuli

esille myös elettyä tilaa käsitellessäni. Paikan ja eletyn tilan käsitteitä yhdistääkin

niiden subjektiivinen luonne. Tiettyä paikkaa tai elettyä tilaa ei voi kukaan

määritellä objektiivisesti, vaan siihen liittyy aina kokijan henkilökohtainen suhde

havainnoimaansa asiaan.

Ajan ja tilan solmukohdissa – paikoissa – kehkeytyy myös minuutemme. Minuus

on jokaisen viime kädessä ainutlaatuista olemista ajan ja tilan akselilla. Aika, tila

ja minuus rakentavat inhimillisen todellisuuden kolmiyhteyden, joka

konkretisoituu paikoissa. (Krohn 1993, Karjalaisen 2004, 60 mukaan.) Paikat

koskettavat meitä sikäli kuin me itse kosketamme. Paikkasuhteemme eivät ole

vain ajateltuja informaatiosuhteita, joita voidaan havainnoida etäisyyden päästä,

ilman kosketusta kohteeseen. Paikkasuhteemme ovat ruumiillisesti ja kaikin

aistein koettuja tunnetiloja, kohdetta koskettavaa havainnointia, kokemista ja

tulkitsemista. (Karjalainen 2004, 60.)

Ei ole mitään silloin tapahtunutta ilman silloista tapahtumapaikkaa,

havaintopaikkaa, kohtaa maailmassa, jossa tapahtuminen tapahtui, jossa/josta

muisto syntyi. Aika sinänsä ei ole merkityksellinen; merkityksellisiä ovat ajan
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ilmentymät, kaikki se, mitä meille tapahtuu, on tapahtunut tai tulee tapahtumaan.

(Karjalainen 2004, 61.) Koska kaikkien muistojemme ja kokemustemme

näyttämönä on tietty paikka, se tekee paikan käsitteen merkityksen erittäin

suureksi. Paikan muodostumisen tutkiminen on mielestäni erittäin

mielenkiintoista sen subjektiivisesta luonteesta johtuen.
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3.  Asunnosta kodiksi

Useat tutkijat ovat kirjoittaneet kodista ja asunnosta, ja esimerkiksi Susan

Saegertin (1985, 289) mukaan kodin ja asunnon välille on tehtävä selkeä ero.

Hänen mukaansa koti on rajoittuneempi ja paikkaan sitoutuneempi kuin asunto.

Asunnon ja kodin käsitteiden erottamisen kannalla Saegertin lisäksi ovat

esimerkiksi Kimberly Dovey (1985) ja ympäristöpsykologi Robert Gifford (2002).

Puolestaan Aura, Horelli & Korpela (1997) eivät erittele teoksessaan

Ympäristöpsykologia kodin ja asunnon käsitettä, vaan he käyttävät niitä

synonyymeinä. Tässä tutkimuksessa yhdyn Doveyn (1985) ja Giffordin (2002)

kantaan - olen siis määritellyt asunnon ja kodin kahdeksi toisistaan poikkeavaksi

käsitteeksi.

3.1. Asunto

Asunnolla tarkoitetaan Giffordin mukaan sen fyysisiä rakenteita (2002, 236).

Asuntoa voidaan kuvailla sen perusteella miten avoin tai sulkeutunut se on,

minkälaisella alueella se sijaitsee, koska se on rakennettu ja kuinka monta

makuuhuonetta siitä löytyy (Gifford, 2002, 240). Yhdyn Giffordin määritelmään

asunnosta. Asunto on tietyn kokoinen huoneisto tai talo, joka on tietyn näköinen.

Asunnon fyysiset rakenteet eivät kuitenkaan tee siitä kotia, vaan kotiin sisältyy

tietty kokemuksen mukanaan tuoma tunneside.

Karjalaisen mukaan (1997, 231) emme normaalin elämän ympyröissä tavallisesti

ajattele asuntoa meistä irrallaan olevaksi ja meihin nähden ulkopuoliseksi

asiaksi. Luonnollisesti silloin, kun olemme hankkimassa asuntoa, josta sitten

mahdollisesti tulee kotimme, joudumme todella miettimään, että siinä on tietty

määrä huoneita, neliömetrejä, kaappeja ja ikkunoita. Tällaisessa tilanteessa

asuntoa sananmukaisesti mitataan. (Karjalainen 1997, 231.)
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Mutta kun olemme asettuneet taloksi, se mikä mittaamisvaiheessa näytti meille

objektiivisen ja vieraan puolensa, muuttuu vähitellen meille kuuluvaksi ja tutuksi.

Asunnosta tulee ympäristö, jossa huonekalut ja muut tavarat ”löytävät” oikeat

asemansa. Nyt asuntoa ei enää mitata, vaan sitä eletään. Kotiuduttuamme

asuntoon sen suunnat ja reitit tulevat täysin tutuiksi, kehollisuuteemme

sisäistyneiksi, eikä niitä normaalisti tarvitse ulkoistaa ja ajatella ikään kuin

etäisyyden päästä. (Karjalainen 1997, 231.) Tällaisen prosessin päätteeksi voisi

ajatella asunnon muuttuneen kodiksi.

Asunto on siis tila tai tiloja, joita voimme mitata ja arvioida. Asunto on jotain

meistä irrallaan olevaa, joka ei ole meidän. Emme tunne asuntoa omaksi

paikaksemme, emmekä siis kutsu sitä kodiksi. Asuntoa voidaan tarkastella

objektiivisemmin kuin kotia, koska siihen ei ole samanlaista tunnesidettä kuin

kotiin. Voimme toki asua asunnossa, jota emme voisi kutsua kodiksi. Uskallan

silti väittää, että ihmisillä on pyrkimys asettua sellaiseen asuntoon, josta he

pystyvät muodostamaan oman kotinsa. Joskus asunnon ei ole tarkoituskaan

toimia kotina. Oma kotipaikka saattaa olla valmiiksi jossain muualla, ja asuntoa

käytetään jostain syystä vain lepopaikkana ilman tarkoitustakaan kotiutua.

3.2. Koti

Kodin käsitteen voi määritellä lukuisilla tavoilla. Esimerkiksi Huttunen (2002)

ymmärtää väitöskirjassaan kodin käsitteen erittäin laajasti. Hänestä koti viittaa

yhtäältä asuntoon tai taloon, kotiseutuun ja kotimaahan (Huttunen 2002,50).

Myös Giffordin (2002, 236) mukaan koti voi tarkoittaa huoneen tai talon lisäksi

myös tiettyä kaupunkia tai aluetta. Aura, Horelli & Korpela (1997) eivät tulkitse

kodin käsitettä teoksessaan Ympäristöpsykologia yhtä laajasti. Heidän

tarkoittamansa koti käsittää vain yhden asunnon tai rakennuksen (emt. 58).
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En yhdy Giffordin näkemykseen siitä, että kodilla voidaan tarkoittaa laajempaakin

aluetta kuin yhtä rakennusta. Itse määrittelen kodin käsitteen Giffordia (2002,

236) hieman suppeammin. Omia tulkintoja tehdessäni käytän kodin käsitettä

tarkoittamaan vain tiettyä asuntoa tai rakennusta kuten Aura ym. (1997) ja

Kimberley Dovey (1985, 35) tekevät. Oma tulkintani kodin käsitteestä johtuu

pitkälti siitä tavasta, miten olen sen määritellyt. Määrittelen kodin paikaksi, josta

käsin ulkopuolista maailmaa hahmotetaan ja jäsennetään. Koti on ihmisen

intiimiä, yksityistä tilaa. Koska tulkitsen kodin intiimiksi, yksityiseksi tilaksi, en voi

yhtyä Giffordin (2002, 236) määrittelyyn. Giffordhan määritteli kodin

tarkoittamaan myös koko kaupunkia, joka on julkista eikä yksityistä tilaa niin kuin

itse kodin näen.

Vaikka määrittelen kodin tarkoittavan vain tiettyä rakennusta, uskon välittömällä

elinpiirillä olevan suuri merkitys kodin kokemisessa. Välittömällä elinpiirillä

tarkoitan asuintalon lisäksi sen lähiympäristöä. En silti tulkitse elinpiiriä kodin

osaksi, vaan kotiin ja kotiutumiseen vaikuttavaksi tekijäksi. En määrittele elinpiiriä

osaksi kodin käsitettä, koska asuinympäristö on julkista, eikä yksityistä tilaa niin

kuin koti omassa määrittelyssäni. Vaikka Gifford (2002, 236) onkin määritellyt

kodin käsitteen laajemmin kuin minä tässä tutkimuksessa, pidän hänen

luonnehdintaa paikkaansa pitävänä vaikken siihen tässä tutkimuksessa

yhdykään.

Ominaisuudet, joita Giffordin mielestä kodissa on, eivät ole sidottuja fyysisiin

rakenteisiin (esimerkiksi seinät), vaan ne liittyvät tiettyyn kokemuksen kautta

syntyneeseen tunnetilaan (emt., 236). Näin ollen koti voi hyvin tarkoittaa myös

kokonaista kaupunkia. Tässä tutkimuksessa minua kuitenkin kiinnostaa koti

ihmisen omana intiiminä paikkana, joten minun on perusteltua nojautua kodin

käsitteen suppeampaan tulkintaan. Robert Giffrord esittelee kirjassaan

Environmental Psychology kuusi kodin elementtiä (2002, 238). Ne ovat osuvia

luonnehdintoja kodin käsitteeseen, joten koen niiden esittelyn tässä yhteydessä

siksi tarpeelliseksi.



20

1. Gifford kutsuu kotia turvapaikaksi ja yksityisyyden paikaksi. Koti on turvana

ulkopuolisen maailman näyttäessä uhkaavalta.

2. Koti auttaa ihmisen asettumaan suhteessa ulkopuoliseen maailmaan. Koti on

paikka josta seikkaillaan ja jonne palataan. Se on yksi kiintopiste jonka avulla

jäsennetään suhdetta maailmaan. Tämä jäsentely ei ole vain tilallista vaan

myös ajallista. Koti liitetään voimakkaasti myös jatkuvuuden tunteeseen:

lapsuuden kokemukset ja jokapäiväisen elämän säännönmukaistaminen.

3. Koti on keskeinen identiteettiin vaikuttaja. Koti sisällyttää ihmiseen tunteen

perheestä ja sukulaisuudesta sekä sosioekonomisesta asemasta. Koti on

siten tärkeä osa sitä mitä ollaan. Itseilmaisun tai personalisoinnin avulla koti

alkaa muistuttaa tai kuvastaa omaa itseä. Koti on symboli, olemassaolon

ilmentäjä ja vahvistaja (Cooper 1976, Stefanovic 1992, Giffordin 2002, 238

mukaan). Ihminen antaa fyysisille rakenteille identiteetin kun se muunnetaan

pelkästä asunnosta kodiksi, mutta myös oma identiteetti johdetaan siitä

kodista.

4.  Doveyn (1985) mukaan identiteetin ja  ulkomaailmaan suhtautumisen kautta

koti tarkoittaa yhteenkuuluvuutta (Gifford 2002,238).Tilallinen ja ajallinen

säännönmukaisuus auttaa tuntemaan yhteenkuuluvuutta tiettyihin ihmisiin,

paikkaan, menneisyyteen ja tulevaisuuteen. Tunnetaan olevan osa perhettä

tai ryhmää ja osa kulttuuria.

5. Koti on lämpöä. Tämä lämpö on kuin sydämen lämpöä, mutta se on

symbolista.

6. Koti on fyysisesti sopiva. Ilmiselvästi tämä tarkoittaa enemmän kuin kodin

materiaalisia fyysisiä seikkoja. Se tarkoittaa kodin muodon ja rakenteen

yhteensopivuutta psykologisten tarpeidemme kanssa.
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Jos kodista löytyy nämä ulottuvuudet, sillä on suuri henkilökohtainen ja

sosiaalinen merkitys. Jos näitä piirteitä ei löydy, Giffordin (2002, 238) mukaan on

koditon, vaikka asuisi palatsissa. Kodittomuus on hänen mukaansa siis myös

psykologista. Fyysisten rakenteidenkin ympäröimänä voi silti kokea olevansa

koditon. (Gifford 2002, 238.)

Koti ja asunto mielletään kahdeksi eri asiaksi usein myös arkikielessä.

Esimerkiksi Aamulehdessä (15.5.2005) haastateltiin nuorta naista, joka oli asunut

kahdeksassa eri asunnossa lyhyen ajan sisällä ennen nykyistä miellyttäväksi

koemaansa asuntoa. Hän kertoo artikkelissa ”maksavansa riemusta kiljuen

kuutisen kymppiä enemmän siitä, että voi kutsua asuntoaan kämpän sijasta

kodiksi”. Haastateltava koki siis asuntonsa kodiksi vasta silloin, kun hänellä oli

soluasumisen jälkeen tarpeeksi yksityisyyttä ja tunne siitä että vuokrattu tila oli

hänen. Myös lapsen suusta voi kuulla mitä koti tarkoittaa. Villilän päiväkotia

käyvälle pojalle ”koti ei osaa puhua, eikä sillä ole lapsia, eli se on se talo, jossa

perhe asuu” (Aamulehti, 23.10.2005). Pienelle lapselle koti oli siis perheen talo.

Hän ei ehkä osaa vielä jäsentää ajatuksiaan kodista tarkemmin, mutta silti hän

osaa selittää mitä koti tarkoittaa.

3.2.1. ”Koti on jotain, jossa ollaan ja josta lähdetään ulkopuolelle”

Robert Gifford on perustellut teoksessaan Environmental Psychology (2002,236)

kodin ja asunnon erikseen määrittelyn tarpeellisuutta. Hänen mukaansa asunnon

voi ostaa tai vuokrata, ja ajalla, vaivalla ja onnella siitä voi muodostua koti.

Vaikka kiinteistövälittäjät myyvät aina koteja, Giffordin mielestä koteja ei voi

ostaa. Asuntoja fyysisine rakenteineen voi ostaa, mutta koti sen sijaan on jaettuja

kulttuurisia merkityksiä, jotka olemme kiinnittäneet tiettyyn paikkaan. Koti

muodostuu Giffordin mukaan siis ajan kuluessa, ja tarvitsee syntyäkseen

tunnesiteitä, jotka kiinnitämme tiettyyn paikkaan. Myös Kimberley Doveyn
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mielestä (1985, 34) koti on tunneperäinen side asukkaiden ja heidän asuntonsa

välillä.

Kuten esimerkiksi Giffordin (2002) ja Huttusen (2002) mielestä, länsimaisessa

keskustelussa ja tutkimuksessa koti liittyy useisiin ominaisuuksiin: alkuperään,

mielihyvään ja tyytyväisyyteen, (koti)taloon, perheeseen, yhteisöön ja juuriin. Koti

voi tarkoittaa konkreettista ja samalla jotain hyvin abstraktia tai suhteellista.

Termi koti sisältää ajatuksia tiilistä ja laastista, sukulaisista ja sukulaisuudesta,

perinteistä, alueellisuudesta, yhteisöstä, yksityisyydestä, kansallisuudesta,

pyrkimyksistä, asettumisesta ja identiteetistä. Koti voidaan ajatella voimakkaasti

identiteettiä luovana. Ajatuksiin kodista liitetään tietty harmonia, joka oletetaan

elintavan ja elinpaikan välille. (Shurmer-Smith & Hannam 1994, Laitisen 2002,

196  mukaan.) Edellisten ominaisuuksien kautta koti ymmärretään usein

perinteen ja paikalla pysymisen kautta. Koti on jotain, jossa ollaan ja josta

lähdetään ulkopuolelle. (Laitinen 2002, 196.)

Mielestäni Laitisen (2002,196) määritelmä ”koti on jotain, jossa ollaan ja josta

lähdetään ulkopuolelle” on erittäin osuva. Se kuvastaa hyvin kodin luonnetta

turvapaikkana, johon mennään ja josta käsin maailmaa tarkastellaan. Kodilla on

siis suuri psykologinen merkitys ihmisen elämässä. Koti on paikka, josta käsin

sen ulkopuolista maailmaa hahmotetaan ja jäsennetään. Pieni lapsikin oppii

hahmottamaan ympäristöään suhteessa omaan kotiin. Näihin seikkoihin

tukeutuen oletan, ettei ole yhdentekevää minkälaisessa kodissa elämme. Jos

kaikkein intiimeimmässä paikassa, kodissa, ei ole hyvä olla eikä sitä koeta

turvallisena, missä sitten voidaan rauhoittua ja olla piilossa maailmalta?

Kodin psykologisesta merkityksestä puhuvat myös Aura, Horelli & Korpela (1997,

60). He myöntävät asunnon olevan enemmän kuin säilytystilojen riittävyyttä,

huoneiden kalustettavuutta ja keittiön toimivuutta. Heidän mukaansa kotia on eri

tutkimuksissa pidetty juurtumisen apuna, kiintymisen kohteena, psykologisesti
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haltuun otettavana paikkana, turvapaikkana, yksityisyyden tukena, identiteetin

lujittajana ja perhesuhteiden kiinteyttäjänä.

3.2.2. Koti oman persoonallisuuden ilmentäjänä

Auran ym.  (1997, 61) mukaan asuntoa muokataan minuuden jatkeeksi. He

ovatkin teoksessaan Ympäristöpsykologia (1997, 58) kritisoineet teollisesti

tuotettuja asuntoja juuri siitä syystä, etteivät ne anna ihmisille mahdollisuuksia

muuntaa niitä oman minuutensa tueksi. Kuitenkin asunnon muokattavuus olisi

tärkeää ottaen huomioon sen psykologisen merkityksen vuoksi. Yhdyn Auran ym.

(1997) ajatukseen siitä, että ihminen pyrkii muokkaamaan asuntoa

ilmentääkseen omaa identiteettiään.

Aura ym. (1997, 63) esittelee teoksessaan Horellin (1993) tekemän tutkimuksen,

joka käsittelee asukkaiden itsesuunnittelua. Kukkosen (1984) mukaan

itsesuunnittelulla tähdätään sellaisen asumisprosessin käynnistämiseen, joka

johtaa omaa arvomaailmaa kodin ja mahdollisesti asuinyhteisön syntymiseen.

Ominaista on, että asuintiloja voidaan muunnella omien, eri elämänvaiheissa

muuttuvien tarpeiden mukaan. (Aura ym. 1997, 63.)  Tutkimuksen mukaan asujat

muokkasivat asuntojaan siten, että siihen syntyi mielihyvänsävyisiä symboleja.

Usein lapsuudessa sisäistetty elämäntapa siirtyi osittain uuteen asuntoon.

Toiseksi asuntosuunnittelussa etsittiin sellaista ratkaisua, jossa itsemääräämisen

ja tarvitsevuuden, yksinolon ja yhteisyyden säätely on mahdollista. (Aura ym.

1997, 63-64.)

Kolmanneksi asukkaat halusivat tehdä asunnostaan turvallisen pesän ja

sellaisen ”henkireikätilan”, joka tarjoaa minää rauhoittavaa, jopa arjen ylittävää

toimintasisältöä. Neljänneksi kotia ei pidetty vain yksilön, vaan myös perheen

jäsenten yhteisprojektina. Kaikkia asuntoon liittyviä, tilaratkaisujen ja esineistön

kautta välittyneitä symbolisisältöjä voidaan pitää sisäisenä, mutta materiaalisesti
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esiinpantuna puheena. Tämä puhe puolestaan toimii osana minuuden

rakentamisprosessia. (Horelli 1993, 172, Auran ym. 1997, 65-66 mukaan.)

Minuuteen liittyy tiiviisti myös identiteetin käsite. Kodin suuri merkitys identiteetin

rakentumispaikkana oikeuttaa identiteetin käsitteen laajempaan tarkasteluun.

Olenkin käsitellyt minuutta ja identiteettiä laajemmin luvussa 4.

Kodin kokeminen ja jäsentäminen on myös kulttuurisidonnaista. Eri kulttuureista

tuleville ihmisille koti tarkoittaa eri asioita yhteiskunnallisista, historiallisista tai

henkilökohtaisista syistä. Esimerkiksi Huttunen (2002, 99) toteaa väitöskirjassaan

kodin olevan joskus myös pelottava paikka, josta täytyy lähteä. Vaikka kotiin

koettaisiinkin elämän kiinnekohtana, se ei silti välttämättä ole hyvinvoinnin,

suojan ja turvan paikka. Useat tutkijat, mm. Cooper-Marcus (1989) ovat

selvittäneet kodin tunnemerkitystä. Hän on huomannut, että ihmiset pyrkivät

usein valitsemaan samantyyppisen asunnon tai asuinpaikan kuin se, missä

lapsuudessaan ovat eläneet. Asunnon psykologinen haltuunotto ja sen

muuttaminen kodiksi tapahtuu personalisoinnilla. Asuntoon pyritään liittämään

oma persoonallinen leima. Asuntoa muokataan minuuden jatkeeksi. (Aura,

Horelli, Korpela 1997, 60-61.)

Asunnon muokkaamisessa voidaan käyttää apuna esimerkiksi erilaisia esineitä,

tekstiilejä ja sisustusratkaisuja. Esineillä voidaan vahvistaa tunnetta myös

omasta menneisyydestä. Monille esineillä voi olla tunnearvoa: ne voivat

symboloida jotakin tai ne voivat edustaa sitä, mihin henkilö kokee kuuluvansa.

(Belk 1988, Dittmar 1992, Auran & Horellin & korpelan 1997, 61 mukaan.)

Esineet toimivat siis usein minuuden, omien kokemusten, oman identiteetin ja

omien muistojen symboleina, sekä toisaalta perheen yhteydentunnon

symboleina. Esineisiin voi liittyä myös yhteisöllisiä arvoja.

Ihmisellä on oma tapansa suhtautua ympäristöönsä ja kokea sitä. Samalla

tavalla kuin koiran ympäristö on hajujen kyllästämä, on ihmisen ympäristö kielen

kyllästämä: se on käsitteitä, kuvia, tarinoita, kielen värittämiä kuvia ja
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assosiaatioita. Me suhtaudumme omaan asuntoon kodin käsitteen kautta; me

etsimme kaupungista kokemuksia, jotka ovat meille kertomuksista tuttuja; me

katselemme maisemaa joskus nähtyjen kuvien muodostamien silmälasien läpi.

(Nyman, 2004,129.)
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4. Yksityisyys

Kodista yksityisenä tilana puhuttaessa on aiheellista paneutua myös

yksityisyyden käsitteeseen. Ihminen kaipaa asuinympäristössään sekä

yksityisyyttä että yhteisyyttä. Yksityisyyden avulla säädellään suhdetta muihin

ihmisiin. (Aura, Horelli & Korpela 1997, 135.) Gifford (1997, 172) määrittelee

yksityisyyden tarkoittavan useimmille kahta asiaa. Ensinnäkin yksityisyys on

oikeutta olla erossa toisesta ihmisestä. Toisekseen yksityisyys takaa, etteivät

kanssaihmiset tai työnantaja pääse käsiksi yksilön henkilökohtaisiin tietoihin.

Yksityisyys on myös oikeutta henkilökohtaisiin salaisuuksiin ja henkilökohtaiseen

rauhaan.

Ihminen kaipaa ja tarvitsee yksityisyyttä. Hän tarvitsee mahdollisuuksia säädellä

itse suhdettaan kanssaihmisiin ja tarpeen vaatiessa vetäytyä välillä

yksinäisyyteen. Yksityisyys voi palvella myös useamman ihmisen, esimerkiksi

perheen toimintaa (Aura, Horelli & Korpela 1997, 135.)  Suomessa yksityisyys on

suojattu henkilötietolailla ja rikoslailla. Se tukeutuu perustuslakiin, joka

puolestaan on sopusoinnussa EY:n peruskirjan kanssa. Myös ihmisten kotirauha

on lailla turvattu. Toisen kotiin, pihapiiriin tai muuhun sen kaltaiseen kotirauhan

piiriin kuuluvaan tilaan ei kukaan saa tunkeutua ilman hyväksyttävää syytä.

(Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000.) Yksityisyyden laaja lainsäädännöllinen

painoarvo puoltaa ajatusta yksityisyyden merkityksellisyydestä.

Fyysisellä ympäristöllä onkin suuri rooli yksityisyyden toteutumisessa. Se voi joko

tukea ihmisen luontaista tarvetta yksityisyyteen tai hankaloittaa yksityisyyden

toteutumista. (Gifford 1997, 192.)  Ihmisten tarve yksityisyyteen vaihtelee

kulttuurista, odotuksista, normeista ja tilanteesta riippuen. Eri tilanteissa ihminen

kaipaa tietyn määrän yksityisyyttä. Jos yksityisyyttä ei ole tarpeeksi, koetaan

ahtautta. Ahtaudella tarkoitetaan saavutetun yksityisyyden olevan haluttua

pienempi Toisaalta taas jos yksityisyyttä on liikaa, voidaan puhua

yksinäisyydestä. (Aura, Horelli & Korpela 1997, 135-137.)
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Sanaan ”yksinäisyys” linkitetään usein alakulon ja ahdistuksen kaltaisia tunteita

(Saresmaa 2005, 37). Yksinäisyydestä puhuttaessa voidaan sanoa saavutetun

yksityisyyden olevan suurempi kuin olisi haluttu. Näin ollen yksityisyys saa

monenlaisia ilmenemismuotoja. Yksityisyyttä säädellään useilla keinoilla, muun

muassa sanallisesti, ilmein, elein ja kehon asennoin. Yksityisyyttä säätelemään

syntyy myös kulttuurisia tapoja ja käytössääntöjä, kuten kotirauhan

kunnioittaminen, oveen koputtaminen ja kirjastossa hiljaa oleminen. (Aura, Horelli

& Korpela 1997, 135-137.)

Nykyään yksityisyydestä puhuttaessa ensimmäisenä tulee esille yksityisyys

tietoturvan kannalta. Konkreettisimmillaan yksityisyyden fyysisyys näyttäytyy

kuitenkin omana huoneistona. Myös Auran, Horellin ja Korpelan (1997, 60)

mukaan tutkimuksissa kotia on pidetty yksityisyyden tukena. Samaa mieltä on

myös Robert Gifford (1997). Yhdyn Giffordin (1997, 190) ajatukseen

asuinhuoneiston olemuksesta suhteellisen yksityisenä tilana. Hänen mukaansa

länsimaissa seinät ja ovet ovat todennäköisesti yleisin tapa kontrolloida

yksityisyyttä.

4.1. Identiteetti ja minuus

Koti oman persoonallisuuden ilmentäjänä ja peilikuvana tekee minuuden ja

identiteetin käsitteiden sivuamisen aiheelliseksi. Ensimmäiset minä –teoriat

ovatkin jo 1890-luvulta. Minuuden käsitettä on käytetty psykologiassa

kuvaamaan yksilön ainutkertaisuutta. (Aura, Horelli, Korpela 1997, 49.) Ihmisen

mieli eli psyyke rakentuu niistä ajatuksista, tunteista, toiveista ja odotuksista, joita

yksilö havaitsee omassa mielessään. Minään kuuluvien psyykkisten toimintojen

tunnusmerkkinä on se, että ihminen kokee nämä toiminnot omikseen, itse

tuotetuiksi. Minä vastaa siis yksilön omassa määräysvallassa olevia mielen
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tapahtumia. Siksi minän tehtävänä on saada hallintaansa ne ajatukset ja tunteet,

joita ympäristö ja elimistö herättävät yksilössä. (Vuorinen 1998, 5.)

Minuuteen liitetään usein identiteetin käsite, jolla viitataan toisaalta minuuden

kokemisen pysyvyyteen ja toisaalta niihin sosiaalisiin puoliin, jotka sisäistyvät

yksilön erottamattomaksi osaksi, kuten ammatti tai asuinpaikka (”olen

tamperelainen”, ”olen pariisilainen”). Voi tuntua oudolta ajatella mitä yhteistä

tiedollisella ja fyysisellä yksityisyydellä on identiteetin kanssa. Yksityisyys on

kuitenkin tärkeää identiteettimme rakentumisen kannalta. Yksityisyys antaa

meille tarvittavan ajan ja tilan pohtia päivän tapahtumia ja niiden merkityksiä sekä

sovittaa ne osaksi omaa maailmankuvaamme ja identiteettiämme. (Gifford 1997,

182.)

Stuart Hall (1999) on erotellut teoksessaan Identiteetti kolme käsitystä

identiteetistä. Ensimmäinen käsitys on valistuksen subjekti, toinen sosiologinen

subjekti ja kolmas postmoderni subjekti. Valistuksen subjekti perustui

käsitykseen ihmisistä keskuksen omaavina, täysin yhdenmukaisina yksilöinä,

jotka oli varustettu älyllä, tietoisuudella ja toimintakykyisyydellä ja joiden ”keskus”

koostui sisäisestä ytimestä, joka sai alkunsa samalla kun ihminen syntyi, minkä

jälkeen se vain ikään kuin kehiytyi auki pysyen kuitenkin olemukseltaan samana

– jatkuvana tai itsensä kanssa ”identtisenä” – koko yksilön olemassaolon ajan.

Tämä minän olemuksellinen keskus oli yhtä kuin ihmisen identiteetti. (Hall 1999,

21.)

Yhdyn tässä tutkimuksessa Hallin (1999) sosiologiseen subjektikäsitykseen.

Sosiologisella subjektikäsityksellä tarkoitetaan subjektin ytimen

epäautonomisuutta ja itseään kannattelemattomuutta. Subjekti muodostuu

suhteessa ”merkityksellisiin toisiin”, jotka välittävät subjektille tämän asuttamien

maailmojen arvot, merkitykset ja symbolit – kulttuurin. Tämän näkemyksen

mukaan, josta on tullut sosiologiassa klassinen, identiteetti muodostuu minän ja

yhteiskunnan välisessä vuorovaikutuksessa. Subjektilla on yhä sisäinen ydin tai
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olemus, joka on ”tosi minä”, mutta se muotoutuu ja muokkautuu jatkuvassa

dialogissa ”ulkopuolella sijaitsevien kulttuuristen maailmojen ja niiden tarjoamien

identiteettien kanssa. (Hall 1999, 21-22.)

Sosiologiseen subjektikäsitykseen yhtyy joukko myös muita tutkijoita. Esimerkiksi

Eriksonin (1982) mukaan ihmisen identiteetti rakentuu yksilöllisen

elämänhistorian ja yhteiskunnan tarjoamien mahdollisuuksien yhteen

kietoutumisen tuloksena (Aura, Horelli, Korpela 1997,49.) Aura ym. (1997, 49)

täydentävät Identiteetin voivan kehittyä myös kollektiivisella tasolla, kun

esimerkiksi jonkin asuinalueen asukkaat kokevat vahvaa me-henkisyyttä. Myös

Jenkinsin (1996) mukaan Identiteetti on yksilön tai ryhmän itseään koskeva

käsitys, joka muodostuu sosiaalisessa vuorovaikutuksessa (Häklin 1999, 127

mukaan).

Palaten Hallin (1999) kolmeen identiteetin käsitykseen, jäljellä on vielä

postmoderni subjekti. Postmodernilla subjektilla ei ole kiinteää, olemuksellista tai

pysyvää identiteettiä. Identiteetti muokkautuu ja muovautuu jatkuvasti suhteessa

niihin tapoihin, joilla meitä representoidaan tai puhutellaan meitä ympäröivissä

kulttuurisissa järjestelmissä. Postmoderni subjekti ei ole biologisesti, vaan

historiallisesti määräytynyt. Subjektit ottavat eri identiteettejä ajoista ja paikoista

riippuen. Täysin yhtenäinen, loppuunsaatettu, varma ja johdonmukainen

identiteetti on fantasiaa. (Hall 1999, 23.)



30

5. Koti elettynä tilana: tapaus Kaleva ja Tampella

5.1. Asunnon hallintamuodot

Asunnon hallintamuodoiksi olen tässä tutkimuksessa määritellyt kaksi yleisintä

asumisen hallintamuotoa, yleisimmän omistusasumisen sekä toiseksi yleisimmän

vuokra-asumisen (Valtion ympäristöhallinnon verkkopalvelu 2007). En tässä

tutkimuksessa käsittele tai ota kantaa osaomistusasumiseen tai

asumisoikeusasumiseen. Tämä johtuu ajallista resursseista ja tutkimuksen

luonteesta opinnäytetyönä. Lisäksi osaomistusasuminen ja

asumisoikeusasuminen on Suomessa omistusasumiseen ja vuokra-asumiseen

verrattuna harvinaisempaa.

Suomessa oli vuonna 2003 yhteensä 832 000 vuokra-asuntoa (Valtion

ympäristöhallinnon verkkopalvelu 2007). Vuokra-asuntojen valtavasta määrästä

huolimatta vuokra-asumisesta puhutaan usein hieman negatiiviseen sävyyn.

Monet ihmiset ajattelevat, että vuokra-asuntoon joudutaan, tai että siellä asutaan

niin kauan kunnes on taloudellisesti mahdollista muuttaa omistusasuntoon.

Vuokralaisia haastatellessani kävi ilmi, että näin ei suinkaan aina ole ja usealle

haastateltavalleni vuokra-asuminen onkin ollut tietoinen valinta. Ainakin tämä

tutkimus osoittaa vuokralla asumisessa nähtävän paljon myös positiivisia puolia.

Esimerkiksi vuokralaisen ei tarvitse itse huolehtia kiinteistöön kuuluvista

korjauksista: Jos joku menee rikki vuokranantaja hoitaa korjaukset asukkaan

puolesta.

Omistusasunnossa asumista luonnehtii asukkaan fyysinen omistussuhde

asuttamaansa kiinteistöön tai huoneistoon. Omistusasumisen keskeinen etu

vuokra-asumiseen verrattuna onkin se, että omistusasunnossa osa

asumismenoista, asuntolainan lyhennykset, ovat säästämistä Suomessa oma
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asunto mielletään usein myös merkiksi vauraudesta. Ajatellaan, että kaikki

ihmiset joilla on taloudellisia mahdollisuuksia, haluavat asua omistusasunnossa.

Tämä ei haastattelujeni perusteella pidä täysin paikkaansa, mutta palaan

aiheeseen luvussa 6.1. Omistusasunnoista puhuttaessa täytyy myös muistaa

omistusasuntojen erilainen luonne. Esimerkiksi omakotitalon omistaja omistaa

koko asuttamansa kiinteistön, joskus myös tontin jolla kiinteistö sijaitsee. Kerros-

tai rivitalossa asuja omistaa kiinteistöstä ainoastaan tietyn osakkeen, jota hän

hallinnoi.

Vuokralaisilta puuttuu osakkeenomistajiin verrattuna juuri fyysinen omistus

asuttamaansa huoneistoon, joten vuokra-asumisen onnistumista turvaamaan on

monta lakia, jotka osaltaan takaavat vuokralaiselle oikeudenmukaisen ja reilun

kohtelun. Kaikkia vuokra-asuntoja koskee laki asuinhuoneiston vuokrauksesta,

jossa on säännöksiä muun muassa vuokrasopimuksesta, vuokran määrästä sekä

vuokrasopimuksen irtisanomisesta ja purkamisesta (Ympäristöministeriö 2006).

Lisäksi laki yhteishallinnosta vuokrataloissa tuli voimaan vuonna 1991. Lain

ensimmäinen pykälä kuuluu: "Vuokratalojen asukkaiden ja omistajien tässä

laissa säädetyn yhteishallinnon tarkoituksena on antaa asukkaille päätösvaltaa ja

vaikutusmahdollisuus omaa asumistaan koskevissa asioissa sekä

asumisviihtyvyyttä ja edistää vuokratalojen kunnossapitoa ja hoitoa."  Lain

yhteishallinnosta vuokrataloissa pyrkimyksenä on saada asukkaat ja talon

omistaja päättämään yhteisesti yhteisistä asioistaan. Lailla on myös taloudellisia

tavoitteita, sillä aktiivisesti toimivan asukasdemokratian on havaittu vähentävän

peruskorjaustarvetta ja vaikuttavan talon hoitomenoja alentavasti.

(Asukasdemokratia 1991, 9.)

Laki yhteishallinnosta vuokrataloissa kuvastaa pyrkimystä entistä

asukaslähtöisempään vuokra-asumiseen. Ympäristöministeriön 3/2006 Asumis &

Rakentamiskatsauksenkin mukaan vuokra-asuntoja hakevat ovat tulleet

viimeisen kymmenen vuoden aikana entistä valikoivammiksi asuntojensa



32

suhteen. Tämän päivän hakijoiden korkeat toiveet asumisensa suhteen

asettavatkin haasteita vuokra-asunnon tarjoajille. Edellä mainitun katsauksen

mukaan tämän päivän vuokra-asunnon hakijalla on yleensä jo ennestään

kohtuullinen asunto, joten uutta kotia valittaessa on varaa olla valikoiva.

(Ympäristöministeriö 2006.)

Asunnon hallintamuodosta riippumatta viime vuosikymmenen ajan

suunnittelukulttuuria on pyritty muuttamaan asukkaita huomioonottavampaan

suuntaa. Tästä merkittävimpänä esimerkkinä on ollut vuoden 2000 alussa

voimaan tullut uusi maankäyttö- ja rakennuslaki. Lain lähtökohtana on avoin,

vuorovaikutteinen suunnittelukulttuuri (Mäkeläinen 2003, 59). Vuorovaikutteinen

suunnittelu onkin uuden lain keskeinen tavoite. Tästä kertoo vuorovaikutuksen

mainitseminen jo lain ensimmäisessä pykälässä: "Tavoitteena on myös turvata

jokaisen osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun, suunnittelun laatu ja

vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen monipuolisuus sekä avoin tiedottaminen

käsiteltävinä olevissa asioissa."

Maankäyttö- ja rakennuslain tuomista suunnittelukäytäntöjen mahdollisista

muutoksista voidaan olla montaa mieltä. Tässä tutkimuksessa en ota kantaa

maankäyttö- ja rakennuslain pyrkimyksiin vuorovaikutteisesta suunnittelusta,

vaan keskityn pienen asukasjoukon subjektiivisiin näkemyksiin asumisestaan.

5.2. Kodit Kalevassa ja Tampellassa

Keräsin empiirisen aineiston Tampereen Kalevan kaupunginosassa sijaitsevasta

vuokrataloyhtiöstä ja  Tampereen Tampellan kaupunginosassa sijaitsevista

omistusasunnoista. Haastattelin yhteensä 14 asukasta: seitsemää vuokralaista ja

seitsemää osakkeenomistajaa. Keskitin aineiston keruun kahteen

kaupunginosaan saadakseni mahdollisimman vertailukelpoisen aineiston.

Vuokralaiset asuivat lisäksi kaikki samassa taloyhtiössä, joka takaa

mahdollisimman yhtenevät asumisen puitteet. Kerron tarkempia taustatietoja
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haastateltavista ja aineistonkeruusta tämän luvun viimeisissä kappaleissa. Ennen

taustatietojen esittelyä pidän aiheellisena alueiden lyhyttä esittelyä, jotta

Tamperetta tuntematon lukija saa käsityksen minkälaisissa miljöissä

haastateltavat asuvat.

Kaleva on Tampereen itäinen kantakaupunginosa, ja se sijaitsee muutaman

kilometrin päässä Tampereen ydinkeskustasta. Kalevan rakentuminen alkoi

1950-luvulla. Kaleva eroaa 1960- ja 1970-luvuilla rakennetuista lähiöistä paitsi

sijaintinsa myös rakenteensa vuoksi. Kalevassa rakentaminen on suhteellisen

moni-ilmeistä ja sitä elävöittää suhteellisen vilkas liike-elämä sekä monipuoliset

harrastusmahdollisuudet. Kalevan rakentaminen on suurimmaksi osaksi

kerrostalorakentamista. Taloissa on enimmäkseen kolmesta kuuteen kerrosta.

(Vapaan tietosanakirjan verkkopalvelu 2007.)

Kalevan merkittävin rakennus lienee Raimo ja Reima Pietilän suunnittelema

Kalevan kirkko. Kirkon vieressä on myös toinen aikansa arkkitehtuuria ilmentävä

rakennus, Sampolan koulu. Alue on myös Tampereen historian kannalta

merkittävä, sillä Kalevankankaalla käytiin ankaria taisteluja maaliskuun lopulla

1918 liittyen Tampereen taisteluihin. Kalevassa oli vuonna 2004 noin 4400

asukasta. (Vapaan tietosanakirjan verkkopalvelu 2007.)

Tampellan historia sen sijaan ulottuu paljon Kalevaa kauemmaksi. Oy Tampella

Ab aloitti toimintansa alueella jo 1856. Pörssiyhtiö harjoitti metalli- metsä- ja

tekstiiliteollisuutta. Tänä päivänä Tampellan kaupunginosana tunnettu asuinalue

rakentui vanhan tehtaan alueelle. Kaupunginosan tunnusmerkkinä on vanhan

tehdasrakennuksen, nykyisen oikeustalon, katolla sijaitseva tehtaan vanha kyltti.

(Vapaan tietosanakirjan verkkopalvelu 2007.)

Tampellan voidaan sanoa olevan ainutkertainen asuinalue kaupungin keskustan

kupeessa, jolla on lisäksi suuri kulttuurihistoriallinen merkitys. Alueelle on jätetty

joitain vanhoja tehdasrakennuksia muistuttamaan menneisyydestä. Tampellan
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kaupunginosa on otettu asumiskäyttöön vasta vajaan viimeisen kymmenen

vuoden aikana. Sen sijainti kosken partaalla on houkutellut paljon asukkaita.

Ehkäpä juuri ainutlaatuisen sijaintinsa ja onnistuneen paikkamarkkinoinnin

ansiosta Tampellan alueella sijaitsevat asunnot ovat neliöhinnaltaan

huomattavasti Tampereen keskimääräisen neliöhinnan yläpuolella.

Paikkamarkkinoinnilla tarkoitetaan kaupunkitilaa, jota on suunniteltu, markkinoitu

ja tuotettu kuin mitä tahansa hyödykettä (Kearns & Philo, Häklin 1999, 87

mukaan). Paikkamarkkinoinnilla on tarkoitus luoda mielikuvaa historiallisesti

merkittävästä, taloudellisesti ja kulttuurisesti erikoisesta paikasta joka on myös

turvallinen ja viihtyisä elinympäristö (Häkli 1999, 87-88). Tampellan kohdalla

voitaneen puhua onnistuneesta paikkamarkkinoinnista.

5.3. Laadullinen tutkimus ja teemahaastattelu

Toteutin tutkimuksen laadullisena tutkimuksena. Hirsijärvi, Remes ja Sajavaara

(1997, 155) luonnehtivat laadullisen tutkimuksen olevan kokonaisvaltaista tiedon

hankintaa, jossa aineisto kootaan luonnollisissa, todellisissa tilanteissa.

Tutkimusaiheen jäsentyessä laadullisen tutkimuksen toteuttaminen tuntui

luontevalta vaihtoehdolta aineiston luonteen takia, sillä toivoin haastateltavilta

monisanaista kerrontaa asumiseensa liittyen. Tutkittaessa kodin merkityksiä ja

omistusmuodon vaikutuksia uskon laadullisen tutkimusaineiston antaneen

minulle paremmat edellytykset johtopäätösten tekoon kuin mitä kvantitatiivisin

tutkimusmenetelmin olisin saanut. Uskon tähän, koska tutkittavan aiheen

kannalta olennaisia asioita tuli esiin keskustelun lomassa, ja haastateltavien

todelliset mielikuvat eivät välttämättä olisi välittyneet yksittäisen sanan tai

valmiiden vastausvaihtoehtojen avulla.

Käytin tutkimusmenetelmänä teemahaastattelua. Valitsin teemahaastattelun

tutkimusmenetelmäksi sen tietyn yhtenevän, mutta kuitenkin joustavan rakenteen

vuoksi. Halusin käydä kaikkien haastateltavien kanssa samat asiakokonaisuudet
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läpi, ja lisäksi koin teemahaastattelurungon olevan itselleni hyvä tuki uudessa

haastattelutilanteessa. Samojen aihekokonaisuuksien läpikäyminen helpotti

myös aineiston käsittelyä ja johtopäätösten tekoa. Näin ollen tutkimusaineistosta

muodostui mahdollisimman vertailukelpoista.

Haastattelin seitsemää Tampellassa asuvaa osakkeenomistajaa, sekä seitsemää

Kalevassa asuvaa vuokralaista. Vuokralaisten asuttama taloyhtiö käsitti viisi

kuusikerroksista kerrostaloa, jotka on rakennettu vuosina 1961-1964. Kalevassa

sijaitseva taloyhtiö on aina ollut vuokralaisten käytössä, eikä niissä ole yhtään

omistusasuntoa. Yhteneväistä sekä Tampellassa että Kalevassa asuville

asukkaille on kerrostaloasuminen asumismuotona. Asuinalueet ovat sen sijaan

eri ikäisiä, sillä Tampellassa sijaitsevat talot on rakennettu vasta vuosina 2001-

2004.

Neljä seitsemästä haastattelemistani vuokralaisista olivat asuneet taloyhtiössä

jo1960-luvulta, kaksi talojen valmistumisesta lähtien. Neljä vuokralaista

seitsemästä oli asunut taloyhtiössä yli 40 vuotta, kaksi haastateltavaa viisi vuotta

ja lyhyimmillään haastateltava oli asunut asunnossaan 1,5 vuotta. Tampellan

osakkeenomistajista viisi seitsemästä haastateltavasta oli asunut huoneistossaan

vuodesta 2001, kun talot olivat valmistuneet. Yksi haastateltava oli muuttanut

asuntoonsa kolme vuotta sitten, ja uusin asukas oli asunut kodissaan vasta

kolme kuukautta. Haastateltujen vuokralaisten ja osakkeenomistajien ikäjakauma

oli suunnilleen samanlainen. Nuorimmat haastateltavat olivat iältään suunnilleen

30-vuotiaita, vanhimmat noin 80-vuotiaita.

6. Kodin kokeminen haastattelujen valossa

Analysoin teemahaastatteluin kerättyä tutkimusaineistoa teemoittelemalla

vastauksia tutkimukseni ydinteemojen mukaan. Käsittelen teemoja tarkemmin

tässä luvussa. Haastateltavat on tyypitelty teemoista saadun informaation

perusteella. Teemahaastattelurunko löytyy liitteenä (Liite 1).
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6.1. Asuntoon päätyminen

Kysyttäessä kuinka haastateltavat olivat päätyneet nykyisiin koteihinsa,

vastaukset olivat hyvin erilaisia riippuen siitä oliko vastaaja osakkeenomistaja vai

vuokralainen. Osakkeenomistajat olivat ihastuneet alueeseen, ja sitä kautta

päättäneet valita alueelta itselleen uuden asunnon. Vuokralaisille sen sijaan oli

osoitettu tietty asunto, johon oli joko mahdollista muuttaa tai jättää muuttamatta.

Kysyttäessä kuinka asukas oli päätynyt asuntoon asumaan, yllättävintä oli

todeta, että neljä seitsemästä osakkeenomistajasta  oli muuttanut Tampellaan

toiselta paikkakunnalta. Toiselta paikkakunnalta ei oltu muutettu työn tms. takia,

vaan nimen omaan houkuttelevan asuinalueen vuoksi. Haastateltavat olivat

kuulleet Tampellasta tuttujensa kautta. Alueen kulttuurihistoriallinen merkitys ja

luonnonläheisyys oli vaikuttanut ostopäätökseen. Osakkeenomistajien muuttojen

syinä olivat  alueen kulttuurihistoriallinen merkitys, tilantarpeen muuttuminen,

keskeinen sijainti ja ajatus vanhuusiän asunnosta palveluiden läheisyydessä.

Vuokralaiset sen sijaan olivat kaikki asuneet jo valmiiksi Tampereella.

Kaikki osakkeenomistajat mainitsivat alueen vaikuttaneen merkittävästi

muuttohalukkuuteen. ”Kun tuli sellainen esite, ja totta kai kun tiesi paikan

Tammerkosken partaalla”, ”Ehkä tää eniten tää alue vaikutti ja sit et täs on toi

patio ja sauna. Ne oli mulle semmoset, ja alueenahan tää on aivan ihana”. Eräs

Tampellassa asuva haastateltava kertoi muuton syistä; ”Jo useamman vuoden

me etsittiin uutta paikkaa sen takia että me asuttiin sellasessa pienkerrostalossa

ja siellä oli ylin neljäs kerros, mutta ei ollu hissiä. Ja sitten meidän ikä rupes sen

verran jo vaivaan, ja minun sairauteni. Neljä kerrosta ne kävi liian vaikeeksi.” Viisi

seitsemästä osakkeenomistajasta mainitsi myös alueelle valmistuneen

palvelutalon Viola- kodin. Heillä oli taustalla ajatus mahdollisuudesta hyödyntää

Viola- kodin palveluita iän karttuessa tarvitsematta muuttaa tutulta alueelta.
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Asunnon valintatilanne oli huomattavan erilainen riippuen siitä oliko kyseessä

vuokralainen vai osakkeenomistaja. Osakkeenomistajat olivat itse huoneistonsa

valinneet, kun taas vuokralaisille oli kaikille osoitettu tietty huoneisto, jonka he

halutessaan saivat vuokrata. ”Ja sit tuli yhtenä päivänä lappu meille että meidät

on valittu tänne jos huolitte kolmion”, vuokralainen kertoo. Osakkeenomistaja

kertoo valinnastaan; ”Ja sitten tuumattiin, tai siis katsottiin näitä kuvia ja sitten

huomattiin tämä asunto ja ihastuttiin tähän pohjaan ja se oli sillä ratkaistu. Että

näin tää kävi”.

Vuokralaisilta asuntoon päätymisestä kysyttäessä vastaukset olivat hyvin erilaisia

keskenään. Kaikki haastateltavat vuokralaiset olivat hakeneet taloyhtiöstä

asuntoa, mutta muuttamiseen suhtauduttiin eri tavoin. Eräs haastateltava

totesikin, ”no, sehän nyt oli oikeestaan pakko”.  Toinen vuokralainen sijaan sanoi,

”täähän oli tosi ihana asunto”. Haastateltavat voidaankin jakaa tässä suhteessa

kahteen joukkoon. Kolme seitsemästä vuokralaisesta koki muuttaneensa

asuntoon elämäntilanteen sanelemana, enemmän tai vähemmän

vastahakoisesti. Neljä seitsemästä sen sijaan kertoivat asunnon saamisesta ja

siellä asumisesta positiivisena asiana. ”Ei tää mitenkään mikään semmonen

kurjuuden ruumiillistuma ole että kun asutaan näissä taloissa, se on nimen

omaan oma valinta”.

Robert Giffordin (2002, 236) mukaan koti muodostuu ajan kuluessa, ja tarvitsee

syntyäkseen tunnesiteitä, jotka kiinnitämme tiettyyn paikkaan. Sama havainto

kävi ilmi myös haastatellessani vuokralaisia. Pitkä asumisaika taloyhtiössä oli

tyytyväisille vuokralaisille ominaista. Ne haastateltavat, jotka olivat asuneet

taloyhtiössä yli 40 vuotta, olivat myös niitä jotka kokivat asunnon saamisen

Kalevasta positiivisempana asiana kuin vähemmän aikaa alueella asuneet.

Ympäristöministeriön 3/2006 Asumis & Rakentamiskatsauksenkin mukaan

vuokra-asuntoja hakevat ovat tulleet viimeisen kymmenen vuoden aikana entistä

valikoivammiksi asuntojensa suhteen (Ympäristöministeriö 2006). Myös omassa

tutkimuksessani kaikki alle 10 vuotta sitten taloyhtiöön muuttaneet olivat tulleet
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tietynlaisen elämäntilanteen sanelemana, ajatuksenaan muuttaa pois kun jotain

parempaa on tarjolla.

6.2. Asukkaiden kokemat vaikutusmahdollisuudet

Yski suurimmista eroista vuokra- ja omistusasumisessa on asukkaiden kokemat

vaikutusmahdollisuudet koskien omaa asuntoaan ja asumistaan yleensä

kyseisessä asunnossa. Vaikutusmahdollisuuksien suppeus ja vuokra-asumisen

välinen yhteys oli ilmiselvä. Vuokralainen kertoo kysyttäessä mihin hän kokee

voivansa vaikuttaa; ”En oikeestaan mihinkään. Ja se joka on ite tehty, niin se ei

ois oikeen kuulunu siihen” (osoittaa huonosti paikkaansa sopivaa

astianpesukonetta). Vaikutusmahdollisuuksista kysyttäessä tuli ilmi myös

yleisesti vuokra-asumiseen liitettyjä arvoja; ”Öö, tota noin, en mä hirveesti oo

vaikuttanut mihinkään. Ei näissä vuokra-asunnoissa oikeen pysty vaikuttaan”.

Kaikki haastatellut vuokralaiset kokivat vaikutusmahdollisuutensa omaan

asumiseen liittyen lähes olemattomina. Eräs asukas kuitenkin koki voivansa

muokata asuntoaan mieleisemmäkseen, ”jos mä haluan laittaa vaikka lattiamaton

niin kellään ei oo sitä mitään vastaan koska aina voi asuntoa kohentaa. Täällä on

monet tässä talossa vaihtanu esimerkiks parkettiin. Mutta täytyy aina jos isompia

remontteja tekee niin kysyä tietysti isännöitsijältä.”

Aura, Horelli & Korpela (1997, 58) ovat sitä mieltä, että asunnon muokattavuus

olisi tärkeää ottaa huomioon sen suuren psykologisen merkityksen takia.

Kuitenkin tässä tutkimuksessa oli mielenkiintoista huomata, että

asumistyytyväisyyden ja koettujen vaikutusmahdollisuuksien välillä ei ollut

yhteyttä. Ne henkilöt, jotka olivat asumiseensa tyytyväisiä, eivät olleet samoja

kuin hän, joka koki edes jollain tasolla voivansa vaikuttaa. Uskon yleisellä tasolla

Auran ym. (1997, 58) kommentin pitävän paikkaansa. Aineistoni luotettavuutta

voidaan pohtia otoksen suppeuden vuoksi. Olihan minulla vain yksi
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haastateltava, joka koki omaavansa vaikutusmahdollisuuksia, vaikkei

asunnossaan niin hyvin viihtynytkään.

Osakkeenomistajat kokivat voineensa ja voivansa vaikuttaa keskimäärin

kiitettävästi asuntoosa liittyvissä asioissa. Kysyttäessä mihin kaikkeen koet

voivasi vaikuttaa, eräs Tampellassa asuva haastateltava sanoi: ”Itse asiassa aika

paljon. Me olimme harjannostajaisissa, me olimme aivan alkurakennusvaiheista

asti mukana, kävimme aina täällä välillä katsastamassa ja keskustelemassa

kaikkeen rakentamiseen liittyvistä asioista”.

Muutamat osakkeenomistajat kokivat vaikutusmahdollisuutensa hyvin suuriksi:

”Kyl mä niinku koen et se kaikki on mun vallassa, mitä asunnossa on niinku

menossa”. Eräs haastateltava jopa hieman hämmentyneenä kysyi tarkentavan

kysymyksen, kun kysyin mihin kaikkeen hän koki voivansa vaikuttaa; ”Omassa

asunnossa? No emmä nää kauheesti mitään mihin mä en pystyis vaikuttaan. Tai

aika pitkälti niinku”. Saman kysymyksen esittäminen sekä vuokralaisille että

osakkeenomistajille toi mielenkiintoisella tavalla ilmi miten

vaikutusmahdollisuudet koetaan lähtökohtaisesti erilaisina asunnon

hallintamuodosta riippuen. Osakkeenomistajat kokivat voivansa vaikuttaa

paljonkin, jotkut peräti kaikkeen, vuokralaiset sen sijaan yleisemmin ”ei

mihinkään”.

6.3. Muuttohalukkuus

Asunnon vaihtamisaikeita tiedustellessani viisi seitsemästä vuokralaisesta vastaa

myöntäväsi. Samaa osakkeenomistajilta kysyttäessä vastaus on hieman

toisenlainen. Vain kaksi seitsemästä harkitsee asunnon vaihtamista, ja heistäkin

toinen huonon terveydentilansa takia. Asunnon vaihtamishalukkuuden syynä

vuokralaisilla on neljässä tapauksessa viidestä tilantarve. Asunto on

yksinkertaisesti liian pieni. Eräs haastateltava totesi asian näin: ”Siltiki vaikka on

kahden hengen kahden huoneen asunto niin siltiki ei jää semmosta tilaa jossa
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vois toteuttaa itseänsä, vetäytyä, ei oo työhuonetta. Tai sitten jos tulee

lapsenlapsia kylään niin yöpymistilaa”.

Yksi muuttoa harkitsevista vuokralaisista sanoi muuttohalukkuutensa syyksi

taloyhtiöön tulevaa putkiremonttia. Sen sijaan kaksi haastatelluista vuokralaista

ei edes harkinnut pois muuttamista. Toinen heistä perusteli

muuttohaluttomuuttaan seuraavasti: ”Ja ehkä se on sitä kun on neljäkymmentä

vuotta ollu niin sitä on niin tottunu ettei sitä osaa lähtee mihinkään”. Toinen

haastateltava täydentää: ” Mihin näitten romujen kanssa, eihän niitä saa edes

kasaan enää. Ei oo todella tullu mieleen. Me ollaan hirveesti tykätty, hyvä olla”.

Haastattelemistani osakkeenomistajista viisi seitsemästä ei ollut harkinnut

asunnon vaihtamista. Neljä heistä sanoivat suoraan ajattelevansa tämän olevan

loppuelämän asunto. Eräs iäkkäämpi haastateltava sanoikin ”ei, jo silloin kun

muutettiin tänne niin ajatuksena oli että minä en enää muuta mihinkään paitsi

tuonne hautausmaalle”. Toinen nuorempi osakkenomistaja puolestaan vastasi:

”Ei, ei laisinkaan. Että kyllä tää toistaseks tuntuu meille kuitenkin sellaselta

hyvältä kokonaisuutena, tää sijainti on niin loistava, ja mukavalla paikalla tässä

että ei oo mitään semmosta hinkua. Ei me edes katsella asuntoja. Tässä vois

asua vaikka ihan mummoks ja vaariks”. Yksi osakkeenomistaja harkitsi uuden

asunnon hankkimista tilantarpeen vuoksi, toinen taas korkean ikänsä ja

heikentyvän terveydentilansa takia. Hänkään ei kuitenkaan halunnut muuttaa

ennen kuin se on välttämätöntä. ”Niin kauan kun minä pystyn ja saan apua tähän

niin kauan mä olen tässä. Mutta tietysti on koko ajan mielessä se että voi olla

että joutuu vaihtamaan”.

Osakkeenomistajat olivat siis tutkimukseni perusteella huomattavasti vähemmän

harkinneet asunnon vaihtamista kuin vuokralaiset. Tähän voi olla monta syytä.

Ensinnäkin osakkeenomistajien huoneistot ovat valmistuneet vasta 2001 tai sen

jälkeen, joten asukkaat eivät ole asuneet huoneistoissaan vielä kovinkaan

montaa vuotta. Toisekseen, omistusasunnon hankkiminen on aina iso sijoitus, ja
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sitä varmasti harkitaan tarkemmin kuin vuokra-asunnon vastaanottamista.

Mielenkiintoista oli kuitenkin huomata, että vuokralaiset halusivat vaihtaa asuntoa

tilantarpeen vuoksi, eivätkä maininneet  asunnon omistusmuotoa

muuttohalukkuuden syyksi. Kuitenkin haastattelun muissa yhteyksissä kolme

seitsemästä vuokralaisesta kertoi halustaan muuttaa omistusasuntoon heti

elämäntilanteen niin salliessa.

6.4. Koti ja sen merkitys

Koti oli kaikille haastateltaville asunnon hallintamuodosta riippumatta todella

tärkeä paikka. Sanaa ”koti” luonnehdittiin tunnelatautuneesti ja koti merkitsi

kaikille neljälletoista haastateltavalle samankaltaisia asioita. Kysyin vuokralaisilta,

mitä heille tulee mieleen sanasta koti. Kotia luonnehdittiin ”paikaksi mihin saa

mennä oli sitten minkälainen tilanne elämässä hyvänsä”. ”Paikka jossa on

mukava olla, ja jonka on luonu semmoseks omaks tilaks, ja missä on ne omat

huonekalut ja kodikas ympäristö”.  Robert Gifford (2002, 238) luonnehtii kotia

hyvin samalla tavalla kuin haastateltavani. Hän kutsuu kotia turvapaikaksi ja

yksityisyyden paikaksi. Hänen mukaansa koti on myös symbolista sydämen

lämpöä. Hyvin samoilla linjoilla Giffordin kanssa oli eräs osakkenomistaja, jolle

”kodista tulee mieleen suoja ja lämpö, ja oma reviiri, rauha”.

Myös muut luonnehdinnat kodista olivat hyvin saman kaltaisia. Eräälle

haastateltavalle koti ”on sellanen paikka missä pystyy rauhottuun. Tuntee olonsa

turvalliseksi, koti on kauheen tärkee”. Kolmen haastateltavan kommenteista kävi

ilmi, että heille koti tarkoittaa myös viihtyisää, oman näköistä ympäristöä. Eräs

vuokralainen sanoi: ”Ja että se olis meidän näkönen ja että me viihdyttäis siellä”.

Osakkeenomistaja puolestaan vastasi samaan kysymykseen ”mun mielestä se

on semmonen paikka, jossa pitäis viihtyä, ja viihdyn kodissa”.

Myös toinen osakkeenomistaja oli hyvin samoilla linjoilla: ”No se on mulle ainakin

ihan hirveen tärkee paikka ja mä aina, ja se et sen pitää olla niinku oman
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näkönen. Et siellä viihtyy koska kuitenkin vietetään niin paljon kotona aikaa. Ja

mä mielellään myöskin kutsun vieraita kotiin, ja senkin takia sen pitää olla

sellanen, et voi pyytää ystäviä kylään”. Koti merkitsi kaikille haastateltaville hyvin

paljon, kuten jo aikaisemmin totesin. Eräs vuokralainen vastasi lyhyesti ja

ytimekkäästi kysyttäessä, mitä koti hänelle merkitsee: ”No sehän on kaikki

kaikessa”. Saman suuntaisesti asian ilmaisi myös toinen vuokralainen ”No se on

se ainoo paikka mitä täs viimeks puolustetaan. Koti on mun ja mun vaimon ja

mun lapsien ja lastenlasten, se on se niinku se lähtökohta, perusperheen

linnotus”.

Ihmisten ikääntyessä kodin merkitys kasvaa elinpiirin kaventuessa. Eläkeläiset

viettävät suurimman osan vuorokaudesta kotona työelämän väistyessä. Myös iän

mukanaan tuomat sairaudet rajoittavat liikkumista. Kolmen haastateltavani

mielestä kodin merkitys on iän mukana kasvanut. Eräs vuokralainen totesikin,

että ”vielä enemmän se tuntuu kodilta mitä enemmän ikää kertyy. Se on

semmonen turvapaikka, mihin mennään ja missä ollaan ja missä on hyvä olla”.

Myös iäkkäämpi osakkeenomistaja kertoi kotinsa merkityksen kasvaneen iän

karttuessa: ”Siis joskus nuorempana koti oli sellanen etappi, ja minun työhön liitty

että olin aina paljon matkoilla ja semmosta, tai totta kai sinne silloinkin oli kiva

tulla mutta kyllä se on nyt vanhemmiten tullut se lisämerkitys”.

6.5. Asunnon kodiksi kokeminen

Tämän tutkimuksen alussa asetin hypoteesiksi sen, että kaikilla asukkailla on

pyrkimys pitää asuntoaan kotinaan sen hallintamuodosta riippumatta.

Hypoteesini ei pitänyt paikkaansa, sillä kolme seitsemästä vuokralaisesta ei ollut

valmiita kutsumaan asuttamaansa huoneistoaan varauksetta kodikseen. Eräs

haastateltava esitti asian mielenkiintoisella tavalla: ”No en mää tätä välttämättä

kodiks tunne. Kodiks mä ehkä tuntisin sellasen minkä mä omistan. Mä tunnen

tän asunnoksi missä mä pidän kotia”. Kysyessäni häneltä mikä tekisi
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omistusasunnosta kodin, hän jatkoi: ”Ehkä se tulee siitä omistamisesta, siitä että

sen uskoo sillon omistavansa niin että se on minun tila, minun asunto. Kellään ei

oo siihen sanomista”.

Haastateltava koki ettei vuokra-asunnosta voi tulla ”minun tilaa”, joka

oletettavasti liittyy vuokra-asumiseen liitettyyn epävarmuuden tunteeseen.

Haastattelujen perusteella vuokra-asumista pidetään yleensäkin epävarmana

asumisen muotona. Koskaan ei voi olla varma mitä asunnolle tapahtuu, ja kuinka

pitkään siinä saa asua. Myös toinen vuokralainen oli epävarma onko hänen

tämän hetkinen asuntonsa koti vai ei. ”Kai se nyt tällä hetkellä jonkinlainen,

noniin, ku tää ei oo oma”,

Kolmas vuokralainen koki asuntonsa kodikseen vain osittain, koska oli vuoden

kuluessa muuttamassa huoneistosta pois tulevan putkiremontin takia. Kysyin

mitä ne asiat ovat jotka saavat hänet tuntemaan asuntonsa  osittain kodikseen.

Hän vastasi: ”No se kodikkuus, että miten mä oon sisustanu, ja tota laittanu

huonekaluja ja muuta”. Yhteistä näille kolmelle vastaajalle oli aikomukset

muuttaa pois taloyhtiöstä jonkin paremman asunnon löytyessä. Heillä kaikilla oli

myös perimmäisenä tarkoituksena muuttaa omistusasuntoon. Asunnon

kokeminen kodiksi ei tuntunut heistä luontevalta, ehkä juuri siihen liitetyn

väliaikaisuuden vuoksi. Asuntoa ei haluttu tai pystytty mieltämään kodiksi sen

omistusmuodon tai väliaikaisuuden takia.

Vuokralaisista neljä seitsemästä kertoi kodin tunteen muodostuneen

pitkäaikaisen asumisen seurauksena. Myös Auran, Horellin & Korpelan (1997,

127) mukaan tiloista muodostuu paikkoja ajan myötä, arkielämän toimintojen

välityksellä. Eräs vuokralainen kertoi: ” Kun, sitä mitä mää äsken sanoin, että me

tykätään että tää on meidän kaikkien koti. Kun me ollaan muutettu tähän

kiinteistöön, tähän taloon, tähän portaaseen, kahta viikkoo ennen kun kukaan

muu taloon muutti. Että täällä ei hissit toiminu ja portaat oli laudoilla suojattu

askelmat vielä”. Kaikki neljä haastateltavaa olivat muuttaneet taloyhtiöön jo 1960-
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luvulla, yli 40 vuotta sitten. Taloyhtiön elämänkaaren seuraaminen oli luonut

heille vahvan tunnesiteen asuttamaansa huoneistoon ja koko taloyhtiöön.

Osakkeenomistajat kokivat kaikki huoneistonsa kodeikseen. Neljä seitsemästä

osakkeenomistajasta eritteli vastaustaan kertomalla omien tavaroiden tuovan

kodin tuntua uuteenkin huoneistoon. Samoilla linjoilla ovat myös Belk (1988) ja

Dittmar (1992), joiden mielestä esineet ovat apukeino vahvistaa tunnetta myös

omasta menneisyydestä. Monille esineillä voi olla tunnearvoa: ne voivat

symboloida jotakin tai ne voivat edustaa sitä, mihin henkilö kokee kuuluvansa

(Auran & Horellin & korpelan 1997, 61 mukaan). Näin kokee myös eräs

osakkeenomistaja: ”Juu, Juu, koen ja justiin koska täällä on nämä vanhat tavarat,

niin mä olen kotiutunu oikein hyvin, mutta kyl mä tykkään tästä ympäristöstäkin”.

Personalisoinnin avulla tapahtuu asunnon psykologinen haltuunotto ja sen

muuttaminen kodiksi myös Auran, Horellin & Korpelan (1997, 60-61) mukaan.

Tätä havaintoa tukee myös haastateltavani kommentti: ”Kyllä, kyllä, koska täällä

on kuitenkin ne omat tavarat ja saatu taulut vihdoin paikallaan. No ehkä se on

juur se, et nyt mä niinku koen tän eniten kodiks kun me saatiin noi meidän

rakkaat taulut seinään, koska siinä on mun äiti ja siinon mun täti ja isoäiti ja näin

et ne on sellasia”.

Ympäristön merkitys korostui omien tavaroiden ohella osakkeenomistajien

vastauksissa kodin muodostavista asioista puhuttaessa. Haarnin, Karvisen,

Koskelan ja Tanin (1997, 19) mukaan paikkaan kuuluminen on aina

subjektiivinen kokemus, mutta alueellisen identiteetin muodostumiseen

vaikuttavat myös kollektiivisesti jaetut kokemukset, yhteiset näkemykset paikan

luonteesta ja sen erityispiirteistä. Kollektiivisen kokemuksen paikasta voi

synnyttää myös esimerkiksi median muodostamat mielikuvat paikasta. Sitä voikin

pohtia, kuinka suuri rooli median luomilla mielikuvilla on asukkaiden ajatuksiin

ympäristön merkityksestä.
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Myös Gustafssonin (2002, 22) mielestä yksi tärkeä näkökulma paikkaan on, että

ympäristö antaa usein asukkailleen ja vierailijoilleen tunteen paikkaan

kuulumisesta ja merkityksestä. Kaksi Tampellassa asuvaa osakkeenomistajaa

kertoivat ympäristön lisäävän kodin tuntua: ”Kyllähän siihen hyvä ympäristökin

vaikuttaa. Tampere on upea kaupunki ja niin poispäin ja sellainen ympäristö, niin

sehän luo sitä kodin viihtyvyyttä. Omaa puutarhaakin, niin kun meillä tuossakin.

Niin se tekee sellasen tunteen että mä tuun kotiin kuitenkin”.

Toisen ympäristöä korostaneen osakkeenomistajan kodin tuntua lisäsi

ympäristön samankaltaisuus edellisten asuinpaikkojen kanssa. Entisiä ja nykyistä

asuinympäristöä yhdisti luonnonläheisyys. ”Niin ja tietysti jos ajattelee sitä että

tässä on tällanen piha, se on kaunis ja vihreä kesällä, siis et siin ei oo tota

asfalttiparkkipaikkaa  ja sit meillä on puisto tossa ja rauhallista ja täs ei oo

autoliikennettä lainkaan tässä kadulla ja se tota kun katsoo ikkunasta ulos ja

näkyy kaunista ja rauhallista ympäristössä niin se tietysti lisää sen kodin tunnetta

varsinkin kun me ollaan viime aikoina asuttu sellasissa paikoissa joissa on ollu

vihreetä ja puutarhaa”. Haarni, Karvinen, Koskela & Tani (1997, 17) kertovatkin

teoksessaan Tila, paikka ja maisema menneisyyden paikkojen muuttuvan

muistoiksi, joiden kautta käsitykset nykyisistä paikoista rakentuvat, juuri niin kuin

haastateltavani asian esitti.

6.6. Omaksi koettua

Kysyin haastateltavilta mikä heidän kodissaan on heidän omaansa. Yleistäen

voin todeta, että vuokralaiset pitivät omanaan kodin irtaimistoa ja

sisustusratkaisuja, kun taas osakkeenomistajat pitivät irtaimiston lisäksi omanaan

toteuttamiaan rakenteellisia muutoksia. Vuokralaisten vastaukset olivat sikäli

ennalta arvattavissa, sillä heillä ei ole mahdollisuuksia muuttaa asuntonsa

rakenteita. Mutta kysymyksellä halusinkin selvittää, missä määrin
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osakkeenomistajat kokevat rakenteet omikseen, vai onko heillekin omaa

hallinnoimassaan huoneistossa pelkkä irtaimisto.

Erään vuokralaisen näkemys asuntonsa omista asioista: ”Tietenkin nää

huonekalut on meidän omia ja nää seiniin kiinnitetyt taulut. Irtaimisto, ei kai

muuta voi ollakaan, tämä on kaupugin vuokra-asunto”. Omaksi asiaksi

huoneistossaan irtaimiston mainitsi vuokralaisten lisäksi myös kolme

osakkeenomistajaa. Eräs osakkeenomistaja mainitsi omakseen ”varmaan mun

itse maalamani taulut, ne nyt ainakin on mun omaa. Ja kyllä täällä on aika paljon

nää sisustusratkasut lähtösin minun ehdotuksestani. Ehkä se on tuo, se tämä,

jotkut sisustusjutut, ideat, ehkä se on sitä omaa”.

Irtaimistolla on asunnon muokkaamisessa kiistatta suuri rooli. Jokainen voi

sisustaa kotinsa haluamallaan tavalla riippumatta sen hallintamuodosta. Näin

ollen se on myös helpoin ja yleisin personalisoinnin väline. Myös Belt (1988) ja

Dittmar (1992) yhtyvät tähän päätelmään (Auran, Horellin & Korpelan 1997, 61

mukaan). Myös heidän havaintojensa perusteella erilaisia esineitä,

sisustusratkaisuja ja tekstiilejä voidaan käyttää apuna asunnon

muokkaamisessa.

Kolme seitsemästä osakkeenomistajasta koki omakseen toteuttamansa

rakenteelliset muutokset. Eräs heistä kertoi muuttaneensa saunan ja

kylpyhuoneen tilajakoa saadakseen tilaan sopimaan myös kodinhoitohuoneen.

Toinen kertoi levennetystä oviaukosta. Kolmas osakkeenomistaja puolestaan

kertoi keittiöön rakennetusta väliseinästä: ”Tässä ei ollu ollenkaan seinää, ja se

oli aika hassua, koska tässähän on liesi, niin ethän sä voi tehdä ruokaa niin

etteikö siitä lentäis jotain, ja sit laitettiin tää et lasitiili tuohon alaosaan ja lasi ylös

ja tää lasitiili tuli siitä, että tuolla on lasitiili, silloin sä niinkun huomaat sen”.

Kaksi seitsemästä osakkeenomistajasta kokivat koko asunnon omakseen.

Toinen heistä vastasikin ”Olipas vaikee kysymys.. Periaatteessa kaikki. Kyl mä
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koen et tää on mitä mä saan muokata ja tehä ja laittaa”. Näillä kahdella

asukkaalla oli voimakas tunne koko asunnosta heidän omanaan kaikkine

rakenteineen. Toinen vastasikin ytimekkäästi samaan kysymykseen: ”Kaikki,

paitsi seinien ulkopuolet”.

6.6. Omistusmuodon merkitys

Omistusasuminen on luonteeltaan vuokra-asumista pysyvämpää ja varmempaa.

Omistusasunnossa ratkaisut asumisesta tekee osakkeenomistaja itse, vuokra-

asunnossa sen sijaan valta on asukkaan sijaan vuokranantajalla. Tämä

koettiinkin tutkimuksessani merkittävimmäksi eroavaisuudeksi näiden kahden

hallintamuodon välillä. Pysyvyyden ja varmuuden tunteet taas vaikuttavat

asumisviihtyvyyteen ja kotiutumiseen. Tästä kertoo myös omistusasukkaiden

tapa kutsua asuntoaan kodiksi, kun taas vuokralaisista miltei puolet epäröivät

”koti” sanan käyttöä asunnostaan puhuttaessa.

Osakkeenomistajat antoivatkin vuokralaisia enemmän painoarvoa asumisen

pysyvyydelle ja varmuudelle. Pysyvyydestä puhui viisi seitsemästä

osakkeenomistajasta. Vastaava luku vuokralaisilla oli kolme seitsemästä. Yksi

osakkeenomistaja ja vuokralainen sanoivat osakkeen olevan myös hyvä sijoitus.

Osakkeenomistaja toteaakin; ”Olen nyt jonkin verran sijoitellut ja sijoittanu ja

kiinteistösijotuskin on hyvä sijotus... Ja jotenkin sitä saa ikään kuin varmemman

pohjan kun on oma”. Sijoittelun osakkeenomistaja kertoikin perusteluksi sille,

ettei hän kotiutuisi vuokra-asuntoon. Omistus lisäsi hänelle kodin merkitystä.

Kaikki kuusi muuta haastateltua osakkeenomistajaa sen sijaan uskoivat

kotiutuvansa tarpeen vaatiessa myös vuokra-asuntoon. ”Emmä usko että se on

merkittävä onks se vuokra-asunto tai, kyllä varmaan kotiutuisin. Se vuokra-

asumisen muoto, emmä koe sitä niinku ongelmana, ainoo tietysti on ettei

koskaan voi vuokra-asunnossa tietää että kuinka kauan siellä saa asua mutta
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emmä nää sitä semmosena että et se omistaminen olisi mitenkään ensimmäinen

asia, että se on siellä aika loppupäässä kyllä”.

Osakkeenomistajat eivät siis kokeneet vuokralla asumista asumismuotona

ongelmana, mutta arvostivat asumismuotonsa pysyvyyttä ja omaa

päätäntävaltaa. ”Mä luulen et mun persoona on semmonen et varmaan

kotiutuisinkin. Mutta niin niin emmä helpolla tekis semmosta ratkasua et lähtisin

vuokralle enää. Omistusasunnossa on se että siellä saa tehdä ja eikä tarvi

miettiä että tekeekö jollekin muulle haittaa tai et jos ottaa seinän pois niin sit se

on oma seinä, ja oma tappio jos ei se ookkaan hyvä niin se, et tosiaan täs pystyy

muutella ja tehä”.

Kysyin vuokralaisilta kuinka he kuvittelisivat kotiutuvansa, jos asuisivatkin

omistusasunnossa. Kaikki vuokralaiset uskoivat kotiutuvansa. Kotiutumista

enemmän haastateltavat keskittyivät kertomaan vuokralla asumisen ja

omistusasunnossa asumisen välisistä kustannuseroista ja asumisen

pysyvyydestä. Velattomassa omistusasunnossa olisi paljon edullisempaa asua

kuin vuokralla, ja asumisessa olisi pysyvyyden tunnetta. ”Osittain oma asunto

liittyy turvallisuuteen ja sit siihen että se on maksettu. Jos se on velan päällä se

asunto niin sillon se on raskas taas koska sillon täytyy hallinnoida mistä se raha

tulee. Se on se kokonaisturvallisuus..... Tää tilanne kun ollaan vuokralla nin se on

kalliimpi vaihtoehto. Siinä ei oo sitä turvaa että jos yhtäkkiä täytyy realisoida tää

niin tästä et realisoi vuokra-asunnosta”.

Kahden vuokralaisen mielestä omistusasunto tuntuisi heille enemmän kodilta sen

muokattavuuden takia. ”...voit tehdä mitä sää itse tykkäät sinne, ja se on oma

valitsema asunto. Se nimenomaan”. ”Kyllä mä uskon koska sitä saa just, ei tarvi

varoa mitä siellä tekee ja saa laittaa seinät ja lattiat oman mielen mukaan”. He

kokivat omistusasunnossa olevan enemmän vapauksia luoda asunnostaan

omannäköisensä, ja sitä kautta he uskoivat kotiutuvansa omistusasuntoon

paremmin kuin vuokra-asuntoon.
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Toisaalta taas yksi vuokralainen koki vuokra-asumisen antaneen hänelle

mahdollisuudet korkeatasoisempaan asumiseen. ”Ensinnäkin ajattele sitä nyt

siltä pohjalta että tämmönen remontti kun nytkin meillä tehdään, asuntokohtasia

mukavuuksia lisätään näin paljon jos se olis omistusasunto, niin tuota siihen

joutus pitkän pätkän sijottaan rahaa, omaa pääomaa. Nyt me maksetaan toinen

toistemme remppaa, koko ajan,.. en mää kuitenkaan jos mulla olis omistusasunto

raaskinnu tommosta keittiöremonttia teettää, enkä tätä tietokoneverkkoo....

kaikkia tämmösiä  nyt me saadaan sillä kun me ollaan yhdessä maksajia”.

Haastatteluja tehdessäni huomasin haastateltavilla olevan käsitys, että

osakkeenomistajat pitävät osakkeistaan yleisesti paremmin huolta kuin

vuokralaiset asunnoistaan. Tästä esimerkkinä erään vuokralaisen kommentti:

”Tääl on koitettu asua tätä niin ku omaamme vaikkei tää oma ookkaan että kyllä

rikkinäiset korjautetaan”. Kaksi muutakin vuokralaista ja yksi osakkeenomistaja

mainitsivat asunnon omistusmuodon vaikuttavan asukkaan halukkuuteen pitää

asunnostaan ja sen ympäristöstä huolta.

Erään vuokralaisen kanssa keskustellessa tuli selväksi, että koti merkitsee

hänelle hyvin paljon. Hän kertoi: ”Kyllä. Ja ennen kaikkea siitä, tästä että koti

merkitsee meille hyvin paljon, myöskin siitä johtuu että me mielletään molemmat

että tää koko talo on kotia, ja koko tää yhteisö on kotia. Elikkä että me pidettäs

kaikki tätä niin että me asutaan täällä ja tää on meidän koti. Eikä suinkaan niin

kun nyt näyttää siltä hyvin monen asukkaan kohdalta, että kun tänne on tultu

asumaan, että kun mä aamulla lähden siitä asunnosta ulos, niin mulle ei kuulu

yhtään mitään sen jälkeen mitä siellä tapahtuu”.

Eräällä osakkeenomistajalla oli vuokralaisista samanlaisia kokemuksia ollessaan

itse vuokranantajana. Hänen kokemustensa mukaan asunnon omistusmuodolla

on yhteys siihen, kuinka siistissä kunnossa huoneisto ja sen ympäristö ovat.

”Silloin kun mulla oli ensimmäinen oma asunto, niin mulla oli vuokralaisia, niin kyl
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se oli aika hirveetä nähdä minkälainen siivo siellä oli sen jälkeen. Ei vaan yks

kokemus vaan useampi, et ihmiset ei niinkun, kun se ei oo oma, niin sä et

niinkun välitä samanlailla, kun joku on oma”.

Sama osakkeenomistaja oli keskustellut myös taloyhtiönsä porrassiivoojan

kanssa aiheesta: ”Ja sen huomaa, ja se on jännä kun mä juttelin nimittäin

porrassiivoojan kanssa, niin hän sanoi, että kun toiseen taloyhtiöön on muuttanut

vuokralaisia, niin se näkyy heti tota missä siivossa on porraskäytävät, eiks oo

aika jännä. Ei oo väliä, ei oo mun, ei mun tarvi siitä maksaa, ei ehkä aattele näin.

Tai jos joku asia menee rikki, et eihän tää oo ,mun, ei mun tarvii maksaa”.
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7. Päätelmät

7.1. Asunnon omistussuhteen merkityksiä

Olen muodostanut tähän tutkimukseen käyttämäni lähdekirjallisuuden perusteella

kolmevaiheisen kotiutumisprosessin, jonka avulla havainnollistan asunnon

omistussuhteen merkityksiä. Ennen kotiutumisprosessin esittelyä on aiheellista

palauttaa mieleen tutkimuksen alussa asettamani hypoteesit:

1. hypoteesina oli, että ihmisillä on pyrkimys kokea asuntonsa kodiksi. Tämä

perustuu oletukseen, että ihmisillä on tarve yksityiseen, omaksi koettuun tilaan.

Oletusta tukevat myös haastateltavien luonnehdinnat kodista ”omana reviirinä,

suojan ja lämmön paikkana”.

2. hypoteesina oli, että koti muodostuu ajan myötä. Tätä hypoteesia tukee

aiheesta kertova kirjallisuus. Muun muassa Aura, Horelli & Korpela (1997,127)

ovat teoksessaan Ympäristöpsykologia sitä mieltä, että tiloista muodostuu

paikkoja, toisin sanoen asunnoista muodostuu koteja ajan myötä.

Tutkimukseni tarkoituksena oli selvittää, millainen merkitys asunnon

hallintamuodolla on kodin kokemiseen ja kotiutumiseen. Asunnon omistussuhde

muodostuikin oleelliseksi tekijäksi molempien hypoteesien tarkastelussa.

Hypoteesien erittelyn ja tutkimustulosten esittelyn kannalta on oleellista tutustua

muodostamaani kolmevaiheiseen kotiutumisprosessiin. Kotiutumisprosessin

muodostavat seuraavat käsitteet: asunto absoluuttisena tilana, asunto elettynä

tilana ja koti merkityssisältöisenä paikkana.
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1. vaihe. Asunto absoluuttisena tilana

2. vaihe. Asunto elettynä tilana

3. vaihe. Koti merkityssisältöisenä paikkana

Kuvio 1. Kolmevaiheinen kotiutumisprosessi

Tila on maantieteen kattokäsite, joka on määritelty usealla tavalla

metodologioiden muuttuessa (Häkli 1999). Asunnolla absoluuttisena tilana

tarkoitan asuntoa fyysisinä rakenteina ja neliömetreinä. Absoluuttiseen tilaan ei

sisälly kokemusten mukanaan tuomia ulottuvuuksia, vaan asunnolla tarkoitetaan

sen fyysisiä rakenteita (Gifford 2002, 236). Tilasta puuttuu paikalle tyypillinen

merkityksenanto ja tulkinta. Asunto absoluuttisena tilana on prosessin

ensimmäinen vaihe. Oletan asunnon olevan muuttohetkellä absoluuttista tilaa,

joka muokkautuu eletyn tilan kautta merkityssisältöiseksi paikaksi.

Prosessin toinen vaihe on asunto elettynä tilana.  Absoluuttisesta tilasta

muodostuu kokemusten kautta elettyä tilaa. Eletystä tilasta puhuu muun muassa

Saarikangas (2002). Hänen mukaansa tilan muodostuminen on kaksisuuntainen

prosessi, jossa tilankäyttäjät muovaavat tilaa ja tila sen käyttäjiä (emt., 49).

Eletyn tilan käsitteeseen liittyy voimakkaasti ajatus tilan subjektiivisuudesta, sillä

elettyä tilaa ei synny ilman siinä eläjää. Tilan muuttumisessa paikaksi on kyse

tilan laadun muuttumisesta ja tilan erikoistumisesta (Korosec-Serfaty (1985, 72).

Eletty tila on siis aina subjektiivisesti koettua, moniulotteista tilaa.

Koti merkityssisältöisenä paikkana on kotiutumisprosessini kolmas vaihe (ks.

esim. Gifford 2002, Laitinen 2002, Dovey 1985). Tässä tutkimuksessa ajattelen
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paikan tarkoittavan kotia kun taas tilalla tarkoitetaan asuntoa. Paikka on

inhimillisen tulkinnan ja merkityksenannon tulos (Karjalainen 1997, 230). Paikalla

tarkoitetaan tilaa, jolle on annettu henkilökohtaisten ja kulttuurisidonnaisten

prosessien kautta merkityksiä. Koti on siis enemmän kuin sen fyysiset rakenteet.

Ajatus kodista liittyy tiettyyn kokemuksen kautta syntyneeseen tunnetilaan

paikkaan kuulumisesta. Kotiin liittyy kiinteästi myös ajatus yksityisyydestä. Koti

onkin ehkä tärkein yksityisyyden näyttämö. Yksityisyydellä tarkoitan

mahdollisuutta säädellä oman itsen ja sosiaalisten ryhmien saavutettavuutta

(Horelli 1984, Mikkolan 2005, 129 mukaan).

Seuraavassa kuviossa (kuvio 2) yhdistän kotiutumisprosessiin haastateltavien

näkemykset kotiutumisestaan. Kuvion pystysarakkeessa on kolmevaiheinen

kotiutumisprosessi, ja vaaka-akselilla aika. Haastateltavat on tyypitelty kolmeen

ryhmään. Osakkeenomistajat ovat yhtenä ryhmänä O. He kaikki kokivat

asuntonsa merkityssisältöiseksi paikaksi verraten lyhyestä (kaikki alle 10 vuotta)

asumisajasta huolimatta. Heidän siis voidaan todeta olevan kotiutuneita. Jotkut

heistä jopa sanoivat kokeneensa asuntonsa kodiksi heti muuton jälkeen.

Vuokralaiset sen sijaan muodostavat kaksi ryhmää V1 ja V2. Ryhmän V1

muodostavat kolme seitsemästä vuokralaisesta, jotka eivät kokeneet asuntoaan

kodiksi. Heille asunto oli tilaa, johon ei sisältynyt syystä tai toisesta tunnetta

paikkaan kiinnittymisestä. He olivat asuneet asunnoissaan alle 10 vuotta kuten

osakkeenomistajat. V2 ryhmän muodostavat neljä seitsemästä vuokralaisesta

jotka kokivat asuntonsa osakkeenomistajien tavoin kodiksi. He itse kokivat kodin

tunteen syntyneen ajan myötä yli 40 vuoden asumisen aikana.
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Koti merkityssisältöi-
senä paikkana

   O1 V2

Asunto elettynä tilana

Asunto absoluuttisena     V1
tilana

Aika

Kuvio 2. Asunnon kodiksi kokeminen

Asunnon  hallintamuodolla voidaan todeta olevan huomattavan suuri merkitys

kodin kokemiseen. Lähes puolet vuokralaisista eivät kokeneet kotiutuneensa

asuntoihinsa, joten hypoteesini ihmisten pyrkimyksestä kokea asuntonsa kotina

ei tämän tutkimuksen perusteella pitänyt paikkaansa. Sekä osakkeenomistajille

että pienelle enemmistölle vuokralaisista (ryhmä V2) asunnosta oli muodostunut

eletyn tilan kautta merkityssisältöinen paikka, koti. Se mikä on tämän

tutkimuksen kannalta merkittävää, on ero asumisajoissa asuntojen

hallintamuotojen välillä. Tämän tutkimuksen perusteella osakkeenomistajat

kotiutuvat vuokralaisia nopeammin ja varmemmin.

Toisena hypoteesinani oli kodin muodostuminen ajan myötä. Sekään hypoteesi

ei tämän tutkimuksen perusteella pidä paikkaansa, sillä osakkeenomistajilla oli

pyrkimys kutsua asuntoa kodikseen myös verraten lyhyen asumisajan jälkeen.

Asumisajan merkitys puolestaan korostui vuokralaisten kotiutumisesta

puhuttaessa. Pitkään asunnoissaan asuneet vuokralaiset kokivat kotinsa

voimakkaasti omaksi paikakseen, toisin kuin lyhyemmän ajan asunnoissaan
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asuneet vuokralaiset. Kuten jo aiemmin totesin, tämän tutkimuksen perusteella

osakkeenomistajat kotiutuvat vuokralaisia nopeammin.

Syitä kokemusten erilaisuuteen on mielekästä pohtia. Ensinnäkin täytyy ottaa

huomioon lähtökohtaiset erot asunnon valintaan liittyen. Tietyn asunnon osto on

osakkeenomistajan harkittu, henkilökohtainen valinta. Sen sijaan vuokralaisella ei

tämän tutkimuksen perusteella ole valinnanvapautta samassa mittakaavassa.

Vuokralaiselle tarjotaan tiettyä asuntoa, jonka hän voi ottaa vastaan tai olla

ottamatta. Vuokralaisella ei siis osakkeenomistajan tavoin ole yhtä suurta

valinnan mahdollisuutta. Valinnanvapauden vuoksi osakkeenomistajalla on niin

sanotusti etumatkaa kotiutumisessa vuokralaiseen nähden. Osakkeenomistaja

on valinnut sellaisen asunnon, joka vastaa omia tarpeita ja tuntuu muutenkin

itselle sopivalta. Osa vuokralaisista sen sijaan olivat muuttaneet asuntoihinsa

elämäntilanteen sanelemana, ilman sen suurempaa valinnan mahdollisuutta.

Toisekseen tässä yhteydessä on aiheellista puhua kodista yksityisyyttä tukevana

paikkana sekä identiteettiä säätelevänä paikkana. Kuten olen jo edellä maininnut,

osakkeenomistajat kokivat omaavansa suuret vaikutusmahdollisuudet kotiinsa

liittyvissä asioissa.  Heillä oli myös mahdollisuudet muuttaa kodin kiinteitä

kalusteita, ja tietyissä rajoissa myös huoneiston rakenteellisia ratkaisuja. Lisäksi

osakkeenomistajat olivat itse olleet valitsemassa pintamateriaaleja ja keittiön

kalusteita. Osakkeenomistajien nopeampaa kotiutumista voitaneenkin osittain

selittää vuokralaisia laajemmalla personalisoinnin mahdollisuudella. Kun asunto

voidaan heti ostohetkellä muokata mieleiseksi, se varmasti nopeuttaa

tunnesiteen muodostumista asukkaan ja uuden asuinympäristön välille.

Irtaimiston ja sisustuksen antamaa personalisoinnin mahdollisuutta ei tule

väheksyä. Useat tutkijat (esim. Csikszentmihalyi & Rochberg-Halton 1981,

Auran, Horellin & Korpelan  1997, 61 mukaan) ovat havainneet esineiden

tärkeyden oman tilan muokkaamisessa. Esineisiin liittyy muistoja, tunnearvoa, tai

niiden avulla ihminen personalisoi asuttamaansa tilaa. Aura ym. (1997, 62) on
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maininnut Bihiin (1992) viitaten, että esineet voivat toimia yhdyssiteenä vanhan ja

uuden välillä. Tutut esineet tuovat siis turvallisuuden tunnetta ja nopeuttavat

kotiutumisprosessia uudessa paikassa. Myös tämän tutkimuksen kautta

tekemäni havainnot tukevat Auran ym. (1997, 62) kommenttia.

Irtaimiston merkitys oli suuri sekä osakkeenomistajien että vuokralaisten

mielestä. Vaikka jokaisella on mahdollisuus irtaimiston avulla personalisoida

omaa asuntoaan, vuokralaisten tunne vaikutusmahdollisuuksien puuttumisesta

vaikuttaa kotiutumiseen. Vuokralaisten vaikutusmahdollisuuksien puuttumisella

tarkoitan tässä yhteydessä suppeita valtuuksia muokata asuntoa mieleisekseen.

Kolmanneksi kokemusten erilaisuus johtuu vuokralaisten ja osakkeenomistajien

tunteesta asumisensa varmuudesta tai epävarmuudesta. Vuokra-asuminen

koettiin omistusasumista epävarmempana. Uhkana nähtiin omien

vaikutusmahdollisuuksien ulottumattomissa olevat asiat kuten vuokra-asunnon

myyminen. Omaan asuntoon sen sijaan liitettiin voimakkaasti ajatus

pysyvyydestä ja siitä, että ulkopuoliset eivät voi vaikuttaa asumiseen

merkittävästi.

7.2. Kodin rakennuspalikat

Olen yhtä mieltä Giffordin (1997, 200-201) kanssa siitä, että asumistyytyväisyys

rakentuu monista asioista. Asumistyytyväisyyteen vaikuttavat asukkaan ikä,

sosioekonominen asema, sukupuoli, elämäntilanne, persoonallisuus, arvot sekä

naapurit. Asumistyytyväisyys on tutkimukseni perusteella suoraan yhteydessä

kodin kokemiseen. Yksi tutkimukseni tarkoituksista olikin selvittää mitkä seikat

tekevät asunnosta kodin, ja mikä asema asunnon hallintamuodolla on näissä

tekijöissä. Tämän tutkimuksen perusteella koti muodostuu hyvin erilaisista

asioista asunnon omistusmuodosta riippuen.

Seuraavassa kuviossa (kuvio 3) esittelen tekijät, jotka tämän tutkimuksen

perusteella tekevät asunnosta kodin. Tutkimustulosten kannalta on hyödyllistä
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säilyttää edellisessä luvussa tekemäni tyypittely, jossa jaottelin haastateltavat

kolmeen ryhmään. Osakkeenomistajat muodostivat ryhmän O1, ja vuokralaiset

kaksi ryhmää V1 ja V2. Vuokralaisten osalta tässä yhteydessä käytän ryhmän V1

vastauksia, koska he kokivat asuntonsa kodiksi. Palaan myöhemmin tässä

luvussa niihin tekijöihin, jotka näyttivät olevan esteenä kodin muotoutumiselle

(ryhmä V2).

varmuus pysyvyys

 sijoitus irtaimisto
     osakkeenomistajat

muokattavuus  omistus

tunnesiteet          vuokralaiset muistot

irtaimisto ryhmä V1 asumisaika

Kuvio 3. Kodin rakennuspalikat

Tämän tutkimuksen perusteella osakkeenomistajien koti rakentuu kuudesta eri

tekijästä. Ensimmäisiksi näistä voidaan todeta asumisvarmuus ja pysyvyys.

Toisekseen osakkeenomistajat pitivät tärkeänä asunnon muokattavuutta ja omaa
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irtaimistoa. Kolmanneksi haastatteluissa tuli esille kodin merkitys myös fyysisen

omistuksen ja sijoituksen kannalta. Sen sijaan tämän tutkimuksen perusteella

vuokralaisen koti rakentuu pitkän asumisajan mukanaan tuomista muistoista ja

tunnesiteistä sekä irtaimistosta. Yhdistävä kodin rakennuselementti molemmissa

hallintamuodoissa oli irtaimisto.

Irtaimiston merkityksellisyys sekä osakkeenomistajien että vuokralaisten

kodeissa ei ole yllättävää ottaen huomioon esineiden suuren merkityksen

asunnon personalisoinnin ja identiteetin rakentumisen kannalta. Itseilmaisun tai

personalisoinnin avulla koti alkaa muistuttaa tai kuvastaa omaa itseä. Koti on

symboli, olemassaolon ilmentäjä ja vahvistaja (Cooper 1976, Stefanovic 1992,

Giffordin 2002, 238 mukaan). Mikä onkaan tehokkaampaa ja toisaalta helpointa

itseilmaisua kuin omat huonekalut. Huonekalujen ja personalisoinnin myötä

ihminen antaa fyysisille rakenteille identiteetin kun se muunnetaan pelkästä

asunnosta kodiksi, mutta myös oma identiteetti johdetaan siitä kodista. Esineet

toimivat siis usein minuuden, oman identiteetin ja omien muistojen symboleina,

sekä toisaalta perheen yhteydentunnon symboleina (Aura, Horelli & Korpela

1997, 61-62).

Kaikki kuusi osakkeenomistajien vastauksista pääteltyä kodin synnyttävää

elementtiä liittyvät yksityisyyteen ja/tai identiteetin rakentumiseen. Kuten olen jo

edellä maininnut (ks. kappale 4.), yksityisyys on tärkeää identiteettimme

muotoutumisen kannalta (Gifford 1997, 182). Osakkeenomistajien tunteet kodin

pysyvyydestä ja varmuudesta lisäävät edellytyksiä kodista paikkana, jossa

identiteetin positiivinen  rakentuminen on mahdollista. Identiteetin, oman itsen

ilmaisun kannalta osakkeenomistajien mainitsema asunnon muokattavuus on

myös merkityksellinen. Asunnon muokattavuuteen liittyy myös irtaimisto, jota

käsittelin jo edellisessä kappaleessa.

Yksityisyys sen sijaan antaa meille tarvittavan ajan ja tilan pohtia päivän

tapahtumia ja niiden merkityksiä sekä sovittaa ne osaksi omaa
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maailmankuvaamme ja identiteettiämme (Gifford 1997, 182). Yksityisyyden

optimaaliseen säätelyyn liitän tässä yhteydessä kodin kokemisen fyysisenä

omistuksena ja sijoituksena, koska tämän tutkimuksen perusteella fyysinen

omistus on sidoksissa kodin omaksi tilaksi kokemiseen.  Tätä päätelmää tukee

erään vuokralaisen vastaus siihen, mikä hänen mielestään tekisi

omistusasunnosta nykyistä vuokra-asuntoa enemmän kodin. Hänen negatiivinen

suhtautumisensa vuokra-asumista kohtaan oli tullut aiemmassa kommentissa

ilmi. Hän kertoi: ”Ehkä se tulee siitä omistamisesta, siitä että sen uskoo sillon

omistavansa niin että se on minun tila, minun asunto. Kellään ei oo siihen

sanomista”.

Vuokralaisten kotiutumisen edellytyksenä on tämän tutkimuksen perusteella pitkä

asumisaika. Asumisaikana kertyneet muistot ovat muodostaneet voimakkaita

tunnesiteitä vuokralaisten ja heidän kotiensa välille. Tuanin (2001, 8-9) mukaan

tunteet sävyttävätkin kaikkia ihmisen kokemuksia. Tutkimukseeni nojaten voinkin

yhtyä Tuanin (2001, 8-9) näkemykseen tunteiden kuulumisesta osaksi

kokemuksia. Asumisajan lisäksi merkityksellisin kodin rakennuspalikka oli

irtaimisto. Uskon irtaimiston olevan vuokralaisen konkreettisin itseilmaisun keino.

Omat huonekalut ovatkin vuokralaisen tehokkain ja näkyvin tapa tehdä ”asunto

omaksi”.

Tämän tutkimuksen perusteella vuokralaiset eivät kotiutuneet asuntoihinsa

neljästä eri syystä (ks. kuvio 4). Niitä olivat asunnon omistusmuoto, vuokralla

asumiseen liitetty epävarmuus, rajalliset mahdollisuudet muokata asunnosta

mieleinen ja tapa jolla asuntoon oli päädytty asumaan. Asunnon omistusmuoto

nähtiin kotiutumisen esteenä niissä tapauksissa, joissa haastateltavien

ensisijainen toive oli omistusasunnossa asuminen. He myös olivat päätyneet

asuntoihinsa elämäntilanteen sanelemina. Lisäksi epävarmuus asunnon

tulevaisuudesta ja vähäiset vaikutusmahdollisuudet omaan kotiin liittyvissä

asioissa estivät syvemmän kiintymiseen asuntoon. Tämän tutkimuksen

perusteella lähtökohtaisesti ne vuokralaiset, jotka eivät harkitse omistusasunnon
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ostamista, kotiutuvat. Sen sijaan vuokralaiset, joiden toiveena on omistusasunto,

kokevat vuokralla asumisen monessa suhteessa negatiivisempana asunnon

hallintamuotona.

hallintamuoto asuntoon päätyminen

vuokralaiset
rajalliset epävarmuus
vaikutus- ryhmä V2
mahdollisuudet

Kuvio 4. Kotiutumisen esteet

7.3. Lopuksi

Tämän tutkimuksen perusteella voinkin todeta omistusasunnossa asuvien

kotiutuvan vuokralaisia varmemmin asuntoihinsa. Kotiutumisessa sen sijaan ei

ole laadullisesti eroa, vaan sekä osakkeenomistajien että kotiutuneiden

vuokralaisten voidaan sanoa kokevan asuntonsa yhtä lailla kodiksi.

Mielenkiintoista on huomioida myös joukko vuokralaisia, jotka eivät syystä tai

toisesta kotiudu asuntoihinsa. Vuokralaisen kotiutumisen edellytyksenä tämän

tutkimuksen perusteella voidaankin pitää pitkää asumisaikaa, jonka aikana

vuokralainen kiinnittyy asuntoonsa ja asuinympäristöönsä. Toisekseen

vuokralaisten kotiutuminen näyttää edellyttävän tyytyväisyyttä vuokralla

asumiseen asunnon omistusmuotona.

Koti yksityisenä tilana on keskeinen identiteettiin vaikuttaja ja tekijä, jonka avulla

identiteettiä muodostetaan. (Cooper 1976, Stefanovic 1992, Giffordin 2002, 238

mukaan). Tämän tutkimuksen perusteella asunnon hallintamuodosta riippuen
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identiteetin muodostuminen on eriarvoista. Osakkeenomistajilla on suuremmat

edellytykset identiteettinsä muokkaamiseen ja ilmentämiseen asumisensa kautta.

Tällä tarkoitan osakkeenomistajien mahdollisuuksia muokata kotinsa rakenteita

itselleen sopivammiksi ja näin ollen identiteettiään tukevammaksi.

Koti myös rakentuu eri asioista sen omistusmuodosta riippuen. Vuokralainen

kokee asuntonsa kodikseen omien tavaroiden ja pitkän asumisajan seurauksena

tapahtuneen kiintymisen myötä. Osakkeenomistajalle koti sen sijaan muodostuu

varmuuden ja pysyvyyden tunteista, omista tavaroista, kodin muokattavuudesta

sekä fyysisestä omistamisesta. Kodin muodostumista hankaloittaa tämän

tutkimuksen perusteella vuokra-asumiseen liitetty epävarmuus sekä rajalliset

vaikutusmahdollisuudet omaa asuntoa koskevissa asioissa. Lisäksi asunnon

hallintamuoto vuokra-asuntona nähtiin asunnosta vieraannuttavana tekijänä.

Vuokra-asumisen kehittämisen kannalta olisi hedelmällistä pohtia keinoja miten

vuokra-asuntoihin kotiutumista voitaisiin edistää ja kuinka sitä voitaisiin

nopeuttaa. Tämän tutkimuksen perusteella vuokranantajien olisi syytä kiinnittää

nykyistä enemmän huomiota asuntojen muokattavuuden mahdollistamiseen.

Tällä tarkoitan asukkaiden valtuuksia päättää tietyissä rajoissa myös asuntojensa

kiinteistä kalusteista ja rakenteista. Lisäksi vuokra-asumiseen liitetty epävarmuus

on yksi sen suurimmista haasteista. Epävarmuutta vähentääkseen

vuokranantajien kannattaisi toteuttaa avointa tiedotusta taloyhtiötä ja sen

asuntoja koskevissa asioista. Tämä siksi, koska tieto lisää varmuutta ja epätieto

epävarmuutta.

Tässä tutkimuksessa pystyttiin tavoitteiden mukaisesti selvittämään asunnon

hallintamuodon merkityksiä kodin kokemiseen. Tutkimuksen toteuttamiseksi

valittu otos oli kuitenkin pieni (7 haastateltua vuokralaista ja 7 haastateltua

osakkeenomistajaa), joten kyseessä oli suhteellisen suppea työ. Uskon kuitenkin

pienenkin otoksen antaneen luotettavaa ja arvokasta tutkimustietoa ottaen
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huomioon tutkimuksen harvinaisen lähtökohdan asunnon hallintamuotoja

vertailevana tutkimuksena.
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Liite 1.

Teemahaastattelurunko

Taustatiedot:

Asunnon hallintamuoto
Asunnon sijainti
Asunnon koko
Asumisaika
Asukkaiden lukumäärä

Rakenteelliset ratkaisut:

Miten päädyit tähän asuntoon?
Mihin kaikkeen koet voivasi vaikuttaa tässä asunnossa?
Mikä tässä asunnossa on sinun omaasi?
Varustelutaso

 Rakentamisen laatu ja materiaalit (oletko tyytyväinen, oletko voinut
vaikuttaa)
Olisiko tässä asunnossa jotain parannettavaa? Aiotko toteuttaa
muutoksia?

Oletko harkinnut asunnon vaihtamista?

Kodin merkitys

Mitä sinulle tulee mieleen sanasta koti?
Mitä koti merkitsee sinulle?
Koetko tämän asunnon kodiksesi?

Mitkä asiat tekevät juuri tästä asunnosta kotisi?
Mistä asiasta tai esineestä  pidät eniten tässä asunnossa?
Mikä on lempipaikka kodissasi?
Oletko tyytyväinen siihen, miltä kotisi tällä hetkellä näyttää?

Voitko sanoa jotakin muutakin paikkaa kodiksesi? Mitä?
Minkä paikan sanoisit olevan kotisi, jos sinun täytyisi valita vain yksi?

Miten kuvittelet kotiutuvasi jos asuisitkin vuokra-asunnossa (tai
omistusasunnossa)?

Koetko, että asunnon hallintamuodolla on vaikutuksia siihen, kuinka koet tämän
asunnon kodiksesi?


