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TIIVISTELMÄ
Tarkastelen asumista tilankäytön näkökulmasta. Käytän tila-käsitettä, jossa tilaan sisältyy liike, aika
ja tilan ruumiillinen käyttäjä. Tila liittyy tässä käsityksiin paitsi sukupuolesta, myös yksityisestä ja
julkisesta. Vuorovaikutus tilan, ihmisten, ennakkokäsitysten, tottumusten ja erilaisten sosiaalisten
käytäntöjen välillä on tilankäyttöä. Käyttäjät muovaavat tilaa toiminnallaan samalla kun tilanjärjestely jäsentää ja säätelee heidän elämäänsä. Tilassa liikkuminen ja tekeminen ovat olennaisia sen
merkitysten muodostumisessa.
Tutkimuksen kohteena on Elsa Enäjärvi-Haavion ja Martti Haavion perheen kaupunki- ja kesäasumisen vuosina 1930-1950. Kysyn, miten Haavion perheen jäsenet käyttivät, muovasivat ja aistivat
tilaa ja miten tilanjäsentely sääteli ja määritteli heidän elämäänsä. Perheeseen kuuluneiden eri
ikäisten, eri sukupuolta ja eri sosiaalista asemaa edustaneiden jäsenten avulla pyrin tavoittamaan
elettyä ja käytettyä tilaa, joka on moniääninen, ristiriitainen ja muuttuva. Tarkastelussa on mukana
tilan ajallinen taso, jossa asunnon merkitykset muuntuvat ja kerrostuvat vuorokaudenajan, viikonpäivän ja vuodenajan mukaan.
Lähdeaineistona on Elsa Haavion päiväkirjat sekä Elsa ja Martti Haavion keskinäinen kirjeenvaihto,
josta on säilynyt noin 800 kirjettä, lisäksi on kirjeitä lastenhoitajille, sukulaisille ja ystäville. Kirjeaineiston ohella hahmotan perheenjäsenten tilankäytön tapoja ja eletyn tilan kokemuksia muun muassa lehtikirjoitusten, valokuvien ja elokuvan avulla. Kaupunkiasuntoja koskeva keskeinen lähdeaineisto on rakennuspiirustukset. Tekemäni asuntojen tilanjäsentelyjen analysointi perustuu suurelta
osin asuntojen pohjakaavoihin.
Haavion tohtoriperheen asuminen näyttäytyi työn tekemisen kautta ja tilankäytön eroille loi perustan
sukupuolten välinen työnjako. Henkinen työ asemoi Martin työhuoneeseensa, jossa työskentelevää
perheenpäätä ei saanut häiritä. Elsa vastasi taloudesta ja hallitsi koko asuntoa sekä hoiti pitkälti
perheen käytännön asiat ulospäin. Kotiapulaisille asunto oli ruumiillisen työn aluetta ja eroa tehtiin
työn, mutta myös puhuttelun kautta. Sukupuoleen liittyvät tilankäytön erot korostuvat kotona henkistä työtä tehneiden vanhempien erilaisina työtiloina. Martilla oli sekä kaupunkiasunnoissa että
huvilalla oma työhuone, jonka suljettuun tilaan hän saattoi vetäytyä työskentelemään. Elsalle ei ollut
omaa työhuonetta ja hän kirjoittikin yleensä pariskunnan makuuhuoneessa ja kesäisin huvilan parvekkeella tai ulkona luonnon helmassa. Avoimessa tilassa kirjallista työtä tekevän Elsan työskentelynsä oli hetkittäistä, täynnä katkoksia ja keskeytyksiä, sillä perheenäitinä hän oli koko ajan muiden
saatavilla.

Haavion perhettä ja erityisesti Elsaa leimaa pyrkimys tehdä asiat säntillisesti ja oikein. Aikaansa
seuraava ja monipuolisesti kaikkia medioita käyttävä Elsa toi viimeisimmän saatavilla olevan tieteellisen tietämyksen osaksi perheen asumista omaksuessaan niin kotitaloustieteen, lastenhoidon,
hygienian, ravitsemustieteen kuin puutarhanhoidonkin modernit opit. Uudenaikaisia käytäntöjä sovellettiin usein hyvin kirjaimellisesti Haavioiden arkisessa elämässä, mikä oli omiaan luomaan joskus ristiriitoja perheen sisällä.
Haavioilla koti oli lapsia varten ja olosuhteet yritettiin tehdä lapsille mahdollisimman hyviksi ja
terveellisiksi. Asiaan kuului myös kesänvietto maalla, jolloin lapset pääsivät kesän ajaksi pois epäterveellisestä kaupungista maaseudun puhtaaseen ilmaan ja aurinkoon. Julkisuudessa Elsa antoi
kuvaa itsestään tutkijaäitinä, joka työskenteli lastensa ympäröimänä. Hän oli esikuvana muille äideille työn ja perheen, akateemisuuden ja äitiyden yhdistämisessä. Elsa ei tosin ajan tavan mukaan
vastannut kotitaloudesta ja lastenhoidosta yksin vaan hänellä oli aina koulutettu lastenhoitaja ja kotiapulainen apunaan. Väestöliiton varapuheenjohtajana Elsa toi oman perheensä ja kotinsa julkisuuteen edistääkseen Suomen väestönlisäyksen asiaa. Julkisuudessa Haavion lapsiperhe näyttäytyy
suomalaisena ihanneperheenä ja heidän kotinsa sitä kautta esimerkkikotina.
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1. JOHDANTO
Tullessaan oppineen naisen kaupunkilaiskotiin, jossa on neljä pientä lasta [- -] odottaa näkevänsä rasittuneen äidin,
mutta vastaan tuleekin säteilevän tyytyväinen ja hyvinvoipa, punaposkinen ja kirkassilmäinen nuori nainen, joka
vielä viimeisen vauvansa jälkeen on tullut entistä ehommaksi. Ja pikku Haaviot? He ovat kaikki –Jumalan kiitos,
kuten heidän äitinsä sanoo –terveitä, punaposkisia, samoin kuin heidän äitinsäkin, iloisia ja luonnollisia, sopusuhtaisen kodin onnellisia lapsia. Kaikesta suuresta opistaan ja paljosta työstään huolimatta tämän perheen vanhemmat
näet osaavat järjestää aikaansa lastensakin käytettäviksi, sillä lopultahan tämä todella on vain järjestelykysymys, jos
oikein rehellisiä olemme. Isä lukee lapsille satuja ja voimistelee nuorimpien kanssa joka päivä. Tosin tohtori Enäjärvi-Haaviolla on myös hoitoapua, kun lapsia on niin monta, mutta pääasiallisesti hän kuitenkin itse hoitaa ja kasvattaa lapsensa, koska kuten hän itse kauniisti sanoo, hänen elämänsä on niin ”onnellisesti järjestynyt”, että hän saa
olla kotona ja voi samalla olla sekä aina läsnäoleva äiti lapsilleen että samalla tehdä myös omaa henkistä työtään.1

1.1. Tutkimusmetodi ja tutkimusongelma
Tutkimusaiheenani on asuminen tilankäyttönä. Kirsi Saarikankaan mukaan tilaan kuuluu ajallinen
taso sekä ruumiillinen ja sukupuolinen aistiva ja liikkuva subjekti. Vuorovaikutus tilan, ihmisten,
ennakkokäsitysten, tottumusten ja erilaisten sosiaalisten käytäntöjen välillä on tilankäyttöä. Käyttäjät
muovaavat tilaa toiminnallaan samalla kun tilanjärjestely jäsentää ja säätelee heidän elämäänsä.
Tilassa liikkuminen ja tekeminen ovat olennaisia sen merkitysten muodostumisessa. Tilankäytön
merkitykset eivät ole kuitenkaan kaikille samoja vaan merkitysten muodostuminen liittyy muun
muassa sukupuoleen, luokkaan ja sosiaaliseen asemaan.2

Sotien välisenä aikana asuntojen suunnittelussa ihanteiksi nousivat rationaalisuus, asuntohygieeniset
periaatteet sekä funktionaalisuus. Muutosta tapahtui sekä asuntojen tilanjäsentelyssä että käsityksissä
hyvästä asumisesta. Ihanteelliseksi asunnoksi nousi tiloiltaan eriytyneen porvarillisen asunnon sijaan
uudenlaiseen toiminnalliseen kolmijakoon perustuva moderni keskiluokkainen asunto. Modernin
asunnon synty liittyi muutoksiin perhe-elämässä. Keskiluokkaisissakin perheissä äiti joutui yhä
useammin osallistumaan kotitaloustöiden tekemiseen. Kotitalous tieteenä pyrki järkeistämään keittiötä tilana ja nostamaan perheenemännän työn arvostusta. Nainen nousi nyt taloudenhoidon ja muun
perhe-elämän organisoijana entistä korostuneemmin perheen keskushenkilöksi miehen jäädessä
syrjään. 3
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Siihen, että ’meitä on niin vähän’. Hopeapeili 1/1941.
Saarikangas 1998b, 184, 187-189.
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Ollila 1993, 136, 139-140.
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Tarkastelun kohteeksi olen valinnut Elsa Enäjärvi-Haavion ja Martti Haavion perheen asumisen.
Lasken tässä tapauksessa perheeseen kuuluvaksi vanhempien ja lasten lisäksi muun muassa Haavioilla talvisodan aikana asuneen Elsan Ida-tädin sekä kotiapulaiset, vaikka palvelijoita ei yleensä
pidetty perheenjäseninä. Tutkimuskohteen valinnan perusteena on ollut saatavissa oleva laaja ja
monipuolinen lähdeaineisto, jonka avulla on mahdollista pyrkiä analysoimaan tilan käytön tapoja ja
olemassa olleita eletyn tilan kokemuksia. Eletty tila on käyttäjien arkielämässä tuottamaa tilaa. 4
Halusin myös ottaa kohteeksi kaupunkikivitalossa asuneen lapsiperheen, jonka elämäntapaan kuului
kesänvietto maalla omassa huvilassa.

Kysyn, miten Haavion perheen jäsenet käyttivät, muovasivat ja aistivat tilaa ja miten tilanjäsentely
sääteli ja määritteli heidän elämäänsä. Perheeseen kuuluneiden eri ikäisten, eri sukupuolta ja eri
sosiaalista asemaa edustaneiden jäsenten avulla pyrin tavoittamaan elettyä ja käytettyä tilaa, joka on
moniääninen, ristiriitainen ja muuttuva. Tarkastelussa on mukana tilan ajallinen taso, jossa asunnon
merkitykset muuntuvat ja kerrostuvat vuorokaudenajan, viikonpäivän ja vuodenajan mukaan. En
kuvaa perheen asuntoa suljettuna yksikkönä vaan tilan ja tilan käyttäjien vuorovaikutusta ympäröivän
maailman kanssa. Pohdin perheenjäsenten olemista, liikkumista ja tekemistä tilassa sekä sukupuoleen, luokkaan tai ikään liittyviä eroja. Pyrin myös rekonstruoimaan tilaan liittyviä aistimuksia: ääniä,
hajuja ja valoa. Kysyn, miten perheen kaupunkikodit ja kesähuvilat näyttäytyvät ajan, sukupuolen,
luokan, levon ja työn, yksityisen ja julkisen sekä lähtemisen ja jäämisen kautta. Tarkastelen myös
Elsan kirjoituksissa yhdeksi keskeiseksi teemaksi nousevaa aihetta: työn ja perheen yhteensovittamista. Rajaan tutkimuksen kohteeksi Haavion perheen kaupunki- ja kesäasumisen vuodesta 1930
vuoteen 1950 eli aikarajaus käsittää käytännössä Elsan ja Martin koko yhteiselämän.

Käytän tässä työssä tila-käsitettä, jossa tilaan sisältyy liike, aika ja tilan ruumiillinen käyttäjä. Tila
liittyy tässä käsityksiin paitsi sukupuolesta, myös yksityisestä ja julkisesta. Tilaan sisältyvät myös
kaksi muuta keskeistä käsitettä: asunto ja koti. Asunto on näistä kahdesta neutraalimpi ilmaus. Se
pitää sisällään asuinpaikan, asumisen aktiivisena toimintana ja asukkaat. Koti, joka on käsitteenä
vahvasti emotionaalisesti latautunut sisältää näiden lisäksi ilmapiirin ja asukkaiden väliset suhteet.5
Koti oli myös keskiluokan retoriikan ja toiminnan kohde. Oikean kotikulttuurin uskottiin syntyvän
vain rakkauden luomalle perustalle. Ilman rakkautta, jolla legitimoitiin sekä perhe ja avioliitto että
naisten perheen hyväksi tekemä työ, kodin nähtiin jäävän hengettömäksi. Äitiyden glorifioiminen,
kotitaloustieteen uusien periaatteiden käyttöönotto ja perheenemäntien työn arvostuksen nostaminen
4
5

Saarikangas 2002, 18-19.
Markkola 1999, 12, 18-19.
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olivat keskeiset rakenneosat muun muassa Marttajärjestön 1930-luvulla edistämässä uudessa kotikulttuurissa. 6 Työläisnaisten kodit olivat taas keskiluokan naisille kohteita, joihin pyrittiin siirtämään
keskiluokkaisen perhe-elämän ja asumisen mallia. 7

Jaan tutkimusongelman käsittelyn kolmeen eri osaan. Luvussa kaksi tarkastelen Haavion perheen
kaupunkiasumista. Painopiste on tällöin asuntojen tilanjäsentelyn analyysissä. Luvussa kolme tutkin
kesäsumista, jolloin otan huomioon kesähuvilan sisätilan lisäksi myös sitä ympäröivän pihan ja
puutarhan sekä maiseman kansallisena tilana. Luvussa neljä käsittelen asumista sodan synnyttämissä
erityisolosuhteissa. Tässä osassa korostuu tilan ajallinen taso, sillä pommituksia paossa olevan perheen naiset ja lapset asuivat huvilalla silloin poikkeuksellisesti myös talviaikaan.
1.2. Lähdeaineisto
Lähdeaineistosta pääosan muodostavat kirjeet. Elsan ja Martin keskinäisestä kirjeenvaihdosta on
säilynyt noin 800 kirjettä, lisäksi on kirjeitä muun muassa lastenhoitajille, sukulaisille ja ystäville.
Toinen keskeinen lähdeaineisto on Elsan päiväkirjat; Martti ei ilmeisesti sotavuosia lukuun ottamatta
nuoruusvuosiensa jälkeen päiväkirjaa pitänyt. Koska päiväkirjat ja suurin osa säilyneistä kirjeistä on
Elsan kirjoittamia niin voisi olettaa, että Elsan ääni nousee päällimmäiseksi. Martti kuvailee kuitenkin kirjeissään ja lehtikirjoituksissaan yllättävän paljastavasti perheen kotia ja arkea.

Kirjeaineiston ongelmana on se, että on paljon sellaisia itsestään selviä asioita asunnosta ja kodista,
joita puolisoiden ei tarvitse kertoa toisilleen. Hahmottaessani kuvaa perheen asunnoista, antoisimpia
olivat Elsan ja Martin kirjeet sukulaisille ja ystäville. Toinen ongelma on se, että kirjeitä on vain siltä
ajalta, kun puolisot olivat erossa toisistaan. Valtaosa aineistosta on sotavuosilta; 1940-luvun lopulta
kirjeitä ei juurikaan ole. Elsan sota-ajan kirjeissä Martille perheellä on pääasiassa kaikki hyvin; ongelmiaan Elsa tilittää sitten kirjeissään sukulaisille. 8

Martin kirjeiden tulkintaa vaikeuttaa sama asia, joka tekee ne niin hauskoiksi lukea eli hänen viljelemänsä huumori. Hänen koko 1930-luvun kirjeitään Elsalle, lapsille ja sukulaisille määrittää halu
hauskuuttaa, viihdyttää, kertoa huvittavia yksityiskohtia perheen elämästä; vaikeuksista niissä ei
kirjoiteta. Vasta talvisodan ja erityisesti jatkosodan kirjeissä leikkimielisyys on poissa, kirjeet vakavoituvat ja niissä kirjoittaa, toisinaan hyvin paljaasti, perhettään kaipaava, sotaan väsyvä mies.

6
7

Ollila 1993, 136.
Markkola 1994, 183.
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Mielenkiintoisen aineiston muodostaa Helsingin yliopiston kansalaismuistiprojektissa sähköisessä
muodossa julkaistu kirjeenvaihto. Lähdekriittisessä tarkastelussa aineiston harvinaisuus ja julkaisijan
arvovaltaisuus painoivat niin paljon, että päätin ottaa sen käyttöön. Kyseessä on Haavioiden ensimmäisen kotiapulaisen Martta Saastamoisen ja hänen sisariensa kirjeenvaihto sekä Elsan kirjoittama ohjelappu ja työtodistus Martalle. Lisäksi Saastamoisen sisarusten kirjeenvaihtoa sotavuosilta
on julkaistu Erkki Savolaisen toimittamassa teoksessa Rakkaat siskot!. 9 Kirjeiden perusteella on
mahdollista yrittää hahmottaa asumista myös kotiapulaisen näkökulmasta.
Olen käyttänyt Katarina Eskolan teoksia Yhdessä, Sodassa, Itään ja Autius lehtipuissa10, joissa hän
on julkaissut Martin ja Elsan yhteisen kirjeenvaihdon ja Elsan päiväkirjat muokkaamattomina ja
lyhentämättöminä sekä muuta aineistoa, kuten valokuvia, kirjeitä ystäville ja sukulaisille, puheita,
lehtikirjoituksia, piirroksia ja kalenterimerkintöjä. Eskola on analysoinut ja tulkinnut aineistoa
omissa välikirjoituksissaan, mutta olen pyrkinyt käyttämään teoksia pääasiassa lähdejulkaisuina,
jotta Eskolan tulkinnat eivät lähtisi kuljettamaan minua vaan pystyisin tekemään omia päätelmiä
lähdeaineistosta.

Kaupunkiasuntoja koskeva keskeinen lähdeaineisto on Helsingin kaupungin rakennusvalvontaviraston arkistossa (RVVA) mikrofilmeinä säilytettävät rakennuspiirustukset. Tekemäni asuntojen
tilanjäsentelyjen analysointi perustuu suurelta osin asuntojen pohjakaavoihin. Rakennuspiirustuksissa ongelmallista on se, että vaikka ne on hyväksytty, mikään ei takaa, että talot olisi rakennettu
juuri piirustusten mukaan, sillä muutokset rakennusvaiheessa eivät olleet harvinaisia. Arkkitehti
Paavo Riihimäen Haavioille Sammatin Lehtiniemeen suunnitteleman huvilan rakennuspiirustuksia
minulla ei ollut käytettävissä.

Olen käyttänyt lähdeaineistona Eskolan teossarjassa, elämäkerroissa ja muissa kirjoissa sekä lehtiartikkeleissa julkaistuja valokuvia. Näiden joukossa on hyvin vähän sisäkuvia kaupunkiasunnoista
tai kesähuvilasta. Suurin osa kuvista on kesällä huvilalla otettuja ulkokuvia. Tässä työssä analysoimani sisäkuvat ovat ammattivalokuvaajien ottamia ja ne on julkaistu lehtiartikkelissa ja kirjassa.

8

Kts. Eskola 2001, 81-85.
Savolainen Erkki (toim.), Rakkaat siskot! Rikkamäen Saastamoisen sisarten kirjeenvaihtoa kotirintamalla 1939-1945.
Gummerus Kirjapaino Oy, Saarijärvi 1998.
10
Eskola Katarina (toim.), Yhdessä. Martti Haavion ja Elsa Enäjärvi-Haavion päiväkirjat ja kirjeet 1928-1939. WSOY,
Helsinki 2000. Eskola Katarina (toim.), Sodassa. Elsa Enäjärvi-Haavion ja Martti Haavion kirjeet 1939-1940. Helsinki
2001. Eskola Katarina (toim.), Itään. Elsa Enäjärvi Haavion ja Martti Haavion päiväkirjat ja kirjeet 1941-1942. Helsinki
2002. Eskola Katarina (toim.), Autius lehtipuissa. Elsa Enäjärvi-Haavion ja Martti Haavion päiväkirjat ja kirjeet
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9
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Kuvia analysoidessani pyrin ottamaan huomioon niiden käyttötarkoituksen ja niiden perheen kodista
antaman kuvan. Nämä asetelmakuvat eivät välttämättä vastaa kotia arjen asussa.
1.3. Kirjallisuus
Kirsi Saarikankaan käsitykset asunnosta tilana, joka tuottaa ja uusintaa merkityksiä ja jäsentää sosiaalista todellisuutta ovat tämän tutkimuksen teoreettisena lähtökohtana. Saarikangas on tutkimuksissaan tarkastellut asuntoa tavalla, joka voidaan nähdä yhteiskunnallisesti merkittävänä. 11 On nähtävissä, että monet myöhemmät asumista käsittelevät tutkimukset ovat saaneet innoitusta Saarikankaan esittämistä ajatuksista. Niin on käynyt minullekin ja edellä kerrotulla haluan perustella sitä,
minkä vuoksi tämän työn kirjallisuuspohjasta merkittävän osan muodostavat Saarikankaan tutkimukset ja erityisesti teos Asunnon muodonmuutoksia. Puhtauden estetiikka ja sukupuoli modernissa
arkkitehtuurissa.12 Siinä hän tarkastelee muun muassa tilan ja sukupuolen välisiä suhteita, liikettä
tilassa, tilajärjestelyiden ja asukkaiden välistä suhdetta sekä kotia sosiaalihygieenisenä projektina.
Ranskalainen filosofi Gaston Bachelard analysoi tilakokemusta teoksessaan Tilan poetiikka.13 Barhelardille asunto tilana ei ole vain geometrinen laatikko vaan ”asuttu tila ylittää geometrisen tilan”.
Eletty talo on materiaalien tuntumana käsissä, äänien kaikuina huoneissa, valon erivärisinä sävyinä,
asunnon korkeuseroina ja tuoksuina. Tilakokemuksen tarkastelussa kaikki aistit ovat tasavertaisina
mukana. Eletty tilaan ikäänkuin puristuu ihmisen ympärille ja kokemukset tilasta kiinnittyvät ruumiiseemme; talo muovaa ihmistä. Tilan poetiikassa talo on kuitenkin ennen kaikkea turvapaikka,
koti.
Orvar Löfren ja Jonas Frykman valottavat teoksessaan Den kultiverade människan14 keskiluokan
maailmankatsomuksen ja elämäntavan muotoutumista 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa. Sitä hyvän
elämän ihannetta, joka levisi aikaa myötä kattamaan koko yhteiskunnan. Teos antaa taustaa tarkastelujaksoni, 1930-1940-luvun, asumista koskeville ihanteille sekä kuvaa näiden käsitysten syntyprosesseja, mikä voi auttaa ymmärtämään miksi juuri näistä asumiskäytännöistä tuli yleisesti hyväksyttyjä, vallassa olevia. Merkittävää on myös kirjoittajien tulokulma aiheeseen. He lähestyvät
laajoja kulttuurisia muutoksia yksityisen ihmisen elämän, perheen, kodin ja parisuhteen kautta. Arkielämän pienet yksityiskohdat ja käytännöt sekä muutokset niissä kuljettavat tarinaa eteenpäin. He
11

Palin 1995, 178.
Saarikangas Kirsi, Asunnon muodonmuutoksia. Puhtauden estetiikka ja sukupuoli modernissa arkkitehtuurissa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki 2002.
13
Bachelard Gaston, Tilan poetiikka. Alkuteoksesta La poétique de l’éspace (1957) suom. Tarja Roinila. Nemo, Helsinki
2003
14
Frykman Jonas and Löfgren Orvar, Culture Builders. A Historical Anthropology of Middle-Class Life. Den kultiverade
människan, translated by Alan Crozier. Rutgers University Press, 1987.
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tuovat teoksessaan myös esiin sitä, kuinka hyvän ja kunnollisen elämän ihanteen synty liittyi tai kulki
yhtä jalkaa kansallisuusaatteen nousun kanssa. Löfren ja Frykman tarkastelevat ruotsalaista yhteiskuntaa, mutta on merkille pantavaa, kuinka samantapaisia kansallistunteen merkkejä liitettiin myös
suomalaisten kotien arkeen. Teoksessa Suomen kotien päivä valkenee...15 Anne Ollila tutkimuskohteena on Martta-järjestö, mutta samalla hän luotaa kotien näkökulmasta suomalaisessa yhteiskunnassa 1900-luvun alkukymmeninä tapahtunutta modernisoitumis- ja muutosprosessia, jonka osasina
olivat kotitalouden tieteellistäminen, ydinperheihanteen läpimurto ja kotikulttuurin syntyminen.

Kesänviettoa ja huvilakulttuuria ovat käsitelleet muun muassa Stig Jaatinen kirjassaan Elysium Wiburgense16, Eeva-Liisa Kauppisen pro-gradu –tutkielmassa Suvi Saimaalla17 sekä Carola Rosengrenin teoksessa Unelmana Kesä 18 , jossa hän on tutkinut yhden perheen huvilaelämää Ruissalossa
1910-luvulla. Lähdeaineistona Rosengren on käyttänyt kirjekokoelmaa, jota hän on tulkinnut mikrohistoriallisella metodilla. Saarikankaan tavoin sukupuolen tematiikka suhteessa tilaan nousee esiin.
Kirjassa hahmotetaan työn tekemisen ja ajankäytön kautta oikean porvarillisen elämäntavan mallia,
johon kesänvietto huvilalla kuuluu oleellisena osana.
1.4. Elsa Enäjärvi-Haavio ja Martti Haavio
Elsa Eklundin perhe oli Elsan ollessa seitsenvuotias muuttanut Vihdistä Helsinkiin, missä perhe alkoi
harjoittaa liiketoimintaa. Heillä oli meijeri ja useita kauppapuoteja, joissa myytiin maitoa ja muita
elintarvikkeita. Kalliossa lapsuutensa viettäneestä Elsasta tuli sukunsa ensimmäinen ylioppilas.
Yliopistossa hän tapasi Martti Haavioon, kirkkoherran pojan Yläneeltä. 19 Elsa ja Martti olivat itsenäisen Suomen ensimmäistä ylioppilassukupolvea. He olivat nuoria aktiiveja, jotka olivat mukana
monissa ajan aatteellisissa riennoissa. Molemmat kirjoittivat ahkerasti lehtiin ja pitivät puheita,
Martti toimitti useita lehtiä ja kirjoja, oli perustamassa lehtiä ja kirjoitti runoja nimimerkillä P.
Mustapää. He kävivät yhdessä ja erikseen runonkeruumatkoilla Karjalassa, Inkerinmaalla ja Virossa.
Heillä oli myös paljon yhteyksiä ulkomaille ja Elsa ylläpiti laajaa kansainvälistä kirjeenvaihtoa.
Molemmat lähtivät akateemiselle uralle. Martti väitteli tohtoriksi 1929 ja hänet nimitettiin dosentiksi

15

Ollila Anne, Suomen kotien päivä valkenee... Marttajärjestö suomalaisessa yhteiskunnassa vuoteen 1939. Suomen
Historiallinen Seura, Helsinki 1993.
16
Jaatinen Stig, Elysium Wiburgense. Villabebyggelsen och villakulturen kring Viborg. Viipurin tienoon huvila-asutus ja
huvilakulttuuri. Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk. Helsinki 1997.
17
Kauppinen Eeva-Liisa, Suvi Saimaalla. Huvilakulttuuria ja kesänviettoa Savonlinnan seudulla 1800-luvun lopulta
vuoteen 1939. Pro gradu –tutkielma. Turun yliopisto. Kulttuurien tutkimuksen laitos. Suomalainen ja vertaileva kansantiede. 1992.
18
Rosengren Carola, Unelmien kesä. Huvilaelämää Ruissalossa 1910-luvulla. Turku 2003.
19
Haavikko 1993, 38; Sievänen-Allen 1993, 17.
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1932 ja professoriksi 1949. Elsa väitteli vuonna 1932 ja hänet nimitettiin dosentiksi 1947. Työtä he
tekivät toinen toistaan tukien ja kannustaen ja yhdessä toistensa töistä keskustellen. 20

Yhdeksän vuotta kestäneen välillä tiiviin ja toisinaan vähemmän tiiviin seurustelun jälkeen pari
vihittiin joulukuussa 1929. Ensimmäisen lapsen synnyttyä 1933 Elsa jäi kotiin, mutta jatkoi tieteellisen työn tekemistä. Lapsia perheeseen syntyi viisi: Elina 1933, Marjatta 1935, Matti 1938, Katarina
1940 ja Magdalena 1943. Erityisesti Elsalle tuotti tuskaa se, etteivät he yrityksistään huolimatta
saaneet kuudetta lasta, sillä Väestöliiton varapuheenjohtajana Elsa kannusti perheitä hankkimaan
vähintään kuusi lasta, jotta Suomen väkiluku kasvaisi. Haavioiden perheeseen kuului eri aikoina
lisäksi kotiapulaisia, lastenhoitajia ja Elsan alkuun saattamaan kotisisarkoulutukseen osallistuvia
kotisisarharjoittelijoita. Martti oli 1940-luvulla WSOY:n kirjallisena johtajana merkittävä kirjallinen
vaikuttaja ja hän koki uuden tuotteliaan kauden runoilijana. Elsa oli yhteiskunnallisesti aktiivinen
toimija, jonka alkuvaiheessa olleen poliittisen uran katkaisi varhainen kuolema.21 Heidän elämäntapaansa luonnehtii pyrkimys koulutuksen kautta eteenpäin, antautuminen tieteelliselle työlle, valtava kirjallinen tuotteliaisuus, itsekuri, uupumaton työnteko, pyrkimys itsensä kehittämiseen, ajanhallinta, isänmaallisuus sekä kodin ja perheen arvon korostaminen.

2. KAUPUNKIASUNNOT
2.1. Käsityksiä hyvästä asumisesta
Haavion perheen asuntojen pohjakaavojen analysointi olisi hedelmätöntä ilman tilanjäsentelyn liittämistä ajankohdan asumiskäytäntöihin ja käsityksiin hyvästä asumisesta. Seuraavassa esittelen
asumisen ihanteita tilanjäsentelyltään eriytyneen porvarillisen asunnon sekä sotienvälisen ajan modernin asunnon kautta.

2.1.1. Porvarillinen kaupunkiasunto
Ajankohdan asumista määritteli säädynmukaisuus; eri sosiaaliryhmille tarkoitetut asunnot erosivat
sijainniltaan, kooltaan ja tilajäsentelyiltään toisistaan. Kirsi Saarikankaan mukaan uusi porvarillinen,
tiloiltaan eriytynyt, asunto syntyi 1800-luvun lopulla kivitalojen rakentamisen myötä ja säilyi keskiluokkaisena asumisen mallina ja ideaalina aina 1930-luvulle asti. Keskeistä siinä oli asunnon
20
21

Kts. esim. Elsan ja Martin elämänkulku, Eskola 2003, 554-577.
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huoneiden jakaminen julkisiin eli edustamisen ja sosiaalisen kanssakäymisen tiloihin sekä yksityisiin,
vain perheen käytössä oleviin tiloihin. 22 Yksityisen ja julkisen rajan asettuminen asunnon sisälle
liittyi 1800-luvun lopun muutoksiin käsityksissä perheestä ja perhe-elämän privatisoitumiseen. 23
Ihanteeksi tuli myös tilan suuri eriytyneisyys, jolloin jokaiselle eri toiminnolle tuli varata oma huoneensa. Huoneille vakiintuivat myös omat erityiset nimensä aikaisemmin käytettyjen salin ja kamarin
sijaan. Porvarillinen asunto jakautui tilanjäsentelyltään kolmeen eri toiminnan alueeseen: sosiaalisen
kanssakäymisen tiloihin, perheen yksityisiin tiloihin ja talousosaan. 24 Edustustilat sijaitsivat asunnon
kadunpuoleisissa, arvokkaimmissa huoneissa. Tärkein julkinen tila oli sali, joka oli asunnon suurin
huone. Perheen yksityiset tilat olivat yleensä asunnon pihan puoleisissa huoneissa. Talousosa oli
jyrkimmin erotettu asunnon muista tiloista, sillä keittiö ja palvelijanhuone oli sijoitettu pihan puolelle
mahdollisimman etäälle muista huoneista. Etäisyys eteisestä ja koko kuvastivat huoneiden arvojärjestystä. Edustustilojen suuri koko ja arvokas sisustus henkivät niiden tärkeyttä. Etäämpänä olleita
yksityisiä tiloja pidettiin vähemmän tärkeinä ja äärimmäisenä oli syrjäisin ja vähämerkityksisin
palvelijanhuone.25

Porvarillisen asunnon tilanjäsentelyllä säädeltiin asukkaiden ja vieraiden, miesten ja naisten, vanhempien ja lasten sekä isäntäväen ja palvelijoiden välisiä suhteita, kosketuksia ja kohtaamisia tilassa.
Tilaratkaisut tukivat tietynlaisia liikkumista tilassa; ikä, sukupuoli ja asema määrittelivät mahdollisia
kulkureittejä asunnossa. Edustamisen ja sosiaalisen kanssakäymisen tilojen sijainti pääsisäänkäynnin
välittömässä yhteydessä asunnon kadunpuoleisessa osassa yhtenä rivistönä rajasi vieraille tarkoitetun
alueen tehokkaasti muusta huoneistosta. Perheen yksityiset tilat, joihin vieraiden ei ollut yleensä
tarkoitus päästä, olivat asunnon etäisemmissä osissa suljettujen ovien tai pimeiden käytävien takana.
Perheen isällä oli oma tila, työhuone tai kirjasto, jossa hän saattoi työskennellä perheeltä rauhassa.
Äidillä ei yleensä omaa huonetta ollut, vaan hän hallitsi ja valvoi koko asuntoa, myös keittiötä, ilman
omaa tilaa. Palvelusväki liikkui kaikkialla asunnossa mutta heidän liikkumisensa ja tekemänsä työ
pyrittiin häivyttämään ja tekemään näkymättömäksi tilajäsentelyjen avulla. 26

2.1.2. Moderni keskiluokkainen asunto
Sotien välisen ajan uudet asumisen, perheen ja kodin ihanteet muokkasivat myös keskiluokkaista
asuntoa. Funktionalismi toi asunnonsuunnitteluun pyrkimyksen asunnon tilalliseen selkiyttämiseen
22
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ja asumisen rationalisointiin. Asunnon koko pieneni, ja jo 1800-luvulla esiin nousseet hygieeniset ja
moraaliset kysymykset ulotettiin nyt koskemaan työväenasuntojen lisäksi myös ylempien sosiaaliluokkien asumista. Modernin asunnon tuli olla valoisa, ilmava, tilankäytöltään tarkoituksenmukainen
ja funktionaalisesti jäsentynyt. On kuitenkin huomattava, että vaikka funktionalistisesta asuntosuunnittelusta keskusteltiin vilkkaasti 1930-luvulla, niin yleisesti sitä toteutettiin vasta sodan jälkeen.
1920- ja 1930-lukujen kivitalorakentamiselle oli tyypillistä uusien, modernien ja vanhojen, perinteisten asumisen ihanteiden ja mallien rinnakkaisuus ja yhdistyminen. 27

Funktionalismin ihanteiden mukaisessa asunnossa keskeistä on hygieenisyys, terveellisyys, yksityisyys sekä tilojen eriyttäminen. Tämä johti tilanjäsentelyssä uudenlaiseen toiminnalliseen kolmijakoon, jossa asunto jakautui perheen yhdessäololle tarkoitettuun arki- tai olohuoneeseen, yksinoloon,
nukkumiseen ja seksuaalisuuteen varattuun makuuhuoneeseen sekä kotitaloustyöhön tarkoitettuun
keittiöön. Keskeisiä tilojen eroja muotoilevina kriteereitä olivat hygienia ja moraali; likainen ja
puhdas, symbolisessa ja materiaalisessa merkityksessä, oli erotettava toisistaan. Makuuhuoneiden
merkitys korostui ja moraalikäsitysten mukaan eri sukupuolta oleville lapsille oli varattava omat
vanhempien makuuhuoneesta erilliset huoneensa. Vanhempien erillinen, muilta suljettu makuuhuone
liittyi parisuhteen merkityksen korostumiseen ja tuli avioparin yksityisyyden, seksuaalisuuden ja
reproduktion paikaksi. Parisuhteen merkkinä huoneessa oli parisänky. Asunnon keskeiseksi, perheen
yhdessäolon huoneeksi nousi olohuone tai arkihuone. Sinne keskiluokkainen perhe kokoontui yhdessä lukemaan tai kuuntelemaan radiota. Arkihuoneessa yhdistyivät porvarillisen asunnon salin,
kirjaston, isännän työhuoneen ja ruokasalin tehtävät. Erona saliin, joka saattoi olla käytössä vain
juhlatilana ja usein lapsilta suljettuna, moderni olohuone oli sekä perheen arkisessa käytössä että
satunnaisten vieraiden vastaanottotilana, ja se oli avoinna lapsillekin. Yksityisyyden korostaminen,
ydinperheihanne ja uusi kotikulttuuri sulki kodin yhä enemmän perhe-elämän, kotitalouden ja aktiivisen kodinhoidon alueeksi ja sosiaalinen elämä ja vapaa-ajan viettäminen pyrittiin siirtämään
funktionaalisten ihanteiden mukaan asunnon ulkopuolelle kaupungin julkisiin tiloihin. 28

Palvelusväen määrän väheneminen sekä rationaalisuuden ja hygieenisyyden ihanteet muuttivat käsityksiä hyvästä keittiöstä. Uusiin asuntoihin alettiin suunnitella pieniä, tilankäytöltään tehokkaita
laboratoriokeittiöitä, joissa perheenäiti saattoi yksin huolehtia ruuanlaitosta ilman kotiapulaista.
Tilankäytön rationalisointi kohdistui keittiössä liikkuvaan ja työskentelevään naiseen, jonka turhat
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askeleet ja liikkeet pyrittiin minimoimaan.29 Kotitaloustiede sai alkunsa Yhdysvalloissa 1800-luvun
lopulla. Uusia eri alojen tieteellisiä keksintöjä ja löytöjä haluttiin soveltaa ruuanlaittoon, taloudenhoitoon, siivoukseen ja muihin kotitaloustöihin. Kotitalouden tieteellistäminen vahvisti perhekeskeistä ajattelutapaa ja vahvisti ydinperheideologiaa legitimoimalla ydinperheen keskeiseksi kulutusyksiköksi. Suomessa kotitaloustieteestä kiinnostuttiin 1920-luvulla; vaikutteet ja mallit otettiin
Saksasta ja Yhdysvalloista. Marttaliitto otti asiakseen kotitaloustieteen ideologioiden levittämisen ja
kiinnitti huomiota myös oikeisiin työtapoihin ja työtilojen asianmukaisuuteen. Työnteko pyrittiin
rationalisoimaan töiden tarkalla ennakkosuunnittelulla. Marttaliitto korosti työtehon merkitystä
perheenäidin työn helpottamisessa. Anne Ollilan mukaan tieteellisessä kotitalousajattelussa edistysusko korvasi eettiset pohdinnat siitä, millainen on hyvä ihminen ja hyvä elämä. Tieteellisyyden,
rationalisoinnin ja tekniikan uskottiin olevan automaattisesti tie parempaan. 30

Modernin keskiluokkaisen asunnon ihanteessa perheenjäsenet sijoittuivat tilaan eri tavoin. Yksinomaan kotitaloustöille varattu keittiö merkittiin perheenäidin alueeksi. Keittiö ruuankäryineen erotettiin muista tiloista, mutta ei niin jyrkästi eikä niin erilleen kuin porvarillisessa asunnossa. Lepoa,
yksinoloa ja parisuhdetta varten oleviin makuuhuoneisiin sijoitettiin tytöt omaan huoneeseensa, pojat
omaansa ja aviopari yhteiseen makuuhuoneeseensa. Arkihuone oli perheenjäsenten yhteinen tila,
joka usein oli myös perheen isän työhuone. 31 Isän työnteko saattoi kuitenkin sulkea huoneen muilta
perheenjäseniltä, sillä isää ei saanut häiritä.
2.2. Haavioiden kaupunkiasunnot
Sotienvälisen ajan eurooppalaisissa kaupungeissa oli tavallista, että hienostolla, keskiluokalla ja
työväestöllä oli omat kaupunginosansa. Näin oli myös Helsingissä, jossa asuinpaikka määräytyi
pitkälti sosiaalisen aseman, varallisuuden ja kielen mukaan. Vakavarainen ruotsinkielinen väki oli
asettunut keskustaan sekä Eiraan, Ullanlinnaan ja muualle kaupungin eteläiseen kärkeen. Suomenkielinen akateeminen väki ja virkamiehistö otti omakseen Kruunuhaan, Katajanokan sekä uuden,
modernin Töölön. Nouseva keskiluokka 32 rikkoi rajoja, sillä heitä asui joka puolella kaupunkia,
kuitenkin eniten Pitkänsillan pohjoispuolella, joka Punavuoren tapaan oli työväestön aluetta. Maalta
Helsinkiin paremman toimeentulon toivossa muuttaneet löysivät itselleen asunnon useimmiten Pitkänsillan pohjoispuolelta Kalliosta tai Sörnäisistä, joissa vuokrataso oli edullinen. 33
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2.2.1. Liisankatu 6 – parin ensiasunto
Martti vuokrasi syksyllä 1929 Kruunuhaan kaupunginosasta kerrostalohuoneiston nuorenparin ensimmäiseksi kodiksi ja muutti sinne itse asumaan jo syyskuussa. Martti kertoo tapahtumasta tyypilliseen tapaansa kirjeessä veljelleen Jaakolle:
Olen vuokrannut huoneiston Liisank. 6, 6. kerros. 3 huonetta, kööki, piianpöksä, kylpyhuone, WC,
lämminvesi, keskuslämpö, kaasuhella, näköala merelle. 2 300 mk kuussa. Muutan se 1.9.29.34

Liisankadun ja Konstantininkadun kulmatontille vuotta aikaisemmin noussut kuusikerroksinen
kivitalo oli Wäinö Toivion piirtämä, ja kuten Martin kirjeestä ilmenee, varustettu sellaisille moderneilla mukavuuksilla kuin kaasu, lämminvesi ja keskuslämmitys. Martin ja Elsan koti oli kuudennen
kerroksen kulmahuoneistossa ja huoneistoalaa oli noin 100 m2. Rakennuksessa oli sydänseinä35, joka
jakoi huoneet kadunpuoleisiin ja pihanpuoleisiin; keskelle jäivät pimeät eteis- ja käytävätilat. Haavioiden huoneistossa oli poikkeuksellista se, että kaikki asuinhuoneet olivat kadunpuolella. Asunnon
täytyi kylpeä aamupäivisin valossa, sillä makuuhuonetta lukuun ottamatta kaikissa huoneissa oli
ikkuna itään päin. Salin ikkunasta saattoi olla suorastaan runolliset näkymät ulos kadulle ja kattojen
yli merelle.
Ulkona paistaa aurinko, vastapäisessä ikkunassa on ihminen, aurinko paistaa häntä päin kasvoja, näen
kaikki hänen kasvojensa juonteet. Ilma on selkeä ja kuulas –olen kokenut tällaista joskus maalla, hiukan
huurteisten niittyjen ja kyläkujien vaiheilla – se sointuu yhteen punaisten ja keltaisten lehtien kanssa,
joita puistot ovat täynnä . . . Täältä näkee Korkeasaaren kattojen yli.36

Pääsisäänkäynti huoneistoon oli Liisankadun puolella. Rappukäytävästä tultiin pitkään ikkunattomaan eteiseen (kuva 1). Ensimmäisenä vasemmalla oli makuuhuone; käytävän päästä oli kulku saliin
ja ruokasaliin. Makuuhuone ja ruokasali olivat suunnilleen samankokoisia, noin 20 m2 huoneita.
Kulmassa oli suurin huone, liki 30 m2:n sali. Elsa käytti vielä tässä vaiheessa tästä kodin keskeisimmästä huoneesta sali-nimitystä, vaikka se vastasi toiminnaltaan paremminkin arki- tai olohuonetta.
Näin pienessä asunnossa oli pakko yhdistellä huoneita, joten Haavioiden ”sali” oli porvarillisen
asunnon salin, isännänhuoneen ja kirjaston yhdistelmä. Kodin keskeisimmän huoneen nimi ei ollut
vielä vakiintunut, vaan sali, arkihuone ja olohuone olivat kaikki nimityksinä käytössä. Vuonna 1930
ilmestynyt Emännän tietokirja suosii arkihuone-nimitystä, mutta mainitsee myös olohuoneen. 37
Makuuhuone, sali ja ruokasali olivat yhteydessä toisiinsa, joten juhlien aikana ainakin salin ja ruokasalin välinen ovi voitiin pitää auki ja näin saada suurempi tila vieraiden liikkua.
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Sydänseinä on rakennuksen keskellä oleva kantava seinä.
36
P. Mustapäällä? [Martti Haavio], Kirje kirjoista. Kansan Kuvalehti 40/1930, 6-7.
37
Emännän tietokirja I 1930/1932, 70-75; Emännän tietokirja III 1930/1932, 626.
35

12

Kuva 1. Liisankatu 6:n asuinkerrostalon II-IV kerroksen pohjakaava. Haaviot asuivat talon kolme huonetta, keittiön ja
palvelijanhuoneen käsittävässä kulmahuoneistossa vuosina 1930-1932. RVVA.

Palvelija liikkui kaikkialla huoneistossa, mutta varsinaisesti hänen aluettaan oli keittiö, palvelijanhuone ja lastenhuone. Tilallisesti sosiaalista eroa tehtiin käytävien ja suljettujen ovien avulla, joiden
takana palvelijat tekivät jokapäiväisiä askareitaan. Aikaisemmin palvelijat nukkuivat usein keittiössä,
mutta keittiössä nukkumista ei enää 1900-luvulla pidetty hygieenisistä ja terveydellisistä syistä
suotavana vaan kotiapulaisella oli yleensä erillinen makuutila. 38

Liisankadun asunnossa taloustilat oli erotettu käytävällä muusta asunnosta. Käytävän päästä vasemmalla oli keittiön ja ruokasalin toisistaan erottava välikkö, joka sen kummassakin päässä olevien
ovien lisäksi esti keittiön hajujen tunkeutumisen muualle huoneistoon. Keittiö oli pieni verrattuna
38
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muihin huoneisiin (noin 13 m2), mutta palvelijanhuone tai niin kuin Martti asian ilmaisi, piianpöksä,
oli pienin kaikista, vain 7 m2. Oma huone, pienikin, oli kuitenkin monelle kotiapulaiselle parannus.
Edellisessä palveluspaikassaan Töölönkadulla Haavioiden kotiapulainen Martta Saastamoinen iloitsi,
että ”nyt on minulla oma hyvin sievä huone, akkunastani on kaunis näköala kaupungille39”. Palvelijanhuoneeseen pääsi ainoastaan keittiön kautta. Keittiöstä pienen eteisen läpi kuljettiin Konstantininkadun puoleiseen rappukäytävään, joka ei ollut erillinen keittiönrappu vaan samanlainen porrashuone kuin Liisankadunkin puolella. Järjestelyn myötä perhe ja kotiapulainen saattoivat helpommin liikkua kohtaamatta toisiaan. Oli myös käytännöllistä ja hygieenistä, että ruokatavarat tuotiin ja jätteet vietiin suoraan keittiönoven kautta ilman, että ei-toivottavat hajut olisivat levinneet
asuntoon.40

Kertoessaan kirjoistaan Kansan Kuvalehden artikkelissa Kirje kirjoista Martti tulee samalla kuvailleeksi Liisankadun kodin olohuonetta. Hän on juuri lopettanut sunnuntain lehtien lukemisen ja katselee kuin uusin silmin ympärilleen.41
Tämä on merkillinen huone, sanon minä tarkemmin ajateltuani. Tässä on muutamia pöytiä ja muutamia
tuoleja, matot lattialla, seinällä tauluja, katossa lamppu ja pöydällä lamppu; kello nakuttaa nurkassa.42

Isännän työhuoneen ja kirjaston yhdistäminen oli tavallista pienemmissä asunnoissa, mikä näkyy
aikakauden yksityiskirjastoista otetuissa kuvissa43. Yhden pöydistä täytyi olla Martin työpöytä, sillä
on varsin todennäköistä, että hän työskenteli siellä, missä hänen kirjansa olivat. Huone oli myös suuri
ja siten ilmava, ja kaksi ikkunaa toivat valoa huoneeseen. Hyvä valaistus mahdollisti kirjallisen työn
tekemisen ja ehkä sen vuoksi Martti mainitsee kuvauksessaan myös kattovalaisimen ja työpöydällään
olevan pöytälampun.

Kirjoituksessaan Miten järjestäisin kolmen huoneen ja keittiön asunnon kivitalossa arkkitehti Kaarlo
Borg korostaa, että myös emäntä, jonka ”työala ei ymmärtääkseni enää supistu yksinomaan kodin
piirissä aherteluun”, tarvitsee ”rauhaisan työhuoneen”. Hän pitää mahdollisena isännän- ja emännänhuoneen yhdistämistä makuuhuoneeseen. 44 Lähteistä ei ole pääteltävissä, missä Elsan kirjoituspöytä sijaitsi. Elsa ja Martti työskentelivät alkuvuosina toinen toistaan kannustaen ja toistensa töitä
kommentoiden, joten olisi ollut mahdollista, että heillä olisi ollut yhteinen työhuone. Kuitenkin
myöhempinä vuosina heillä oli eri työtilat, ja Elsan työpöytä sijaitsi usein makuuhuoneessa. On hyvin
39
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mahdollista, että Elsa myös Liisankadun asunnossa teki kirjoitustyötään makuuhuoneessa, joka
kylläkin oli asunnon pimein huone, sillä ainoa ikkuna osoitti pohjoiseen.

Kerrostalohuoneisto ei ollut koskaan täysin suljettu tila vaan se oli yhteydessä ympäröivän maailman
kanssa. Valonsäteet, hajut sekä toisten ihmisten, hissien, eläinten ja kulkuneuvojen liikkumisen äänet
tunkeutuivat asuntoon.45 Martti kuvaa maailmaa kodin seinien ulkopuolella:
Alakerrassa soi Alaska: outo, uusi, romanttinen mielikuva kullan ja lumen maasta. Bussi ajaa katua,
pysähtyy juuri kohdalle, kolme naista jää tähän, yksi paksu, yksi turkiskauluksinen, yksi aivan tavallinen.
Kahvilatyttö, sinisessä puvussa, valkoinen esiliina edessä, kuljettaa tarjotinta vinottain yli kadun [- -]
Pyhäpukuiset ihmiset tuolla alhaalla kadulla lähtevät todennäköisesti ravikilpailuihin –vai joko maaottelu alkaa? Ei, kohta alkaa Kaartin maneesissa Ukko Pekan esitelmä . . . Noitten kaikkien ihmisten aivoissa on vielä sekavana myllerryksenä Munkkiniemen murha, Vaasan asekätkö, vaalit, vaalit, vaalit.46

Alakerrassa soitettava musiikki kuului niin selvästi Martin työhuoneeseen, että hän pystyi tunnistamaan kappaleen. Myös bussin ääni oli todennäköisesti niin voimakas, että sen pystyi kuulemaan
kuudenteen kerrokseen saakka. Martin kuvaus, jossa musiikki, autot ja kadulla liikkuvat ihmiset
yhdistyvät, muistuttaa kuvauksia Tulenkantajien ihannoiman urbaanin elämän sykkeestä.

2.2.2. Lönnrotinkatu 28 – lapsiperheen koti
Keväällä 1932 Elsa, Martti ja kotiapulainen Martta muuttivat Kruunuhaasta Kampin kaupunginosaan
Lönnrotinkatu 28:an. Kamppi oli ollut aikaisemmin työläisaluetta, mutta vähitellen 1900-luvun alkukymmeninä puutalot saivat väistyä vauraamman väen kivitalojen alta. Lönnrotinkatu 28:n viisikerroksinen kivitalo oli juuri valmistunut ja sen oli piirtänyt Sven Kuhlefelt. Talon ensimmäisessä
kerroksessa oli liikehuoneistoja, ylemmät kerrokset oli varattu eri kokoisille asuinhuoneistoille. 47

Päätös asunnon vaihdosta oli tehty yhdessä, mutta käytännön järjestelyt hoiti Elsa. Hän teki tiedusteluja sopivista vuokra-asunnoista ja vertaili niitä laskien kustannuksia joskus aamuyöhön asti. 48
Vuokralla asuminen oli yleisin asumisen muoto sekä ylempien että alempien sosiaaliryhmien keskuudessa. Asuntoa myös vaihdettiin ahkerasti. Kesäkuun ensimmäinen oli perinteinen muuttopäivä,
jolloin kadut täyttyivät muuttokuormista. 1920-luvun lopulta lähtien vuokra-asuntotilanne oli niin
hyvä, että osa perheistä ei lainkaan vuokrannut huvilalla tai täysihoitolassa viettämänsä kesäloman
ajaksi kaupunkiasuntoa vaan uskoi huoneiston sitten syksyllä löytyvän. 49 Haaviot asuivat vuok44
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ra-asunnoissa koko 1930- ja 1940-lukujen ajan. Asunnot myös vaihtuivat aluksi tiiviiseen tahtiin
perheen kasvaessa.

Haavioiden uudessa asunnossa oli kolme huonetta, keittiö, palvelijanhuone, kylpyhuone ja parveke.
Parvekkeen olemassaolo tai puuttuminen oli pitkään yksi ulospäin näkyvä merkki asumisen hierarkkisuudesta. Suurimmat asunnot alettiin varustaa parvekkein 1930-luvulta lähtien, kun taas yksiöihin ja kaksioihin niitä ei rakennettu kuin poikkeustapauksissa. Parvekkeilla toteutettiin modernin
arkkitehtuurin ideaa avoimemmista asunnoista.50 Parvekkeella oleskellessa ei olla varsinaisesti sisällä eikä ulkona, vaan parveke on välittäjätila luonnon ja sisätilan välillä. 51 Parveke tuli tutuksi myös
Elinalle, Haavioiden elokuussa 1933 syntyneelle esikoistyttärelle. Elsa noudatti lastenhoidossa ajan
uusimpia oppeja, joissa korostettiin säännöllisyyttä ja järjestystä kaikissa hoitotoimissa. Elsalla oli
käytössään lääketieteen tohtori Armas Ruotsalaisen kirjoittaman Nuoren äidin kirja, joka oli ilmestynyt 1932.52 Kirjassa korostettiin ilman, valon ja auringon tärkeyttä pienelle lapselle ja kehotettiin
nukuttamaan lasta ulkona raittiissa ilmassa. Kirjan ohjeiden mukaan pienokainen voitiin totuttaa
olemaan ulkona talvellakin jopa kaksi tuntia kerrallaan, mikäli sää oli suotuisa. 53 Elsa noudatti tarkoin kirjan neuvoja ja ohjeita, mikä ilmenee hänen kirjeistään sukulaisille talvella 1934:
Palpu [Elina] on eri tavalla taas kasvanut jo viime näkemästä. Ja hyvin hän on voinut. Hän on paraikaa
ulkona parvekkeella.54
Ulkona hän [Elina] on 4 tuntia päivässä kahteen otteeseen.55

Ajatus lapsuudesta omana erityisenä ikäkautena sekä lasten roolin korostuminen kotona ja kotikeskusteluissa näkyi 1900-luvun alkukymmeninä myös asuntoihanteissa. Tämän mukaan jokaisella
perheenjäsenellä, myös lapsella, tuli olla oma huone. Modernin asunnon uutuuksia oli lastenhuone,
jonka sisustamisessa oli huomioitu lapset ja leikki osana heidän kehitystään. Lastenhuoneisiin
suunniteltiin omat lapsille tarkoitetut helposti puhtaana pidettävät kalusteet ja leikeille sekä leikkikaluille varattiin omaa tilaa.56 Nuoren äidin kirjan ohjeiden mukaan lastenhuoneeksi tuli valita aurinkoinen, valoisa, ilmava, tilava ja helposti tuuletettava eli terveellinen huone. Auringonvalon uskottiin tehokkaasti tappavan taudinaiheuttajia. Lastenhuone tuli siivota joka päivä ja tuulettaa useita
kertoja päivässä, jotta ilma pysyi raikkaana. Kirjan mukaan samaa huonetta, jossa pienokaista pidetään, ei saanut käyttää ruuanlaittoon, pyykin pesuun tai kuivaukseen, sillä kostea ilma oli lapselle
50
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epäterveellistä. 57 Lähteistä ei ilmene, mitä asunnon huonetta on käytetty lastenhuoneena, mutta
pohjakaavan tarkastelu osoittaa, että kaikkiin asunnon huoneisiin, lukuun ottamatta keittiötä ja palvelijanhuonetta, saatiin auringonvaloa ainakin osan aikaa päivästä. Huoneet olivat myös melko suuria
kooltaan ja siten tilaa ja ilmaa oli riittävästi. Tuulettamisen suhteen ilmeni kuitenkin erimielisyyksiä.
Terveysoppi opettaa, että raitis ilma, kohtuullisesti nautittuna, kuuluu ihmisen alkeellisimpiin oikeuksiin.
Valitettavasti meillä ei saa pitää ikkunoita milloinkaan auki, koska Elsa, jonka yllä ei tavallisesti ole kuin
4:t pökiksi-nimittämänsä vaatekappaleet ja 2 laamapaitaa, kaularöyhelö ja villatakki, tavallisia vaatekappaleita lukuunottamatta, pelkää vilustuvansa, jos hän on viereisessä huoneessa. 58

Tässä katkelmassa on selvästi havaittavissa kaksi Martille tyypillistä tyylikeinoa: huumori ja liioittelu.
On luultavaa, että Martti huumorin keinoin käsitteli asioita, joissa hän joutui joustamaan Elsan ehdottomuuden edessä. Tarkasti ohjeiden ja sääntöjen mukaan lasta hoitanut Elsa tiesi mikä oli lapselle
parhaaksi. ”Elsa ei anna minun koskea edes koriinkaan sormellani, koska hän pelkää, että Balbo
[Elina] rupeaa nikottelemaan, jos koriin koskee. Balbo on nim. kerran muutamia viikkoja sitten vähän
nikottanut”59, kirjoitti Martti kirjeessään Elsan sisarelle Elvi Toivolalle.

Käsitykset moraalista ja hygieniasta edellyttivät vanhempien ja lasten makuuhuoneiden erottamista
toisistaan, mikä ei edes keskiluokan asumisessa useinkaan ollut mahdollista. Oman makuuhuoneen
ihanne ei toteutunut, vaan vanhemmat ja pikkulapset tai lastenhoitaja ja lapset nukkuivat samassa
huoneessa. 60 Lönnrotinkadun asunnossa lastenhoitaja nukkui Elinan kanssa lastenhuoneessa, jota
Elsa taas käytti päivisin työhuoneenaan.61 Pikkulapsen tilallinen erottaminen yöksi eri huoneeseen
koulutetun lapsenhoitajan huomaan mahdollisti Elsalle ja Martille paremman yöunen ja loi heille
edellytykset jatkaa tieteellisen työn tekemistä.

Lapsen syntyminen muutti kuitenkin perheen arkea monin tavoin. Yli kolme vuotta Elsan ja Martin
kotiapulaisena viihtynyt ja pariskunnan taloudesta yksin huolehtinut Martta suri jo etukäteen tulevaa
muutosta.
Minun härskapille kuuluu iloisempia uutisia, heille on tulossa ”perintö ruhtinas”taikka ”ruhtinatar”. Ei se
nyt luojan kiitos joudu ennen kuin syksykesällä. Minä olen eri pahallatuulella jo edeltäpäin siitä ilontuojasta, nyt se menee minun hyvä paikka pilalle. Mutta mitäpäs tuosta, voihan sitä muuttaa jos kovin
hankalaksi menee!62
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Pienokaisen hoito ei kuitenkaan kuulunut Martan velvollisuuksiin vaan lapsen kasvatuksesta ja hoitamisesta vastasivat Elsa ja taloon otettu ”Lastenlinnan kurssin käynyt hoitajatar”63. Lastenhoitajan
tehtävänä oli vastata lapsen hoidosta; vastuu kasvatuksesta oli äidillä. 64 Elsa sai hyvin koulutetun ja
kokeneen lastenhoitajan, neiti Alestalon, johon hän oli erittäin tyytyväinen. Lastenhoitajien kohdalla
näytti olleen tärkeätä, että he olivat koulutettuja, Lastenlinnan kurssin käyneitä, kun taas kotiapulaiset
olivat yleensä maalaistyttöjä, joilla ei ollut varsinaista kotitalouskoulutusta. Haavioilla lastenhoitajia
kutsuttiin neideiksi ja he istuivat yhdessä perheen kanssa ruokapöydässä. Kotiapulaista puhuteltaessa
käytettiin yksikön kolmatta persoonaa: ”Martta on hyvä ja keittää”, ”Martta ostaa”, ”Martta on hyvä
ja parsii”.65

Lasten syntyminen muutti vääjäämättä asunnon äänimaailmaa. Kotona työhuoneessa mitä ilmeisimmin suljetun oven takana työskennellyt Martti vaati järjestystä ja hiljaisuutta66. Työrauhan menettäminen häiritsi ilmeisesti enemmän Marttia kuin Elsaa, sillä vaikka Elsalta on säilynyt huomattavasti enemmän kirjeitä ja päiväkirjoja, lasten itkusta on mainintoja vain Martin kirjeissä.
Perijätär Balbullah [Elina] on keksinyt uuden mylvintälajin, jota hän nykyisin harjoittaa.67
Matti lihoo eikä huuda juuri muuten kuin öisin muutamia tunteja, joten saamme päivisin rauhassa työskennellä, vaikkakaan emme yöllä levätä.68

Kesäkuun 1. päivänä 1934, ehkä jo tietoisena tulevasta perheenlisäyksestä, Haaviot muuttivat samassa rapussa ja samassa kerroksessa olevaan suurempaan asuntoon. Neljän huoneen, keittiön ja
palvelijanhuoneen lisäksi huoneistoon kuului pieni ikkunaton halli, jossa oli takka. Elsa kiitteli erityisesti pesumahdollisuuksia: ”On siinä myös kaakeliseinäinen kylpyhuone, jossa on seinään upotettu
vanne ja jalkojenpesuallaskin on erittäin.”Lämmin vesikin kuului vuokraan, joka Elsan mukaan oli
halpa (1600 mk).69 Liisankadun asunnon kaikki huoneet olivat olleet kadulle päin, Lönnrotinkadun
edellisen asunnon kaikki huoneet olivat pihaan päin, nyt Haavioilla oli ensimmäistä kertaa läpi talon
menevä huoneisto, jonka huoneet voitiin jaotella kadunpuoleisiin ja pihanpuoleisiin. Porvarilliseen
asuntoon liittynyt käsitys siitä, että kadunpuoleiset huoneet olivat arvokkaimpia ei näytä enää päte-
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neen, sillä funktionalismin ihanteet korostivat auringonvalon tärkeyttä. Tämä näkyy Elsan kirjeestä,
jossa hän luonnehtii kadun puolen huoneiden olevan ”synkeästi pohjoiseen ja kivimuuriin päin70”.

2.2.3. Rantapolku 15 – maaseutumainen Munkkiniemi
1800-luvulla alkunsa saaneessa hygieniakeskustelussa korostui kaupungin ja maaseudun vastakkainasettelu. Kaupunkiin liitettyjä mielikuvia olivat auringottomuus, likaisuus, ahtaus ja tarttuvat
taudit, kuten tuberkuloosi, maaseutuun taas puhtaus, auringonvalo ja luonnonläheisyys. Hygienia-ajatteluun liittyi voimakas kaupunkivihamielisyys. 71 Ihanne luonnonläheisemmästä asumisesta
kytkeytyi myös perheideologian nousuun, jossa onnellinen perhe-elämä ja luonnonläheinen asuminen liitettiin toisiinsa. 72 Kaupunkikerrostaloasumiseen kuuluvan vuokralaisuussuhteen nähtiin estävän oikean kodintunnun syntymistä. Oma talo puutarhan keskellä vastasi käsityksiä porvaristolle
soveliaimmasta asumistavasta.73 Asumisihanteen kiteytti arkkitehti Kaarlo Borg artikkelissaan Kotiliedessä 1927:
Puhun tässä niille perheenemännille, jotka eivät ole siinä onnellisessa asemassa, että voisivat järjestää
kotinsa maalle tai pienempiin maaseutukaupunkeihin, vaan joiden on pakko pesiytyä yhteiseen asuntokekoon vennonvieraiden perheiden sekaan, jolloin saa luopua yhdestä jos toisestakin haaveestaan.74

Kirjoituksessa tulee esille sekä voimakas maaseudun ja kaupungin että kerrostalo- ja pientaloasumisen vastakkainasettelu. Maalle pakoa alettiinkin toteuttaa 1910-luvulta lähtien perustamalla
huvilakaupunkeja Helsingin ulkopuolelle hyvien kulkuyhteyksien päähän kaupungista. 75 Yksi
tällainen oli Munkkiniemen huvilayhdyskunta, johon Haaviot muuttivat keväällä 1938 Elsan
odottaessa elokuussa syntyvää kolmatta lastaan.

Munkkiniemen yhdyskunta oli melko itsenäinen osa Huopalahden maalaiskuntaa. Sillä oli oma palokunta, yhdyskunnanvaltuusto sekä omia lautakuntia, kuten hallinto- ja rakennuslautakunta. Veroäyri oli siellä huomattavasti alhaisempi kuin Helsingissä, mikä herätti huhupuheita jopa veropakolaisuudesta Munkkiniemeen. Liitoskysymystä käsitellessään 1936 Munkkiniemen valtuusto kiisti
veropakolaisuuden ja määritteli omaa asujaimistoaan. Sen mukaan yhdyskunta ei ollut varakkaiden
huvilakaupunki vaan se oli suunniteltu nimenomaan keskiluokkaa varten. Suuria, yli neljän huoneen
70
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asuntoja oli valtuuston selvityksen mukaan vuonna 1930 vain 20% huoneistoista ja sen jälkeen ei
juurikaan enää rakennettu yhdenperheenhuviloita vaan ainoastaan useita asuntoja käsittäviä taloja.76

Munkkiniemen paikallislehdissä luodaan Munkkiniemestä kuvaa maaseutumaisena pikkukaupunkina vaihtoehtona suurkaupunkimaiselle Helsingille.77
Tiiviisti rakennettu kivierämaa on vieroittanut lukuisat perheet keskuudestaan ja perheen huoltajat ovat
erikoisesti lastensa vuoksi hakeutuneet ympäristöön, jossa mahdollisuudet perhe-elämän viettoon jokapäiväisessäkin merkityksessä ajateltuna ovat suotuisat.78

Munkkiniemeä mainostettiin paikaksi, jossa yhdistyi maaseudun viihtyisyys ja kaupungin mukavuudet. 79 Sen tarkoituksenmukainen asemakaava, puistotiet, rakennusten sijoittelu ja modernit
asunnot tekivät siitä yhden pääkaupungin uusasiallisemmista osista. ”Munkkiniemessä on jotain
ilmavaa, puhdasta ja vapaata, joita ominaisuuksia vailla täytyy myöntää tiheästi asutun keskikaupungin vanhimman osan olevan”, suitsuttaa Munkkiniemen sanomat.80 Lehdet korostivat Munkkiniemen asukkaiden yhteenkuuluvuutta ja yhteishenkeä, ja selittivät sitä väestön homogeenisuudella.
Yhteisö oli niiden mukaan paikka ”sivistyneille, rauhallista ja terveellistä ympäristöä kaipaaville,
lapsirikkaille perheille”.81

Haavioiden Munkkiniemeen muuttamiseen saattoi olla vaikutusta Martin vanhalla ystävällä Lauri
Hakulisella, joka puhui Martille jo kesällä 1937 innostuneesti Munkkiniemestä. Merkitystä on varmasti ollut myös Munkkiniemen maineella lapsiperheille sopivana, ympäristöltään terveellisenä ja
rauhallisena alueena. Haavioiden lapsista Elina oli muuton aikaan 5-vuotias, Marjatta 3-vuotias ja
Matti syntyi elokuussa 1938. Martti ja Elsa halusivat varmasti tarjota lapsille terveellisen ympäristön,
jossa nämä saattoivat olla paljon ulkona ja saada riittävästi raitista ilmaa ja auringonvaloa.

Neljän huoneen, keittiön ja palvelijanhuoneen asunto löytyi kolmen perheen kivitalon ensimmäisestä
kerroksesta, Rantapolku 15:stä. Talon olivat rakentaneet puolustusministeriön yliarkkitehti Torsten
Elovaara, joka oli laatinut piirustukset ja hänen työtoverinsa esittelijäneuvos Kaarle Rosenlöf. Talo
oli valmistunut 1935, siinä oli kolme kerrosta ja kussakin kerroksessa asui vain yksi perhe. Haavioiden vuokraisäntänä oli Rosenlöf, joka itsekin asui Rantapolku 15:n talossa.82
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Kuva 2. Munkkiniemessä sijaitsevan Rantapolku 15:n asuintalon I kerroksen pohjakaava. Haaviot asuivat talon ensimmäisessä kerroksessa 1938-1940. RVVA.

Haavion perhe, johon kuuluivat Elsan, Martin, lasten Elinan ja Marjatan lisäksi keittäjä Anna sekä
lastenhoitaja, sai talon koko ensimmäisen kerroksen käyttöönsä. Asuntoalaa oli 140 m2. Pohjakaavasta (kuva 2) on nähtävissä, että rappukäytävästä oli kolme ovea asuntoon: pääovi, keittiönovi ja ovi
kadunpuolen kulmahuoneeseen, joka oli vain pienen välikön kautta yhteydessä eteiseen ja siten
helposti tarvittaessa vuokrattavissa ulkopuoliselle. Pääovesta tultiin tilavaan eteiseen, josta oli kulmahuoneen lisäksi käynti muihinkin kadunpuolen huoneisiin eli makuuhuoneeseen sekä eteläisessä
kulmassa sijaitsevaan suureen olohuoneeseen. Eteisestä pääsi myös pihan puolella olevaan lähes
olohuoneen kokoiseen ruokasaliin. Ruokasalin ja olohuoneen välillä oli leveä oviaukko, joka yhdisti
nämä kaksi huonetta tarvittaessa suureksi juhlatilaksi. Ruokasalista ja eteisestä pääsi välikköön, jossa
oli kylpyhuone, WC ja käynti keittiöön. Keittiöstä oli kulku asunnon pohjoiskulmassa olevaan pienenpieneen palvelijanhuoneeseen.
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Muusta asunnosta hieman erillään oleva kadunpuolen kulmahuone toimi lastenhuoneena. Se oli
tilava ja aurinkoinen. Lastenhuoneessa nukkuivat pienimmät lapset, Matti ja Marjatta, lastenhoitajan
kanssa. Viereinen, täsmälleen samankokoinen huone oli vanhempien makuuhuone, jossa nukkui
myös lapsista vanhin, Elina. 83 Makuuhuoneen ja lastenhuoneen välillä ei ollut ovea vaan kulku
huoneesta toiseen kävi eteisen ja pienen välikön kautta. Rantapolku 15:n lastenhuone näyttää täyttävän kaikki aikansa ihanteet: se oli valoisa, riittävän suuri ja sitä kautta ilmava, se oli erillään muusta
asunnosta ja siten rauhaisa ja suojassa ruuankäryltä ja höyryiltä. Edullinen sijainti luo edellytykset
sille, että huone oli terveellinen myös pikkulapsille. Yksityisyyttä korostava ideaali, jossa eri sukupuolta olevilla lapsilla on omat makuuhuoneensa ja vanhemmilla omansa, ei toteutunut Haavioiden
asunnossa, sillä siihen olisi tarvittu vähintään kolme makuuhuonetta. 27 m2 ruokasali vei suhteettoman tilan asunnon kokonaisalasta, mikä viittaa 1935 rakennetussa talossa jäänteeseen porvarillisesta
edustusasunnosta. Samaan viittaa se, että ruokasali ja olohuone yhdessä veivät lähes puolet asunnon
kokonaispinta-alasta. Modernissa keskiluokkaisessa asunnossa osan ruokasalia olisi voinut lohkaista
kolmanneksi makuuhuoneeksi.

Kodin likaisena pidetyt paikat, keittiö, kylpyhuone ja WC, oli sijoitettu yhteen ryhmään asunnon
pihan puolelle ja eristetty tehokkaasti muusta huoneistosta käytävien avulla. Samalla oli pyritty estämään ruuanlaittoon, peseytymiseen ja ruumiintoimintoihin liittyvien äänien, hajujen ja höyryjen
pääsy asuinhuoneisiin. 7 m2:n kokoinen palvelijanhuone oli asunnon äärimmäisessä pohjoiskulmassa
ja sisäänkäynti sinne oli keittiön kautta. Ainoa ikkuna oli koilliseen päin, joten aurinko saattoi pilkahtaa huoneeseen vain hetken aamuvarhaisella. Palvelijanhuoneen sijainnilla keittiön takana oli
funktionsa, sillä palvelija sai viettää siellä vapaa-aikansa perheeltä rauhassa. 84 Rantapolku 15:n palvelijanhuoneessa kärjistyy tilajäsentelyn hierarkkisuus. Isäntäväen suurten, valoisien ja ilmavien
tilojen vastakohtana on palvelijan pieni, pimeä ja siten ajan hygieniakäsitysten mukaan epäterveellinen huone. Myös toiminnallinen eriyttäminen on selkeä: talousosa on erotettu käytävin ja suljetuin
ovin muusta huoneistosta.

Kadunpuolen huoneista ja parvekkeelta oli näköala läheiselle Laajalahdelle. Pihassa oli lasten leikkimaja, puita ja istutuksia; keväisin scillat kukkivat sinisenään. Elina ja Marjatta leikkivät pihassa
keskenään ja Matti nukkui parvekkeella. Elsa ja Martti tekivät lasten kanssa kävelyretkiä lähiympäristöön tai viettivät aikaa uimarannalla. 85 Haavioiden elämä Munkkiniemessä näyttäytyy idyllisenä,
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terveellisenä ja lapsiystävällisenä. Lapset saivat olla ulkona omassa pihassa, kävelyretkiä tehtiin ja
aikaa vietettiin uimarannalla.

Munkkiniemen idylli ei ollut kuitenkaan särötön. Kesällä 1938 Munkkiniemessä alkoi vesipula. Se
koetteli erityisesti korkeiden talojen ylimpiä kerroksia, mikä johtui siitä että, kun vettä oli vähän
paine vesijohtoverkossa aleni. Tämä johti veden hamstraukseen ja vedenkulutus riistäytyi hallinnasta,
minkä seurauksena veden tulo katkesi aika ajoin kokonaan. Tilanne jatkui vaikeana koko syksyn ja
muuttui lokakuussa suorastaan kriittiseksi. Ongelma ratkesi lopulta 10. tammikuuta 1939, kun
Munkkiniemi liittyi Helsingin vesijohtoverkkoon.86 Vesipulasta ei löydy mitään mainintoja Elsan tai
Martin kirjeissä tai päiväkirjoissa. Asunnon sijainti ensimmäisessä kerroksessa takasi sen, että vettä
tuli, jos sitä oli jakelussa, vaikka pienemmälläkin paineella. Täydelliset keskeytykset vedenjakelussa
tuntuivat tietysti myös Haavion taloudessa. Vesipulan alkamisen aikaan perhe oli viettämässä kesälomaa huvilallaan Sammatissa ja Elsa ja lapset olivat siellä todennäköisesti syyskuun alkupuolelle
asti niin kuin oli tapana, joten vesipula ei koskettanut heitä siltä osin.
Munkkiniemen alueella oli ongelmia myös haisevien viemärien suhteen. 87 Haavioiden asunnossa oli
hajuongelmia ilmeisesti keittiössä, sillä Tyyne, keittäjä oli valittanut, että ”kun ikkuna on 10 minuuttia kiinni, siellä on sellainen haju, ettei voi oleskella”. Kirjeessään Martille Elsa piti hyvin tärkeänä, että hajusta on puhuttava Rosenlöfille, vuokraisännälle. ”Tämä on kaikista tämän kirjeen
asioista tärkein”, totesi Elsa. 88

Kevättalvella 1940 Elsan kirjeissä alkoi nousta esille yhä uusia huonoja puolia Munkkiniemessä
asumisessa. Alun perin sinne oli muutettu ehkä nimenomaan lasten hyvinvoinnin takia mutta osoittautui, että paikka oli hankala juuri lapsille. He sairastelivat paljon ja vuokranantajien suhtautuminen
pikkulapsiin suututti Elsaa.
Älä lupaa meidän asuvan siellä ensi vuonna, kun he [Rosenlöfit] vainoavat pikkulapsia ja lapset eivät ole
koskaan niin sairastaneet kuin siellä.89

Elsa korosti kirjeissään Martille, että Munkkiniemessä asuminen oli kallista ja hankalaa ja kuinka
kaupungissa asuminen tulisi halvemmaksi, koska vuokrat olivat laskeneet. Vielä vuotta aikaisemmin
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hän kehui kulkuyhteyksiä kaupunkiin, nyt nekin tuntuivat hankalilta. Lisäksi oli huoli Elinan
kouluunmenosta syksyllä 1940. 90
Elsa asui lasten ja kotiapulaisten kanssa Sammatin huvilassa, jossa he olivat olleet sotaa paossa jo
lokakuusta 1939. Elsa odotti neljättä lasta ja yritti hoitaa perheen asioita huvilalta käsin, mutta se oli
vaikeaa, koska huvilalla ei ollut puhelinta. Elsa pommitti Marttia kirjeillä asuntoasian ratkaisemiseksi.
Sinun olisi pitänyt ottaa yhteys Rosenlöfiin puhelimessa, kun Sinulla oli siihen tilaisuus eikä ajan puutetta siihen ollut. Minun on uskomattoman vaikea täältä hoitaa asioita. [- -] Tämä asia on nyt hoidettava.91

Martti oli ollut lokakuun 12. päivästä 1939 lähtien seitsemän kuukautta sotapalveluksessa, eikä ollut
päässyt vielä huhtikuussa siviiliin, vaikka sota oli loppunut jo maaliskuun puolivälissä. Edelleen
palveluksessa olleen Martin oli hyvin vaikea orientoitua siviilielämään ja asunnonvaihtoon liittyvät
asiat saattoivat tuntua hänestä kaukaisilta ja vierailta. Jättäessään päätöksenteon asunnonvaihdosta
Elsalle Martti kiinnitti Elsan äitinä ja naisena kotiin ja itsensä miehenä kodin ulkopuoliseen maailmaan.
Sinä saat päättää, jäädäänkö Munkkiniemeen vai ei. Minulle asia ei ole niin tärkeä kuin Sinulle, koska
joudun joka tapauksessa olemaan paljon poissa kotoa.92

Asunnon vaihto järjestyi monien vaiheiden jälkeen lopulta Elsan ja Martin sisarusten avustamana ja
Martti teki vuokrasopimuksen toukokuussa 1940. Muuton käytännön järjestelyt hoiti Elsan sisar Elvi
Toivola. Uusi asunto sijaitsi Meritullinkadun ja Rauhankadun kulmassa olevassa vuosisadanvaihteessa rakennetussa jugend-talossa. Martti ja Elsa palasivat nyt lapsineen ja kotiapulaisineen Kruunuhakaan, josta he olivat nuorenaparina lähteneet.

2.2.4. Rauhankatu 3 – varjoisa huoneisto
Rauhankatu 3:n asuintalon omisti Fastighetsaktiebolaget Städet. Sen oli piirtänyt Imatran valtiohotellin suunnittelija Usko Nyström ja se oli valmistunut 1905. Rakennus oli Meritullinkadun puolelta
nelikerroksinen ja Rauhankadun puolelta osittain viisikerroksinen. Julkisivua jäsentelyä leimaa erikoisten ja erimuotoisten ikkunoiden tuoma vaihtelu; Rauhankadun ensimmäisen kerroksen ja kulman pyörökaariset, ylempien kerrosten kaksi- ja kolmiruutuiset sekä pohjakerroksen pieniruutuiset
ikkunat. Kulmahuoneistojen suuret pylväiden yhdistämät parvekkeet, kolmiopohjainen erkkeri 93
sekä pienemmät rautakaiteiset parvekkeet elävöittivät julkisivua. 94 Erkkeri-ikkunoiden tarkoituksena
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oli tuoda sisätilaan enemmän valoa. Parvekkeet olivat taas asunnon ulospäin näkyviä statussymboleita, kuten Städetin talon säätyläishuoneistojen95 kiviset kulmaparvekkeet, sillä niitä ei rakennettu
kuin suurimpiin huoneistoihin. Lisäksi parvekkeet asunto- ja katutilan välittäjinä saivat merkitystään
raittiin ilman ja auringonvalon kautta.96

Städetin talossa Nyström on pyrkinyt tehokkaampaan tilankäyttöön. Tällaisissa taloissa, jotka oli
sydänmuureilla jaettu kadun- ja pihanpuoleisiin osaan, jäi rakennuksen keskiosaan suhteettoman
paljon tilaa vieviä pimeitä käytävätiloja. Nyström onnistui Städetissä kutistamaan käytävien viemää
alaa ottamalla käyttöön alkovin97 . Hän suunnitteli kaikkien asuntojen perimmäiset huoneet makuuhuoneiksi, laajensi ne sydänmuurien väliseen osaan ja teki siihen alkovin. Kulku huoneeseen oli
alkovin kautta. Näitä alkovimakuuhuoneita ei ollut toiminnallisesti rajattu vain nukkumiseen vaan
niitä saatettiin pienemmissä asunnoissa käyttää esimerkiksi ruokasaleina. Städetin tilankäytön ratkaisuissa ei Eija Rauskeen mukaan toteudu ajan asumisihanteen suosimat terveellisyyden, hygienian
ja toiminnallisen tilanjaon periaatteet, jossa eri toiminnoille olisi varattava oma tilansa. 98

Niin porvarillisen asunnon kuin modernin keskiluokkaisenkin asunnon tilanjäsentelyssä erotettiin
isäntäväen ja palvelusväen tilat toisistaan. Säätyeron tekeminen tuli rakennuksessa ulospäin näkyväksi erillisten portaikkojen kautta. Kadunpuolen paraatiporrashuone oli isäntäväen ja heidän vieraidensa käytössä; palvelijat kulkivat keittiöportaikon kautta.99 Elokuvassa Juurakon Hulda on kuvattu Huldan (Irma Seikkula) ja hänen isäntänsä tuomari Soratien (Tauno Palo) kohtaaminen Kaisaniemenkadulla. Molemmat ovat tulossa samaan aikaan kotiin ja menossa samaan asuntoon mutta
eri porraskäytävien kautta. Siinä missä tuomari astuu pääportaikosta moderniksi sisustetun asunnon
aulaan, puikahtaa Hulda suoraan talousportaasta keittiöön ja palvelijanhuoneeseensa. Palvelusväen
ei sopinut käyttää herrasväen ovea, vaikka tässä säätyrajoja koettelevassa elokuvassa niin myöhemmin tapahtuikin. 100

Städetin talon pääportaikko oli leveä, matalat porrasaskelmat olivat marmorimosaiikkia, sileä kaide
oli lakattua puuta ja seiniä kiersi ornamenttikoristelu. Jokaisella tasanteella oli koristeellinen posliinivalaisin. Pihan puolella oli oma talousportaikko, josta oli kulku asunnon keittiöön. Keittiöportaikko
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oli kapeampi ja jyrkempi. Askelmat olivat korkeampia, sementtipintaisia, kaide oli maalattua putkea
ja valaistus oli heikko. Pihan puolen tasanteilta oli käynti mattoparvekkeille. 101 Sosiaalinen ero
konkretisoitui porrashuoneissa. Eija Rauske toteaa, että Nyströmin piirtämissä keittiöportaikoissa ei
ole jäännettäkään siitä ”dynaamisesta tilavaikutuksesta”, jota tämän suunnittelemissa loivissa ja
kierteisissä paraatiportaikoissaan esiintyy.102

Talon ensimmäisessä kerroksessa sijainnut Haavioiden asunto oli kovin pimeä, sillä vastapäinen talo
varjosti sitä. Aurinko ei paistanut asuntoon lainkaan syyskuun ja huhtikuun välisenä aikana. Katarinan sairastuttua tuberkuloosiin 1945 Haaviot yrittivät saada valoisampaa asuntoa itselleen, sillä
lääkärinlausunnon mukaan valoisa ja aurinkoinen asunto oli lapselle välttämätön. 103 Huoneiston
vaihto ei kuitenkaan järjestynyt ja Haaviot pitivät vanhan asuntonsa ja asuivat siinä aina vuoteen
1954 asti. Asunnossa oli neljä huonetta, keittiö, palvelijanhuone, kylpyhuone ja WC. Talo oli puulämmitteinen ja jokaisessa huoneessa oli kaakeliuuni. Keittiössä oli puuhella sekä kaasulla toimivat
keittolevyt. Taloon tuli vain kylmävesi, lämmin vesi otettiin lieden kuparisesta vesisäiliöstä. Kylpyhuoneessa oli emalinen kylpyamme ja lämmintä vettä saatiin puulämmitteisestä kupariboilerista.
Halot, jotka olivat yleensä metrinmittaisia koivuhalkoja, jokainen perhe hankki itse. Asunnolla oli
halkokellari, josta puut kannettiin keittiön halkolaatikkoon.104 Elsa, joka paljolti huolehti perheen
käytännön asioista, hoiti myös halkojen hankkimista Sammatin huvilalta käsin heti asunnon vaihdon
varmistuttua. Puiden määrää arvioidessaan hän huomioi sen, että lastenhuoneen lämpötilan pitää olla
riittävä, mitä Armas Ruotsalainenkin Nuoren äidin kirjassa korostaa105. Omasta kokemuksestaan
Elsan täytyi tietää, että henkisen työn tekemiseen tarvittiin hyvät olosuhteet: rauhallinen ja sopivan
lämmin huone.

Keskiluokkaisuuteen kuului elämäntavan ritualisointi. Perhe-elämässä noudatettiin täsmällistä päivä-,
viikko- ja vuosirytmiä sekä tiettyjä rutiineja, jotka toistojen kautta tulivat kaikkien perheenjäsenten
sisäistämiksi. 106 Perhe kokoontui aina täsmälliseen aikaan yhteisille aterioille ruokasaliin; keittiössä
söivät vain palvelijat. Päivittäinen elämänrytmi määräytyi perheen isän aikataulun mukaan, niin
myös ruoka-ajat. Koululaiset ja perheen pää kävivät yleensä päivällä kotona nauttimassa lounaan, ja
päivälliselle kokoonnuttiin illalla isän saavuttua töistä. Tarkat ateria-ajat olivat välttämättömyys, sillä
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palvelusväki hoiti taloustyöt.107 Marttajärjestö kampanjoi terveellisten ruokatottumusten ja ruuanlaiton rationalisoimisen puolesta 1920-1930-luvuilla. Tässä yhteydessä se suositteli perheille yhteisiä
ateriahetkiä säännöllisin ruoka-ajoin sekä leivänsyönnin ja kahvinjuonnin korvaamista lämpimällä
ruoalla.108 Haavion perhe söi yhteiset ateriansa ruokasalissa barokkipöydän ääressä. Mukana pöydässä olivat myös lastenhoitajat ja 1940-luvulla kotisisarharjoittelijat. Ateriat olivat monipuolisia, ja
ruoka-ajat säännöllisiä, eikä niistä ”milloinkaan tingitty”.109 Lounas, josta Haavioilla käytettiin nimitystä aamiainen, syötiin klo 11.30. Martti tuli töistä ja Elina koulusta kotiin syömään. Kouluruokailua ei vielä ollut. Päivällisaika oli klo 17.30, mutta 1940-luvulla kotisisarharjoittelijoiden iltaopiskelun vuoksi päivällinen siirrettiin alkavaksi jo 16.00.110

Säännöllisissä ruoka-ajoissa heijastuu Haavioiden elämäntavan säännöllisyys ja suunnitelmallisuus;
päiväohjelma oli todennäköisesti laadittu melko tarkoin etukäteen ja sitä rytmitti säännölliset ruoka-ajat. Elsa kantoi huolta Martin säännöllisestä aterioimisesta myös silloin, kun he olivat erossa
toisistaan. 111 Puolison syömisestä huolehtiminen oli myös tapa osoittaa rakkautta. Sotavuosina Elsa
liitti huoleensa Martin syömisestä ja lepäämisestä myös suurempia, isänmaallisia merkityksiä: ”Koeta nyt syödä säännöllisesti ja nukkua hyvin. Siten palvelet parhaiten isänmaatakin.”112
Vuonna 1941 valmistunut Suomisen perhe –elokuva kuvaa hienosti perheyhteyden tilaa yhteisten
ruokahetkien kautta. Elokuvan alussa keskiluokkainen Suomisen perhe elää vaatimattomasti ja
säästäväisesti ja kokoontuu tasan kello 6 torstai-iltapäivänä syömään yhdessä hernekeittoa. Perheen
isän lähdettyä mukaan keinotteluun perhe rikastuu ja hernesoppa vaihtuu consomméhen eikä kukaan
äidin lisäksi viihdy enää kotona edes ruoka-aikaan. Elokuvan lopussa hairahtuneen perheen paluu
hernekeittoon ja oikeisiin keskiluokkaisiin arvoihin tapahtuu yhteisen ruokapöydän ääressä. 113

Nukkumaan Haavioilla mentiin Martin aikataulun mukaan. Hän halusi mennä iltaisin aikaisin nukkumaan ja vaati sitä myös muilta perheenjäseniltä. Tiukat nukkumaanmenoajat olivat tietysti lapsille
ja nuorille vastenmielisiä, mutta vaikea oli Elsankin sopeutua tilanteeseen. Elsa kärsi koko aikuisikänsä unettomuudesta. Hänelle oli suuri nautinto lukea kirjaa illalla sängyssä mutta Martti ei sitä
suvainnut, sillä tämä halusi sammuttaa valon. Monet kerrat Elsa makasi valveilla pimeässä ja suun106
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nitteli kirjoituksiaan ja puheitaan, ja nousi ylös, mikäli uskalsi Martilta, kirjoittamaan edes niiden
iskusanat tai jäsennykset ylös. Vasta viimeisissä Kirurgisessa sairaalassa tekemissään päiväkirjamerkinnöissä hän antoi itselleen luvan käyttää unettomat yöt kirjoittamiseen. 114

Elsa koki häpeää siitä, että hän oli usein aamulla sängyssä puoli kymmeneen asti. Oli heikkouden
merkki, ettei pystynyt nousemaan aikaisemmin. Haavion perheessä säännölliseen ja terveelliseen
elämään kuului aikainen nukkumaanmeno ja varhainen ylösnousu. Elsa tunsi syyllisyyttä omasta
luonnollisesta unirytmistään, joka oli ristiriidassa Martin rytmin kanssa sekä vastoin yleistä käsitystä
työteliään perheenemännän päivärytmistä.

Porvarillinen kaupunkiasunto oli muun muassa tilajäsentelyiltään ja toiminnan kautta sukupuolitettu
ja sukupuolittava. Kun keskiluokan ihanteiden mukaan pyrittiin tiukentamaan sukupuolten välistä
työnjakoa, niin samalla erotettiin miesten ja naisten toiminta- ja liikkumisalueet toisistaan. Roolijako
tuli näkyväksi huonejaon kautta.115 On oletettavaa, että tilan sukupuolittuneisuus oli selvimmin läsnä
keittiössä. Se oli perheen kotiapulaisen tekemän työn, ruuanlaiton ja tiskauksen, aluetta, jota Elsa
perheenemäntänä valvoi ja hallitsi. Martti oli siellä todennäköisesti harvoin nähty vieras, sillä keittiö
ei ollut perheen ruokailua varten vaan perhe söi aina ruokasalissa. Joskus yksin kesäleskenä ollessaan
tai sodan aikana asuessaan yksin kaupunkiasunnossa Martti teki löytöretkiä keittiöön ja ruuanlaiton
maailmaan. Huhtikuussa 1943 Martti kirjoittaa Elsalle ruuanlaittopuuhistaan:
Eilen valmistin itselleni komean päivällisen. Resepti: lähtöpäivältänne jääneet perunat kuoritaan ja paloitellaan, otetaan paistinpannu, johon sulatetaan nokare voita. Perunat kaadetaan pannuun, johon lisäksi
särjetään muna, sijoitetaan teelusikallinen sokeria, samoin suolaa ja marmelaadia. Ruoka on erinomaisen
herkullista. Syödään suoraan paistinpannusta. Valitettavasti perunat ovat loppuneet, joten en voine uudistaa ateriaa tänään. Täytynee keittää perunat. 116

Asunnon tilan kokonaishallinnasta kertovat Elsan lukemattomat kirjeet maalta, joissa hän pyysi
sunnuntaiksi maalle tulevaa Marttia tuomaan erinäisiä tarpeellisia esineitä kaupunkiasunnosta mukanaan. Kaikilla tavaroilla oli paikkansa ja Elsa tiesi mistä ne löytyivät. Elsan hyvin yksityiskohtaiset
ohjeet Martille kertovat siitä, että Martilla ei ollut välttämättä aavistustakaan, mistä hän olisi kyseisiä
esineitä lähtenyt etsimään ja että mitä kaikki kaapit ja komerot pitivät sisällään. Elsa tiesi, että maalle
tuotavien tavaroiden listat eivät Marttia ilahduttaneet, niinpä hän toisinaan pyyteli anteeksi Martille
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tuottamaansa vaivaa, toisinaan hän totesi vain, että ”tällaiset listat ovat aviomiesten kesäinen kohtalo”117.

Kun koti oli miehelle paikka, jossa hän saattoi levätä ja rauhoittua työpäivän jälkeen, niin naiselle se
oli aktiivisen toiminnan aluetta. Asunnossa työskentelyn kautta nainen loi oman järjestyksen ja tilan,
otti asunnon haltuunsa. Lastenhoito, ruuanlaitto, siivoaminen, järjestäminen ja sisustaminen kiinnittivät naisen kotiin. Miehen oli kuitenkin vaikea hahmottaa naisten tekemää työtä, koska se oli näkymätöntä ja jatkuvaa. Lisäksi kotityöt pidettiin poissa miehen silmistä tekemällä ne tämän töissä
ollessa. 118 Haavioilla kotitaloustöistä huolehti naisväki, Martti ei niihin osallistunut eikä sitä häneltä
edellytettykään. Elsa perheenemäntänä organisoi talouden hoidon; käytännön työstä huolehtivat
lähinnä kotiapulaiset, lastenhoitajat ja myöhemmin 40-luvulla kotisisarharjoittelijat. Elsa suunnitteli
päivän kotityöt etukäteen, laati ruokalistat ja mietti hankittavat ruokatavarat.119 Ruokatavaroiden
ostaminen taas kuului kotiapulaisten tehtäviin.

Elsa piti monena vuonna puheen Väestöliiton äitienpäiväjuhlassa. Vuoden 1948 puhe poikkesi ratkaisevasti aikaisemmista, sillä sankariäidin sijaan Elsa maalasi nyt kuvaa väsyvästä ja työn ylikuormittamasta äidistä. Ensi kertaa hän myös kutsui isät mukaan kotitöiden tekemiseen: ”Kotitaloudessa ei ole liian kaavamaisesti ja vanhoillisesti erotettava naisten ja miesten töitä. Tämä isien
kutsuminen osallistumaan kotitöihin onkin eräs tämän hetken tunnuksia.”120 Samaa teemaa Elsa
jatkaa myöhemminkin muun muassa Iltasanomien kirjoituksessa vuonna 1950 otsikolla Tiskiriepu
sopii miehenkin käteen. Artikkelin mukaan Elsasta ”on miehen suoranainen velvollisuus ja kunnia-asia kykynsä mukaan auttaa vaimoaan kotiaskareiden suorittamisessa”. Kirjoituksesta on luettavissa Elsan oma elämäntilanne. Hän puhuu monilapsisen perheen äidistä, joka rasittuu suuren talouden hoidossa ja jolle perheenjäsenten antama apu olisi tärkeää. Elsa korostaa myös sitä, että äidin
mielentilalle on tärkeää, että perheenjäsenet huomioivat hänen toimintansa, ”tilapäisen väsymyksensä tai sairautensa”. 121 Väsyvä ja sairas Elsa kaipasi osallistumista ja työn jakamista perheeltään.
Mikään ei osoita, että perheenpään osallistuminen kotitöihin olisi toteutunut Haavion perheessä,
paitsi siltä osin, että Martti teki ahkerasti puutarhatöitä kesäaikaan. Työnjako suurperheessä, jossa oli
kotiapulainen ja lastenhoitaja, oli varmasti niin selvästi muotoutunut, että jokainen tiesi tehtävänsä,
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toiminta-alueensa ja paikkansa. Siinä tilanteessa keittiö ei ollut perheenpään aluetta, eikä tiskiriepu
oikein sopinut Martin käteen.

Marttikaan ei saapunut kotiin vain lepäämään työpäivän jälkeen, vaan henkinen työ jatkui kotona
työhuoneessa. Kirjallisena johtajan ollessaan Martti työskenteli aamupäivät WSOY:ssä ja iltapäivät
omien kirjallisten töittensä parissa sekä opetti vielä yliopistossa. Rauhankadulla Martin työhuoneena
oli olohuone-kirjasto. Lasten muistoissa isä ”pysyi työhuoneessaan ainaisesti työskennellen”. Iltaisin
huoneesta kuului kirjoituskoneen naputus tai ääneen luettu puhe, sillä Martti harjoitteli puheensa aina
etukäteen lukemalla.122 Martti vaati työrauhaa ja hiljaisuutta ja onkin oletettavaa, että hän työskenteli
suljettujen ovien takana ja ettei isää saanut mennä noin vain häiritsemään. Lastenhoitajan yhtenä
tehtävänä saattoikin olla työrauhan takaaminen henkistä työtä tekeville vanhemmille.

Elsan työpöytä oli Rauhankadulla vanhempien makuuhuoneessa ikkunan edessä. Siellä hän kirjoitti
suurella Royal-merkkisellä kirjoituskoneellaan, kun muilta töiltään ja luottamustoimiltaan ehti.
Kirjoittaminen oli kuitenkin harvoin yhtäjaksoista, sillä työnteon katkaisivat kotiapulaiset kysymyksineen, lapset tai soiva puhelin.123 Äidin ja emännän työn saattoi helpommin keskeyttää, sillä äiti
oli perhettään varten. ”Uhrautuva työ kodin ja perheen hyväksi on jokaisen äidin luonnollinen, rehellinen pyrkimys”, kuten Elsa totesi äitienpäiväpuheessaan. 124 Elsan työhuone ei ollut tila, johon
hän olisi voinut eristäytyä kirjallisiin töihinsä, sillä perheenemäntänä ja äitinä hän ei voinut sulkeutua
pois suurperheen arjesta. Elsan työhuone-makuuhuone ei myöskään ollut aina hänen käytettävissään,
sillä työskentely oli lopetettava silloin kun Martti halusi mennä nukkumaan ja Elsan näkökulmasta se
ajankohta tuli ehkä aina liian aikaisin. Elsa muiden perheenemäntien tapaan hallitsi koko asuntoa
ilman omaa tilaa, mitä kuvaa Anneli Kuusen kertoma tapaus. Tämä oli tullut Rauhankadun asunnolle
neuvottelemaan Elsan kanssa Väestöliiton asioista. Aluksi he istuivat makuuhuoneessa, mutta joutuivat lähtemään sieltä ja lopulta kun muuta paikkaa ei ollut, he kävivät keskustelua talon rappukäytävässä.125

2.2.5. Lähikuvassa Rauhankadun olohuone
Tässä luvussa tarkastelen lähemmin Rauhankadun asunnon olohuonetta. Analyysin kohteena on
perheestä ja perheen kodista julkaistuja valokuvia. Silloin kun valokuvaa käytetään analyyttisesti se
on kuin mikä tahansa lähde, jota koskevat lähdekritiikin vaatimukset. Valokuva voidaan nähdä
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kulttuurisena tuotteena, jolloin oleellista on kuvan konteksti ja todistustapa. Analyyttinen lähestymistapa edellyttää kuvan merkityksen kontekstisidonnaisuuden ymmärtämistä. 126 Oleellista mielestäni näissä tarkastelun kohteena olevissa kuvissa on se, että ne on otettu julkaistavaksi ja julkaistu
tietyssä yhteydessä. Analysoidessani näitä kuvia pyrin ottamaan huomioon myös kuvatekstin ja
artikkelin, johon kuvat on liitetty eli kontekstin.

Kuva 3. Haavion perhe vuonna 1940. Hopeapeili 1/1941.

Ensimmäiset kuvat ovat Hopeapeili-lehdessä 1941 ilmestyneestä artikkelista Siihen, että ’meitä on
niin vähän’. Artikkelin aiheena ei ole varsinaisesti Haavioiden kodin esittely vaan Elsan haastattelu
väestöpoliittisista kysymyksistä. Elsa oli kirjoittanut ensimmäiset väestöpoliittiset kannanottonsa
vuoden 1940 aikana ja Hopeapeilin haastattelu oli todennäköisesti saanut sysäyksensä näistä. Luultavaa on kuitenkin, että lukijoille haluttiin tarjota myös välähdyksiä tohtoriperheen kodista ja arjesta.
Katarina Eskolan mukaan Hopeapeilin kuvat olivat ilmeisesti ensimmäisiä julkaistuja kuvia Haavioiden lapsiperheestä. Artikkelin myötä Elsa toi perheensä mukaan väestöpoliittiseen työhön. 127
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Ensimmäisessä kuva (kuva 3) on rajattu tarkasti perheen ympärille; muuta huonetta ei ole kuvaan
juurikaan mahdutettu. Tämä korostaa artikkelin henkeä: keskiössä on sivistynyt perhe, jolla on paljon
lapsia. Martti istuu sohvalla, Elsa nojatuolissa Katarina sylissään. Elsan keskeinen sijainti tuo esille
ajatuksen äidistä kodin keskeisenä henkilönä, kodin sydämenä. Martin paikka kuvan reunalla kertoo
poissaolosta äidin läsnäolon vastakohtana. Vanhimmat lapset, Elina ja Marjatta, istuvat pöydän ääressä piirtämässä. Pöytä ja tuolit ovat selvästi lapsille suunniteltuja, kooltaan pienempiä huonekaluja
ja vaikuttaa siltä, että ne on tuotu lastenhuoneesta olohuoneeseen kuvan ottamista varten. Kyseessä
tuskin on perhe viettämässä iltahetkeä, vaan kuva on lavastettu, mistä kertoo lasten kalusteet ja kuvan
tiiviys. Ympäröivästä huoneesta näkyy ainoastaan kaari-ikkunan alaosan ruudut ja koko seinäpintaa
peittävät kirjahyllyt. Kirjojen paljous liittää perheen selvimmin sivistyneistöön. Matin korvilla on
aikaansa seuraavan perheen kidekoneen kuulokkeet. Elsan takana oleva jalkalamppu on mitä todennäköisemmin sama, jonka hän osti Martille lahjaksi jouluna 1936.128

Seuraava kuva (kuva 4) esittävää perheen miesväkeä, Marttia ja 2-vuotiasta Mattia. Kun ensimmäisestä kuvasta, äiti keskushenkilönään, huokuu rauha ja staattisuus, niin isän ja pojan kuvassa on
liikettä ja dynaamisuutta. Väestönlisäyksestä kirjoittaessaan Elsa korosti sitä, että ”jos olisimme
puolta suurempi kansakunta, meillä olisi puolet suurempi armeija.”129 Martin ja Matin kuvia tarkastellessa on vaikea välttyä ajatuksesta, että siinä kasvatetaan tulevaa sotilasta Suomen armeijaan.
Päätelmää tukee kuvateksti, jonka mukaan ”isän avulla harjoitettu kotivoimistelu kasvattaa mielen
rohkeutta ja vahvistaa jäseniä.”130 Kuvista voi lukea myös modernin isän viitteitä, joka ei olekaan
etäinen ja poissaoleva, vaan läsnä lasten arkipäivässä. Isä jolla on aikaa lapsilleen ja joka tekee ja
toimii yhdessä lasten kanssa. Artikkeli kertoo, että ”isä lukee lapsille satuja ja voimistelee nuorimpien
kanssa joka päivä.”131 Kuvien taustaa hallitsevat 3.3 metrin korkuisessa huoneessa lattiasta lähes
kattoon ulottuvat kirjahyllyt kirjariveineen.
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Kuva 4. Martti ja Matti. Hopeapeili 1/1941.

1950 ilmestynyt Suomalaisia koteja on kuvateos, jossa on esitelty eri yhteiskuntaluokkiin kuuluvien
perheiden koteja eri puolelta Suomea aina tasavallan presidentti Paasikiven presidentinlinnasta Helsingissä poromiehen kotaan Kaaresuvannossa. Asukkaat kertovat muutamin sanoin, mitä koti heille
merkitsee. Koti on ”Jumalan lahja”, ”turvallisuutta ja rauhaa”, ”lääkitsemispaikka elämän lyömille
haavoille” ja ”uskon, toivon ja rakkauden tyyssija”. Teoksen toimittaja sisustusarkkitehti Ella
Grönroos tähdentää, että kaikille näille kodeille on yhteistä ”eheä sisäinen olemus”ja ”että juuri eheät,
terveet kodit luovat kestävän pohjan kansamme elämälle”.132 Tässä teoksessa on kuva myös Haavioiden Rauhankadun asunnon olohuoneesta.
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Kuva 5. Haavioiden perheen olohuone. Suomalaisia koteja, 1950.

Hallitseva elementti huoneessa ovat jälleen kirjat (kuva 5). Martti on kirjoittanut kirjoistaan, että ne
ovat ”jokapäiväisiä palvelijoitani, ystäviäni, opettajiani ja asuintovereitani.”133 Lähes hellästi Martti
suhtautui kirjoihinsa. Itseoikeutetusti siellä, missä kirjat olivat, oli myös Martin työpöytä. Se seisoo
jyhkeänä ikkunan ääressä. Pöydällä on Martin kirjoituskone ja kirja; apupöydällä on kirjapino. Barokkipöydälle on uuden näköinen kirja, aivan kuin joku olisi sen juuri laskenut käsistään. Kirjat
pöydillä ja kirjoituspöytätuolin asento viittaavat siihen, että työ olisi vain hetkesi keskeytynyt. Kuvan
asetelmallisuus kielii siitä, että huone on järjestetty kuvan ottamista varten. Nurkassa seisoo sohvaryhmä, ja ikkunan vieressä pienellä pöydällä on puhelin. Huoneessa yhdistyvät kirjasto, isän työhuone ja olohuone. Siitä kuinka nämä toiminnat ja Martin työrauhan vaatimus sopivat yhteen, voi
vain arvailla. Puhelimen sijainti huoneessa on yllättävä, sillä Marjatta kertoo sen soineen alituisesti134.
Kirjojen lisäksi toinen huonetta luonnehtiva piirre on taideteosten runsaus. Pylväiden päässä ovat
Elsan ja Martin muotokuvat, kirjoituspöydällä Wäinö Aaltosen Tulevaisuus kipsipatsaana, seinällä
muotokuvamaalaus Martin isästä Kaarlo Haaviosta sekä lisäksi muita maalauksia ja veistoksia.
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Huoneen sisustuksessa näkyy eri aikakausien ja tyylien kerrostuneisuus. Kalustus ei ole millään
tavalla moderni vaan hyvin perinteinen. Uusia funktionalistisia huonekaluja ei ainakaan olohuoneessa näy. Osa huonekaluista voi olla Martin ja Elsan lapsuudenkodeista, osa yhteisen kodin perustamisvaiheessa hankittuja, osa 20-vuotisen yhteiselämän myötä kotiin tulleita. Kirjat, maalaukset
ja veistokset kielivät kulttuurikodista. Elsa ja Martti luonnehtivat omaa kotiaan seuraavasti:
Koti on meille paras paikka maailmassa. Siellä ovat meille ylen rakkaat lapset. Koti on myös paras työpaikka. Suurin nautinto ja hienoin ylellisyys on kotona rauhassa vietetty ilta.135

Kun tarkastellaan rinnakkain vuoden 1940 kuvasarjaa ja noin vuonna 1950 otettua suomalaista kotia
esittävää kuvaa, niin silmiinpistävää on huoneen muuttumattomuus. Sohvaryhmä on sama, tuolit,
matto ja jopa verhotkin ovat samat. Seinät ovat samalla tavoin kirjojen peittämät ja ikkunalaudalla
näkyy sama koristeruukku. Kun huone oli kerran sisustettu ei sitä aivan helposti muutettu.136

3. KESÄASUMINEN
3.1. Kesäksi maalle
3.1.1. Kaupungista luontoon
Varakkaamman väen kesänviettokulttuurin syntyyn vaikutti 1700-luvun lopun ja 1800-luvun alun
luontoa ihannoiva ja mystifioiva romantiikan aatesuuntaus. Kiinnostuksen kohteena olivat aluksi
koskemattomat, eksoottiset ja jylhät maisemat, kuten vuoret ja kallioiset merenrannat, jotka edustivat
raikkautta, puhtautta ja yksinkertaisuutta savuisten ja meluisten kaupunkien vastakohtana. Romantiikan aikana syntyi uusi tapa katsoa maisemaa panoraamana, pyrkimys löytää paikka, jossa katsojalle avautui henkeäsalpaava näkymä horisonttiin. Syntyi myös käsitys siitä, minkälainen maisema
oli kaunis, kiinnostava tai aito. Retket maalle alkoivat perustua ajatukseen kauniiden maisemien
keräilystä. Rakennettiin polkuja ja tasanteita sekä pystytettiin korokkeita parhaille näköalapaikoille,
jotka sitten luetteloitiin matkailijoille tarkoitetuissa opaskirjoissa. Paikalliset asukkaat ja heidän
primitiivisenä ja maalauksellisena nähty elämäntapansa oli vain osa tätä eksoottista maisemaa. 137

Ruotsalainen Orvar Löfgren näkee luonnon eksotisoinnin ensimmäisenä vaiheena porvariston luotosuhteen muutoksessa 1800-luvun kuluessa. Seuraavassa vaiheessa villi luonto järjestettiin ja kesytettiin, jolloin katsoja näki maiseman näköalatasanteelta tai junan ikkunasta kuin kehystettynä
kuvana. Jako luonnon ja ei-luonnon välillä jyrkentyi 1800-luvun aikana, ja kolmannessa vaiheessa
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luontoon ja maalaismaisemaan alettiin liittää kaupunkielämälle vastakkaisia alkuperäisyyden ja
luonnollisuuden käsitteitä. Löfgrenin mukaan tämä luontonäkemys syntyi Ruotsissa 1800-luvun
loppupuolella kansallisromantiikan aikakaudella. Ruotsalaiset taiteilijat, tiedemiehet ja kirjailijat
pyrkivät löytämään uuden kansallisen identiteetin historiasta ja maisemasta kuvaamalla jokapäiväistä
elämää ja maalaismaisemaa ihanteenaan yksinkertaisuus, aitous ja luonnonmukaisuus. Luonnosta tuli
luokkarajat ylittävä ruotsalaisuuden symboli. Ihannemaisema ei ollut enää jylhä vuoristo tai myrskyävä merenranta vaan nuori koivikko tai valkovuokkojen peittämä metsäaukio mutta kuitenkin
edelleen sellainen maisema, jossa ihmisen kädenjälki ei juurikaan näkynyt. 138

Ruotsalaisen isänmaanrakkauden perustaksi tuli luonto, kansa, historia ja kotiseutu. Heräsi kiinnostus
jo katoamassa olevan talonpoikaiskulttuurin tallentamiseen. Tiedemiehet ja kansanperinteen kerääjät
näkivät itsensä pelastajina kootessaan jäänteitä, joita oli vielä löydettävistä perinteisestä elämäntyylistä. Heidän työnsä kautta rakentui konstruktio perinteisestä kansallisesta talonpoikaiskulttuurista.
Taalainmaasta alueena tuli paikka, joka sai edustaa myyttiä vanhan ruotsalaisen talonpoikaisväestön
hyvästä ja luonnonmukaisesta elämästä, tyypillisestä perinteisestä talonpoikaiskulttuurista. Taalainmaasta tuli ruotsalaiselle kaupunkiherrasväelle pyhiinvaelluskohde, josta he pyrkivät löytämään
aidon ruotsalaisuuden ja maalaiselämän rauhan. 139

Kun autonomian aikana Suomessa rakennettiin käsitystä omasta kansallisuudesta, oli yhtenä rakennusaineena suomalainen luonto ja maisema. Kuvatessaan Maamme -kirjassa kotimaamme maisemia Zacharias Topelius innosti lukijoita isänmaanrakkauteen. Ihailun kohteeksi tuli erityisesti
itäinen ja pohjoinen Suomi. Pitkälti Topeliuksen ja Johan Ludvig Runebergin ansiosta suomalaisten
kansallismaisemaksi tuli ylhäältä nähty järvimaisema. Molemmat ylistivät kirjoituksissaan erityisesti
Saimaan ja Punkaharjun kauneutta. Punkaharjusta tulikin Imatran kosken ohella luontonähtävyys,
jota tultiin katsomaan kauempaakin. Suomen suosituin matkailureitti kulki 1800-luvun lopulla Viipurista Saimaan kanavan kautta Imatran koskelle ja sieltä Punkaharjulle ja Savonlinnaan. Punkaharjun läheisyyteen ja Saimaan kanavan varrelle alkoi syntyä myös varhaista sisämaan huvila-asutusta.140

Porvariston elämässä luonto yhdistettiin usein kesään. Lapsuusmuistelmissa kesänviettoon maalla
liittyy lähes aina voimakkaita tunteita ja nostalgiaa. Muuttaminen kaupungista maalle merkitsi myös
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siirtymistä työn maailmasta vapaa-aikaan. Tämä siirtyminen tilasta toiseen, kaupungista maalle ja
työstä vapaa-aikaan, oli merkitty monin eri rituaalein141. Lapsuusmuistoissa elämä maalla symboloi
kaikkea, mikä oli aitoa, lämmintä ja tunteisiin vetoavaa. Kesäloma merkitsi myös monille aikaa
itsensä löytämiseen ja sellaiseen eheyttävään elämään, joka oli vastapainona ristiriitaiselle ja repivälle kaupunkielämälle.142

3.1.2. Huvila kesänviettomuotona
Suomalainen kesähuvila-asuminen sai vaikutteita sekä idästä että lännestä. Venäjällä yläluokalla oli
kaupunkitalon lisäksi maatiloja, joissa vietettiin kesät. Maalaiselämän ihannointi oli aateliston keskuudessa voimakasta jo 1700-luvulla ja rakkaus maalaiselämään vain voimistui romantiikan aikana.
Tästä kertoo myös se, että vaikka suurin osa vuodesta asuttiin kaupungissa, niin maatila nähtiin
varsinaisena kotina. 143 Aikakauteen kuului myös romanttinen kaipuu, jota tunnettiin eksoottista
maisemaa ja luonnonnähtävyyksiä kohtaan. Järvimaisemat, harjut, luonnonnähtävyytenä maailmankuulu Imatran koski sekä Terijoen hiekkarannat toivat venäläisiä kesänviettoon Kaakkois-Suomeen. Parantuneiden liikenneyhteyksien myötä
ja Pietari –Viipuri –rautatie valmistui 1870

Saimaan kanava avautui liikenteelle 1856

alkoi huviloita nousta kanavan varteen, Viipurin ym-

päristöön ja kauemmaksi sisämaahan. Huviloiden rakennuttajina oli Pietarin porvaristoa ja virkamiehiä sekä Viipurin herrasväkeä. Paljon huviloita rakennettiin myös vuokrattaviksi pietarilaisille,
aluksi Saimaan kanavan lähettyville, Viipurin lähialueilla ja pitkin Viipurinlahden rantoja. 144

Pietarilaisten lomaparatiisiksi muodostui kuitenkin Karjalan kannas ja sen helmenä tunnin junamatkan päässä Pietarista ollut Terijoki. Terveelliseksi todettu ilmasto, arteesiset terveyslähteet, kirkas- ja puhdasvetinen Suomenlahti sekä kymmenien kilometrien pituinen hiekkaranta toivat parhaimmillaan 100 000 kesäasukasta alueelle. Kosteasta ja sateisesta Pietarista tultiin kuivalla hiekkamaalla sijaitsevalle Terijoelle hoitamaan terveyttä145. Tiedot parantumisista toivat yhä uusia tulijoita paikkakunnalle. 146 Kesänviettäjät asuivat vuokrahuviloissa, vuokralla maataloissa tai omissa
huviloissa. Venäläiset rakennuttivat itselleen huviloita hiekkarannan läheisyyteen ja tilan loputtua
141
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meren ääreltä Kannaksen sisäosan järvien rannoille. Datshat olivat monikerroksisia, koristeellisia
pitsihuviloita, joissa oli monenlaisia ulokkeita, kuten torneja, parvekkeita ja verantoja. Varakkaat
huvilanomistajat tuottivat pitsikoristeet Pietarista ja moniväriset verantojen ikkunalasit Pietarista,
Ranskasta ja Saksasta. Huviloiden ympärille tehtiin puutarhoja ja puistoja, joihin rakennettiin koristeellisia huvimajoja ja istutettiin eksoottisia kasvilajeja. Koko Karjalan Kannas ja sen asukkaat
vaurastuivat matkailijatulvan myötä. Kaikki tuotteet kävivät kaupaksi, rakennusmiehille riitti työtä
noin 10 000 huvilan rakennustyömaalla ja huviloissa tarvittiin henkilökuntaa, kuten keittäjiä, lastenhoitajia, puutarhatyöntekijöitä ja huvilavahteja. 147 Tässä kesäasukkaiden ja paikallisen väestön
kohtaamisessa molemmat hyötyivät: kesänviettäjät saivat ostettua palveluksia ja hyödykkeitä, kannakselaiset hankkivat työtä ja toimeentuloa.

Vanhin pohjoismainen kesäasutus sai alkunsa Ruotsin kuninkaallisten ja aateliston huvi- ja metsästysmajoista sekä Tukholman porvareiden 1600-1700-luvuilla kaupungin ulkopuolelle rakentamista
puutarhojen ympäröimistä tiloista, joissa he viljelivät kukkia ja hyötykasveja. Varsinainen kesähuvila-asuminen alkoi Ruotsissa 1800-luvun ensimmäisellä puoliskolla, ja huviloiden rakentaminen
lisääntyi voimakkaasti vuosisadan loppupuolella. Parantuneet liikenneyhteydet, kuten Tukholman
ympäristössä 1860-luvulla alkanut höyrylaivaliikenne, toivat kesänviettäjät saaristoon. Tukholman
virkamiehet ja porvarit perustivat itselleen huviloita saariin tai asuivat saaristolaisten kaupunkilaisille
varta vasten rakentamissa kesäasunnoissa vuokralla.148

Suomessa varhaisinta kesäasutusta edustivat Kokkolan ja Pietarsaaren porvarien huvilat 1700-luvun
lopulta. Ennen 1800-luvun puoliväliä ei muualla maassa kesähuviloita juurikaan ollut lukuun ottamatta muutamia yksittäisiä huviloita suurimpien kaupunkien ympäristössä. Huvila-asumisen lisääntymistä hidastivat yleisessä käytössä olleet venerannat, joista kaupunkilaiset saattoivat tehdä
vapaapäivinään huviretkiä lähisaaristoon. Huvilakulttuuri syntyi Suomessa rannikolla ja yläluokan
keskuudessa ja levisi kohti sisämaata ja elintason kohotessa myös laajempiin väestökerrostumiin.
Samalla huvilaelämä muutti luonnettaan. Lisääntynyt kiinnostus ulkoilmaelämään ja urheiluun sekä
suuntautuminen koskemattomaan luontoon toi kesänvieton osaksi liikunnalliset harrastukset ja
ruumiillinen työn, kuten puutarhanhoidon. 1880-luvulta lähtien huvilarakentaminen lisääntyi voimakkaasti ja kaupunkiherrasväen vuotuiseen rytmiin alkoi kuulua itsestään selvänä kesävietto maalla
omassa tai vuokratussa huvilassa. Erityisesti lasten oli välttämätöntä päästä kesän ajaksi pois savui-
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sesta ja epäterveellisestä kaupungista maaseudun puhtaaseen ilmaan ja aurinkoon. Oli tapana, että
perheen äiti ja lapset viettivät koko koulujen kesäloma-ajan maalla ja perheen isä tuli huvilalle vasta
omalla lomallaan. Perheenpää jäi vaimon ja lasten lähdettyä töihin kaupunkiin, asui hiljaisessa
kaupunkiasunnossa sinne jätetyn apulaisen hoivissa ja vietti kesälesken elämää. 149

Kesähuvilaomistusta Suomessa tutkinut Olli Vuori jakaa huvilanomistuksen yleistymisen kolmeen
eri kauteen. Jaon taustalla on yhteiskunnassa ja taloudessa tapahtuneet muutokset, sillä eri aikoina
rakennettujen huviloiden voidaan nähdä kuvastavan sekä omistajien taloudellista asemaa ja huvilaelämälle asettamia vaatimuksia että ajankohdan taloudellisia ja sosiaalisia oloja. Ensimmäiseen
maailmansotaan päättyvää huvilanomistuksen jaksoa Vuori kutsuu varhaiskaudeksi. Kyseistä vaihetta luonnehtii huviloiden suuri koko ja koristeellisuus. Ne oli yleensä rakennettu isoille tonteille,
sillä laaja puistomainen puutarha liittyi olennaisena osana kesähuvilaan. Omistajat olivat kaupunkilaisperheitä, joilla oli sekä taloudelliset edellytykset että vapaa-aikaa huvilaelämään. Säädynmukaiseen elämään kuului kesän viettäminen maalla ja perheen yhteiskunnallinen asema suorastaan velvoitti huvilan hankintaan. Huvilat olivatkin tärkeitä kesäisen seuraelämän paikkoja. 150 Varhaisvaiheen huviloita ei voi määrittää perheen vapaa-ajanviettopaikkoina kuuluvaksi pelkästään yksityisen
piiriin vaan kesäisten juhlien pitopaikkana ne olivat myös osa puolijulkista piiriä.

Maailmansotien välistä aikaa Vuori kutsuu huvilanomistuksen vakiintumiskaudeksi. Ajanjaksona
kesäasuntojen määrä kasvoi tasaisesti ja omistajapiiri laajeni. Huvilan hankinta alkoi tulla mahdolliseksi myös keskituloisille toimihenkilöille ja virkamiehille sekä ammattitaitoiselle työväestölle.
Kesäasunnon omistaminen ei ollut enää kaupunkilaisten yksinoikeus vaan huviloita ostivat nyt myös
teollisuuskeskusten ja maaseututaajamien asukkaat. Kuitenkin edelleen kesänvietto omassa huvilassa
oli vain pienen ryhmän saavutettavissa, ja vasta toisen maailmansodan jälkeen alkaneessa vaiheessa,
jota Vuori nimittää joukkokaudeksi, huvilanomistus yleistyi kaikkiin sosiaaliluokkiin. Vakiintumiskauden huviloissa näkyy pyrkimys käytännöllisyyteen ja yksinkertaisuuteen; rakentamisen malleja lainattiin muun muassa esikaupunkien omakotitaloista. Yhä edelleen nousi myös suuria kaksikerroksisia huviloita, mutta ne olivat koristelultaan niukempia kuin aiemmin. Suosituiksi tulivat
pienet viikonloppumajat, joiden rakentaminen lienee saanut vaikutteita 1910-luvulta lähtien moniin
Suomen kaupunkeihin perustettujen siirtolapuutarhojen mökeistä. Varhaiskauden huviloihin verrattuna rakennukset ja niiden tontit olivat nyt kooltaan pienempiä. Sotien välisenä aikana huviloiden
keskimääräinen pinta-ala oli noin 50 m2, kun 1910-luvulla se oli ollut 66 m2. Tonttien keskiala oli
149
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enää yksi hehtaari. Huviloita ympäröineet puistot vaihtuivat hyöty- ja koristepuutarhoiksi, joissa
työskentely kuului sekä lasten että aikuisten kesänviettoon.151

3.2. Nuoren perheen kesät
3.2.1. Björkebo – suurperhekesät Eklundien huvilalla
Ensimmäiset yhteiset kesänsä nuorena avioparina Elsa ja Martti viettivät Elsan perheen vuokraamassa Björkebo-nimisessä kesäpaikassa Kirkkonummella. Eklundin 152 perheessä kesäksi muutettiin
aina maalle. Kesänviettopaikka hankittiin Helsingin lähistöltä, ja vuosien kuluessa perhe ehti asua
vuokralla useissa eri huviloissa pitkin Uuttamaata. Kesällä 1914 perheellä oli vuokralla huvila Oulunkylässä, missä Elsa opetteli uimaan ja keräsi kasveja. Seuraava kesä vietettiin Vihdissä ja kesäpaikassa oli 4 huonetta, keittiö ja veranta sekä oma uimahuone ja vene. Itsenäistymisen alkuvuosien
kesät Eklundin perhe vietti Espoon Lövkullassa ja viimeistään vuodesta 1928 lähtien Kirkkonummella Björkebossa. 153 Elsa oli lapsuudesta asti tottunut vuotuiseen rytmiin, jossa talvet vietettiin
kaupungissa, mutta kesäksi muutettiin maalle.

Elsan ja Martin kirjeissä Björkebo näyttäytyy kesäparatiisina, jossa otetaan aurinkoa, uidaan ja vietetään ulkoilmaelämää. Suhde aurinkoon ja ruskettumiseen alkoi muuttua 1900-luvun alussa, kun
aurinkokylpyjen todettiin olevan terveellisiä. Aiemmin erityisesti naiset karttoivat aurinkoa säilyttääkseen ihonsa valkoisena, sillä vain ulkotyötä tekevä kansa oli ruskettunutta. Herrasväki suojautui
auringolta hatuilla, päivänvarjoilla ja peittävällä vaatetuksella. Ruotsissa ruskettunutta ihoa aletaan
pitää kauneuden ja terveyden merkkinä 1920-luvun lopulla, ja samoihin aikoihin auringonottaminen
tuli muotiin Suomessakin. Turunmaan saariston pensionaattien vieraiden tiedetään ottaneet alasti
aurinkoa jo 1920-luvulla, mitä paikalliset asukkaat kylläkin paheksuivat. Auringonoton lisäksi uiminen kuului tärkeänä osana suosituksi tulleeseen rantaelämään. Uiminen edusti tapaa puuhailla
luonnossa, mutta myös virinnyttä innostusta urheiluun ja liikuntaan.154 Björkebossa Enäjärven sisarukset ottivat aurinkokylpyjä, uivat ja voimistelivat ulkona. Voimisteluinnostukseen antoi sysäyksen Elsan Urheilija –lehdestä lukema artikkeli, jonka mukaan ihminen ruskettui kunnolla vain, jos
hän liikkui auringossa ollessaan. Vasta voimistellessa auringon säteet pääsivät vaikuttamaan ihmisen
kehoon ja hermoihin ja keuhkot täyttyivät puhtaalla ilmalla. 155 Elsa valitteli kirjeessään, kuinka
Martti tehdessään heinäkuussa tutkimustyötä Helsingissä ”laihtui ja kalpeni”, sen sijaan että hän
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voisi Björkebossa ”lihota ja ruskettua”.156 Elsan ulkoilmaelämän taustalla vaikutti tässäkin hänen
tukeutumisensa tieteelliseen tietoon. Auringonvalon ja raikkaan ilman terveyttä edistävä vaikutus
yhdistettiin liikuntaan ja kauniin ruskean ihon ihanteeseen. Selkeänä on näkyvissä myös maaseudun
ja kaupungin vastakkainasettelu. Kun kaupungissa ihminen riutuu niin kesällä maalla hän saa elinvoimansa takaisin, lihoo ja ruskettuu.

Orvar Löfren tuo esiin kuinka kesähuvilasta oli tehty vaihtoehtoinen maailma, pakopaikka, jossa
ihmiset kokivat rituaalisen muodonmuutoksen. Samaan aikaan kun ihmisten elämä teollisuusyhteiskunnassa oli jakaantunut vastakkaisiin sfääreihin, kuten työ ja vapaa-aika, koti ja ulkopuolinen
maailma sekä yksityinen ja julkinen, oli herännyt ajatus yksilön mahdollisuudesta tulla eheäksi tässä
rikkinäisessä maailmassa. Vapaa-ajanvietto maalla edusti vaihtoehtoista tilaa, jossa oli mahdollista
elää aitoa ja täyttä elämää ja jota koskivat eri lait kuin työn ja tuotannon sfääriä. Luonto ja sitä kautta
kesänvietto maalla on liitetty siihen kodin, naiseuden ja reproduktion yksityiseen piiriin, jota määrittävät rauha, hiljaisuus, aitous, luonnollisuus ja lämpö. Koti, luonto ja sitä kautta kesähuvila olivat
paikkoja, johon työstä rasittunut mies asettui lepäämään. Luonnon keskellä rationaalisuuteen, tehokkuuteen ja itsehillintään tottunut mies saattoi päästää tunteet valloilleen. 157 Marttikin malttoi
toisinaan irrottautua tutkimustyöstänsä Helsingissä ja siirtyä nauttimaan huvilaelämän parhaista
puolista, joita hän kuvaa kirjeessään veljensä perheelle:
Päiväjärjestyksemme muistuttaa ihailtavissa määrässä oleskelua esi-isiemme ahneudessaan menettämässä Eedenin Paradiisissa: uimme, syömme ja nukumme; Aadamin puku ja vähän Eevankin on tavallisin verhomme varsinkin kylvyissä.158

Huviretket kuuluivat huvilaelämään ja retkikohteina olivat yleensä hyvät uimapaikat, rantakalliot,
näköalapaikat tai saaret. Retkillä keitettiin kahvia, uitiin, ongittiin, poimittiin marjoja ja sienestettiin. 159 Björkebosta soudettiin veneellä läheiseen saareen, jossa nuoret viettivät aikaansa uiden,
voimistellen ja loikoillen – ja usein alasti, mihin Marttikin viittaa kirjeessään. Saarelle lähdettiin
yleensä heti aamiaisen jälkeen ja huvilalle palattiin iltapäivällä kello 17-18 tienoilla.160 Nuorenparin
ensimmäiset kesät huvilalla muistuttavat lapsuuden huolettomia kesiä, jolloin ei tarvinnut ottaa
vastuuta huvilan moninaisista arkisista askareista ja niiden järjestämisestä. Eklundien kesäkodit
taloutta lienevät hoitaneet Elsan Ida-täti ja nuoremmat sisaret.
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Huvilalle muutto ei ollut ainoa tapa siirtyä kesänvieton tilaan vaan kylpylälomat olivat myös erittäin
suosittuja. Terveyslähteitä tunnetaan Suomessa jo 1600-luvulta ja kylpylätoimista otti ensiaskeleitaan 1700-luvun lopulla. Ullanlinnan kylpylä perustettiin Helsinkiin 1830 ja venäläisten kesävieraiden suosima Olavin kylpylaitos Savonlinnaan 1896. Kolmekymmentäluvulle tultaessa nuoren
tasavallan lomanviettäjät kansoittivat muun muassa Hangon, Naantalin ja Terijoen merikylpylöiden
hiekkarannat.161 Heinäkuussa 1931 Elsa ja Martti viettivät kaksi viikkoa Naantalissa. He vuokrasivat
pääkadun varrelta salihuoneen asunnokseen ja Elsa oli tyytyväinen huoneen siisteyteen ja ilman
puhtauteen. Tyytyväisyyttä lisäsi se, että katu oli rauhallinen ja pölytön ja piha idyllinen ruusuineen,
georgiineineen ja omenapuineen. 162 Puutarhakaupunkimainen Naantali tarjosi pääkaupungista tulleille lomanviettäjille mahdollisuuden nauttia puhtaasta ilmasta ja luonnosta keskellä kaupunkia.

Terveyslähteiden ja kylpylöiden perustana oli käsitys veden terveydellisistä vaikutuksista. Mikä
tahansa vesi ei kuitenkaan hoitoihin kelvannut vaan terveyslähteiden veden erikoislaatuisuus oli
tieteellisin tutkimuksin todettu. Yhtenä terveyslähteiden ja kylpylöiden suosion osatekijänä oli niiden veden poikkeuksellisen laadun takaava tieteellinen arvovalta. Vesiterapiaan hakeuduttiin joko
hoitamaan jotain tiettyä sairautta tai vain ylläpitämään terveyttä. 163 Kylpylöissä oli monenlaisia
hoitoja tarjolla. Savonlinnassa oli mahdollista saada erilaisia kuumia ja kylmiä kylpyjä, muun muassa
havukylpyjä, hierontaa, sairasvoimistelua ja sähköhoitoa sekä liikuntaa eli maastohoitoa. Terveellinen ruokavalio oli osa hoitoa. 164 Terijoella oli lääkärin vastaanoton lisäksi mahdollisuus nauttia
mineraalivesiä, saada sairasvoimistelua ja hierontaa sekä ottaa aurinkokylpyjä, amme- ja merikylpyjä.165 Elsaa viehätti kylpyläelämän vapaus. Naantalissa saattoi ”nukkua, syödä, juoda, uida, kylpeä
auringossa, mennä, tulla milloin ja miten halusi”. Luonnollisesti kylpylaitoksessa oli tarjolla myös
monenlaisia hoitoja: lääkekylpyjä, hierontaa, sairasvoimistelua ja sähköhoitoja, mutta Elsa ei kerro
osallistuivatko he Martin kanssa niihin. 166 Kylpyläelämä sellaisena kuin Elsa sen koki edusti ehkä
parhaimmillaan irrottautumista työn maailmasta ja siirtymistä huolettomaan aikatauluista vapaaseen
loma-aikaan. Huvilaelämä parhaimmillaankin oli aikatauluihin sidottua. Elsa ja Martti eivät myöskään malttanut pitää lomaa tieteellisestä työstään vaan he puursivat tutkimustensa kimpussa kesäasunnolla ollessaankin.

161

Heikkinen 1991, 79-80, 92; Kauppinen 1992, 166.
Enäjärvi-Haavio 1931, 20; Elsa Haavio sisaruksilleen 19.7.1931, Eskola 2000, 243.
163
Heikkinen 1991, 80, 85-86.
164
Kauppinen 1992, 167.
165
Heikkilä 2004, 71.
166
Enäjärvi-Haavio 1931, 20-21; Elsa Haavio sisaruksilleen 19.7.1931, Eskola 2000, 243-244.
162

42

Olipa hoitoihin hakeutumisen motiivina sairauden hoito tai terveyden ylläpitäminen niin kylpylässä
oleskelu oli aina myös lomanviettoa, johon hoitojen lisäksi kuului seuraelämä vierailuineen, retkineen ja konsertteineen. 167 Naantalista järjestettiin Kakskerran pitäjään laivaretki, johon Elsa ja
Marttikin osallistuivat. Perillä oli ohjelmana esitelmä vanhassa kivikirkossa, kahvinjuontia Brinkhallin kartanossa sekä konsertti, jossa esiintyivät Minna Talvik ja Selim Palmgren. Kylpylävieraina
ollut taiteilijapari esiintyi myös laitoksen juhlatilaisuuksissa. Elsan mainitsemia muita tunnettuja
vieraita tuona kesänä olivat muun muassa Aulikki Mikkola, Lauri Viljanen ja Väinö Vuolijoki sekä
Haavioiden tuttavapiiriin kuulunut taidemaalari R. Ekelund. Elsa havaitsee kylpylävieraiden olleen
tyytyväisiä ja onnellisia. Elsaan itseään miellytti erityisesti laitoksen ”suomalainen komento”.
Kaupungilla asiat eivät olleet yhtä hyvin ja he tekivätkin valituksen Café Centralin johtajattarelle
tarjoilijattaresta, joka ei hallinnut suomen kieltä. 168 Ollessaan matkalla Suomessa Elsa ja Martti
näyttävät havainnoineen väsymättä suomen kielen asemaa ja puuttuneen havaitsemiinsa epäkohtiin.
Suomen kielen asiassa ei horjuttu edes loma-aikana.

3.2.2. Sammatin Mikkola – Lönnrotin maisemissa
Elinan syntymän jälkeen Elsa vuokrasi nuorelle perheelle oman kesäpaikan Sammatista Leikkilän
kylästä.169 Lähellä pääkaupunkia sijaitsevasta luonnonkauniista paikkakunnasta oli tullut helsinkiläisten suosima kesäpitäjä, jonka kuuluisimpana asukkaana mainittiin Elias Lönnrot ja matkailun
vetonaulana tämän syntymäkoti, Paikkarin torppa170. Kuvatessaan Maamme –kirjassaan Paikkarin
torppaa ja sen ympäristöä Topelius rakentaa käsitystä aidosta suomalaisesta maisemasta. Samalla hän
pyrki liittämään torppaan suurmieskultin, tekemään siitä kansallisen muistomerkin vielä elossa
olevalle runoilijalle. Luonnonrauha, kaunis ympäristö ja rikas menneisyys olivat osatekijöitä muodostettaessa sammattilaista kesäistä idylliä, josta yhä useammat pääkaupunkilaiset halusivat päästä
osallisiksi. 171

Haavioiden kesäkotina oli Mikkolan talon entinen vanhan emännän rakennus, jossa oli kaksi pientä
huonetta ja keittiö alakerrassa sekä yksi huone yläkerrassa. Talo oli kunnostettu sisältä ja seinät
maalattu sekä paperoitu ennen perheen saapumista.172 Oli tapana, että talot vuokrasivat sivurakennuksiaan eli niin sanottuja vanhojen mökkejä kaupunkilaisille. Huoneet olivat yleensä kalustettuja ja
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niissä oli astiat valmiina, mutta muuten kesävieraat huolehtivat itse omasta taloudestaan. 173 Elias
Lönnrot oli perheineen viettänyt kesät 1854-1859 samaisen Mikkolan talon pihapiirissä olleessa,
mutta nyt jo puretussa rakennuksessa. Loppuvuodesta 1859 Lönnrot osti Nikun talon Sammatista,
jossa perhe asui useita vuosia. Elsa kävi kesällä veljensä Jaakon kanssa katsomassa sekä Paikkarin
torppaa että Nikun taloa. Paikkariin oli Mikkolasta matkaa metsätietä pitkin vain noin kolme kilometriä ja sieltä Nikulle noin kilometrin verran. Elsaa kosketti ajatus siitä, että Elias Lönnrot oli astellut näitä samoja teitä ja polkuja, joita he nyt kulkivat.174 Liikkuessaan Sammatissa ja Mikkolan
talon pihapiirissä Elsa ja Martti astuivat sananmukaisesti kansallisrunoilijan jalanjäljissä. He saattoivat kulkea samoja reittejä, joita Lönnrot oli käyttänyt ja ihailla samoja näkymiä, joita Lönnrot oli
katsellut.

Elsa ja Martti olivat Lönnrotin jalanjäljillä myös toisella tapaa. Kesällä 1934 Elsan ollessa Elinan ja
kotiapulaisten kanssa Sammatissa Martti teki yhdessä kahden toverinsa kanssa kolme viikkoa kestäneen kansantietouden keruumatkan Raja-Karjalaan. Matka oli jatkoa hänen edellisenä vuonna
yksin polkupyörällä tekemäänsä lähes kuukauden mittaiseen keruumatkaan.175 Martin ensimmäisen
matkan aikana Kirjeenvaihto Björkebon ja Karjalan laulumaiden välillä oli vilkasta. Viimeisillään
raskaana oleva Elsa seurasi kiinnostuneena matkan vaiheita ja etsi kartalta paikat, joissa Martti oli
käynyt. Elsa myönsi avoimesti kadehtivansa Marttia, kun tämä pääsi tapaamaan hyviä kertojia ja
liikkumaan ”kansanrunoudellisesti kiitollisessa ympäristössä”. Myös Elsan mieli paloi keruutyöhön
ja hän toivoikin, että he voisivat joskus lähteä yhdessä matkalle176. Ensimmäisen lapsen syntymän
jälkeen Martti liikkui ja matkusti enemmän kuin vaimonsa. Elsa ei ilmeisesti ollut yötä yli erossa
tyttärestään ennen kuin tämän ollessa hieman alle yksivuotias. Pariskunta osallistui tällöin Turun
etnologikongressiin, jossa Elsa piti esitelmän pohjoismaisista kansanleikeistä. Kotiin palattuaan Elsa
oli huojentunut, sillä erosta huolimatta lapsi ei vierastanut äitiään. 177 Isäksi tuleminen ei näytä vaikuttaneen Martin liikkumiseen tai matkojen toteutumiseen, mutta Elsan pienen lapsen läsnäolo sitoi
kotiin. Elinalla oli kyllä koulutettu lastenhoitaja, jonka huostaan hänet olisi voinut jättää mutta Elsan
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äitinä oli vaikea olla erossa lapsestaan. Tämän oli huomannut myös Jaakko Enäjärvi, joka runoili eron
vaikeudesta perhelehdessä.
Mutta silloin vasta ero tuli haikeaksi,
”Äitti”Turunmatkalla kun viipyi päivää kaksi.
Siinä itkeä jo taisi kumpainenkin vähän,
Elsa esitelmäänsä kun lähti pitämähän.178

Martin ensimmäisen Raja-Karjalan matkan aikana Elsa oli viettänyt huoletonta suurperhekesää
Björkebossa sisarustensa ja sukulaisten ympäröimänä. Seuraavana kesänä Sammatissa Elsa oli
Martin poissa ollessa yksin vastuussa kaikesta. Kesäkodin talouden johtaminen oli vaikeata, sillä Elsa
oli tyytymätön sekä lastenhoitajaan että keittäjään. Lastenhoitajan lähdettyä Elsa alkoi itse hoitaa
Elinaa, sai selkänsä kipeäksi eikä pystynyt nukkumaan öitään kunnolla. Ajan uusimpien oppien
mukaan kellontarkasta aikataulusta lastenhoidossa kiinnipitävä Elsa toteutti tyttärensä siisteyskasvatukseen opettamista oman yöunensa kustannuksessa. Elina nostettiin keijalle kello 10 illalla, kello
3 ja kello 6 tai 7 aamulla. Äidin korva oli myös herkistynyt kuulemaan lapsen ääniä ja Elsa kertookin
kuinka hän heräsi yöllä Elinan aivastukseen. Keittiötöihin tottumaton Elsa joutui pyykkipäivänä
hoitamaan lapsen lisäksi myös talouden.179 Pyykkipäivä oli tapahtuma, joka sekoitti normaalin päivärytmin. Naisten työnä pidetty pyykinpesu oli raskasta ja aikaa vievää työtä, joka piti suunnitella
hyvin etukäteen. Monissa perheissä pidettiin kaksi kertaa vuodessa iso pyykkipäivä, joka sitoi paljon
naistyövoimaa. Noina päivinä talon rouva saattoi poikkeuksellisesti tehdä itse kaikki taloustyöt.180
Pyykkipäivä oli merkittävä voimanponnistus myös Haavion taloudessa, sillä se on asia, jonka Elsa
usein mainitsee kirjeissään Martille.

Kotiin ja myös kesähuvilaan liittyi sukupuolirooleihin sitoutunut ajatus lähtemisestä ja jäämisestä.
Naisen rooli ja työ kiinnittivät hänet kotiin ja nainen nähtiinkin läsnäolon ja olemisen kautta. Mies oli
aktiivinen toimija, jonka vapaa liikkuminen kertoi tilojen hallinnasta. 181 Huvilalle jäänyt Elsa tunsi
olonsa yksinäiseksi ja turvattomaksi ja toivoi, että Martti palaisi pian kotiin. Yksinäisyyden tunnetta
saattoi lisätä se, ettei Karjalasta tullut kirjeitä edelliskesän tahtiin. Elsa vakuutti kyllä ymmärtävänsä,
ettei Martti matkatessaan kahden toverinsa kanssa ehtinyt kirjoittaan niin usein kuin yksin ollessaan.
Martin paluun jälkeen kesänviettopaikassa oleminen muuttui Elsan mukaan ”paljon hauskemmaksi”.182 Yllättävän avoimesti Elsa purkaa kesähuvilalle jäämiseen liittyviä tuntojaan. Tutkijaäidin
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elämässä oli havaittavissa sovittamaton ristiriita: tutkijana hän halusi olla mukana tallentamassa
katoavaa kansanperinnettä, mutta äitinä hän ei halunnut olla erossa lapsistaan.

Kesänvietto maalla oli osa sivistyneen perheen säännöllistä vuosikiertoa, jossa perheen äiti ja lapset
viettivät huvilalla kolme kuukautta eli koko koulujen loma-ajan. Jos lapset olivat alle kouluikäisiä
saatettiin huvilalle muuttaa jo aiemmin keväällä ja viipyä siellä pitempään syksyllä. Muuttopäivä,
joka ajoittui yleensä kesäkuun 1. päivän tienoille, oli suuri tapahtuma, sillä muuttokuormat olivat
valtavia. Mukaan otettiin perheenjäsenten henkilökohtaisten tavaroiden ja vaatteiden lisäksi muun
muassa ruokatavarat, liinavaatteet ja joskus astiat ja huonekasvitkin. Paljon tilaa veivät tyhjät hillopurkit ja mehupullot sekä sienisaavit, jotka sitten tuotiin syksyllä täysinä kaupunkiin. 183 Muuttaminen vaati huolellista suunnittelua ja organisointia, josta vastasi yleensä perheenemäntä. Kaikki tarvittava piti muistaa pakata mukaan ja järjestää tavaroiden kuljetus huvilalle. 184 Haavion perheessä
huvilalle muuton, kuten muutkin käytännön järjestelyt, organisoi Elsa. Tavaraa oli niin paljon, että
ainakin 1940-luvulla oli tilattu kuorma-auto viemään muuttokuorma perille huvilaan. Muuttokiireessä jäi aina jotain tärkeätä ottamatta mukaan ja uusia tarpeita ilmeni kesän kuluessa. Martin tehtävänä oli tuoda Elsan laatimien muistilistojen mukaiset tavarat mukanaan Helsingistä kesähuvilalle
tullessaan. 185

Vaimon ja lasten muutettua maalle perheenisä jäi kaupunkiin töihin ja asui muuttokuorman jäljiltä
osittain tyhjäksi jääneessä asunnossa. Ennen lähtöä kaupunkikoti oli laitettu kesäkuntoon. Ainakin
osassa huoneista huonekalut oli peitetty lakanoilla, verhot vedetty kiinni ja koimyrkkyä ripoteltu
tekstiileille. Perheenisä oli kaupunkiasunnossa oman onnensa nojassa tai sinne jätetyn kotiapulaisen
hoivissa ja vietti kesälesken elämää.186 Kesäinen kaupunkikoti poikkesi niin visuaalisesti kuin ääniltään ja tuoksuiltaan talvisesta kodista. Asunnossa oli todennäköisesti hämärää, sillä huonekaluja
suojeltiin suoran auringonvalon aiheuttamalta haalistumiselta. Lasten liikkumisen, puheen, naurun ja
itkun tuottama äänimaailma oli poissa. Jos isäntä asui yksin, niin taloudenhoitoon liittyvät äänet ja
hajut puuttuivat, sillä mies ei yleensä keittiötöihin ryhtynyt. Kesäinen asunto saattoi olla perheen
isälle autio ja luotaantyöntävä, mutta toisaalta rauhan tyyssija, jossa hän saattoi elää totutusta rytmistä
poikkeavaa elämää.
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Kesällä 1930 ja todennäköisesti kaikkina Björkebon kesinä Haavioiden kotiapulainen Martta oli
Helsingissä huolehtimassa Martin hyvinvoinnista. Myöhempinä kesinä sekä keittäjä että lastenhoitaja olivat lyhyitä lomiansa lukuun ottamatta Elsan ja lasten kanssa kesähuvilalla. Elsa johti kaupunkikodin taloudenhoitoa Björkebosta käsin lähettämällä Martalle ohjekirjeitä, joissa hän antoi
yksityiskohtaisia määräyksiä muun muassa Martin ruokajärjestyksestä. ”Tohtori juo aamuisin kahvia
sillä aikaa kuin minä olen maalla. Kahvin kanssa hän syö voileipää. - - Pannukakku ja ohukaiset ovat
Tohtorin mieliruokaa”, ohjeisti Elsa kotiapulaistaan. 187 Kesällä kaupunkiasunnossa kotiapulaisella
oli kuitenkin todennäköisesti vähemmän töitä ja enemmän vapaa-aikaa ja vapautta. Työ ja muut
menot pitivät isännän suurimman osan päivää poissa kotoa ja tällöin palvelija saattoi olla ja liikkua
asunnossa vapaammin kuin tavallisesti. Elsa emäntänä pyrki kuitenkin parhaansa mukaan järjestämään Martalle puuhaa. Hän lähetti Björkebosta vadelmia ja omenoita, jotka Martan tuli keittää hilloksi. Purkkeja tämän piti lähteä tarvittaessa ostamaan Bulevardin ja Läntisen Heikinkadun kulmassa
sijaitsevasta Rakennusainekaupasta. Elsa määritteli ostopaikan tarkasti, koska hän varoi tarkasti
ostamasta mitään Stockmannilta, tuosta ”kirotusta ruotsalaisuuden tukipylväästä”.188 Kielipolitiikka
vaikutti myös perheen kulutuskäyttäytymiseen.
3.3. Oma huvila Sammatin Lehtiniemessä
Oman huvilan hankkiminen tuli ajankohtaiseksi kesällä 1936, kun Sammatin Kirmusjärven rannalla
sijaitseva Lehtiniemen tila tuli myyntiin. Elsa oli perheen Sammatissa viettämien kesien aikana yksin
ja yhdessä Martin sekä kesäpaikassa vierailleiden sukulaisten kanssa tutustunut paikkakuntaan ja
ihastunut sen maisemiin. Elsan käsitys Sammatista luonnonkauniina seutuna oli perua kävely- ja
pyöräretkiltä lähiympäristöön sekä yhteisiltä soutumatkoilta Kirmusjärvelle ja sen lukuisiin saariin.
Tulevaa huvilapalstaansakin he lähestyivät järveltä päin soutaen ja ihastuivat kovin näkemäänsä.
Palstaan kuului kaksi korkeata kalliota, joilta avautui näköala järvelle. ”Järvi leviää eteen pitkänä
selkänä, saarineen ja salmineen. Näköala muistuttaa Punkaharjuntyylisiä maisemia, ehkä kuitenkin
vielä korkeampina kuin siellä. Kyllä se on ihana paikka”, maalaili Elsa veljelleen Jaakolle kirjoittaessaan huvilanostoajatuksesta.189 Elsa liittää paikan suorastaan osaksi kirjallisuuden ja kuvataiteen
1800-luvulla tuottamaa suomalaista kansallista maisemakuvastoa, jossa korkealta paikalta nähty
metsäinen järvimaisema edusti suomalaisuuden ikonia ja Punkaharju isänmaallista luontokulttia.
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Maisemakuvastoja kansallisen tilan määrittelijänä tutkinut Maunu Häyrynen puhuu niistä tilan esittämisen välineinä. Kansallinen maisemakuvasto rakentaa kansallista tilaa yhdenmukaiseksi ja johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi, jossa eri maisemakohteilla ja alueilla on omat kerrontaa tukevat
roolinsa. Kaupungit ovat todiste sivistyksestä ja elinvoimasta, historialliset monumentit todistavat
alkuperäisyyttä ja jatkuvuutta ja luonnonnähtävyydet tukevat luonnon ja kansakunnan otaksuttua
yhteyttä. Näiden kautta ihmisten mieliin on muodostunut emotionaalisesti latautunut mielikuvakartta
omasta maasta.190 Maisema oli ratkaiseva peruste, kun Elsa ja Martti päättivät ostaa Lehtiniemen
huvilapalstan. Maiseman synnyttämistä tunteista kertovat Elsan ja Martin kirjeissään käyttämät ilmaisut ”ihana paikka”, ”paikan erikoinen hienous” ja ”kaunis luontonsa puolesta, kerrassaan ihana”.191

Haavioiden ostama huvilatontti oli lähes 10 hehtaarin suuruinen pientila, jonka pinta-alasta 2,5
hehtaaria oli peltoa ja loput metsää ja niittyä. Rantaa oli noin 400 metriä. Tontilla oli vanha päärakennus ja huonokuntoinen navetta, jotka purettiin. Saunaa ei palstalla ollut. Tie Lehtiniemeen oli
huono ja matkaa sieltä lähimmälle linja-autopysäkille Myllykylän tiehaaraan oli lähes 5 kilometriä ja
siitä Sammatin kirkolle vielä 3 kilometriä. Kesällä Kirmusjärven yli oli soutumatka kirkonkylän
rantaan 3 kilometriä, josta oli vielä liki kilometrin kävelymatka kirkolle. 192 Kaupunkilaisperheelle
huvilapalstan osto oli suuri taloudellinen investointi ja ajoittain Elsa oli epävarma, oliko kaupan
tekeminen viisas ratkaisu. Varsinkin kun päärakennus osoittautui niin huonokuntoiseksi, ettei sitä
voinut laajentaa huvilaksi vaan oli rakennettava kokonaan uusi huvila ja saunarakennus. 193

3.3.1. Huvila
Haavioiden huvilan piirsi arkkitehti Paavo Riihimäki. Hän työskenteli Suomen Osuuskauppojen
Keskuskunnan (SOK) rakennusosastolla, jossa hän yhdessä rakennusosaston johtajana toimineen
Erkki Huttusen sekä Valde Aulangon kanssa toi 1930-luvulla koruttoman funktionalismin liike- ja
tuotantorakennusten suunnitteluun 194 . Konekulttuuria, urbaania elämää ja taiteiden modernismia
ihaillut Tulenkantajien ryhmä tuki funktionalismin läpimurtoa Suomessa. Tulenkantajat -lehdessä oli
vuosina 1929-1930 useita innostuneita kirjoituksia arkkitehtuurin uusista periaatteista ja Alvar Aal190
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losta funktionalismin suomalaisena lipunkantajana. On huomattava, että funktionalismin ideologit
asettivat päämääräksi kulttuurisista erikoispiirteistä vapaan universaalin arkkitehtuurin. Arkkitehtien
tuli kansallisen ohjelmallisuuden sijaan paneutua sosiaalisiin kysymyksiin, kuten taloudelliseen
rakentamiseen ja toimivaan tilaohjelmaan. Vuonna 1929 ilmestyi Elsan tekemä haastattelu Alvar
Aallosta Tulenkantajat –lehdessä. Siinä Aalto korostaa funktionalismin tieteellisyyttä. Suunnittelussa
otetaan huomioon asumisen tieteellisesti määritellyt miniminormit, ja tieteellisesti päteviin tuloksiin
päästään standardisoimalla. Elsa ihastelee Aallon suunnitteleman Turun teatterin demokraattista
katsomoa, jossa eri sosiaaliluokkia ei enää erotella erillisiin aitioihin tai parvekkeille vaan kaikki
istuvat yhdessä suuressa salissa. 195 Elsa ja Martti olivat jo 1920-1930 –lukujen vaihteessa Tulenkantajien piirissä läheisessä kosketuksessa funktionalistisen arkkitehtuurin ideoiden kanssa, joten ei
ole hämmästyttävää, että he valitsivat pelkistettyä ja suorastaan veistoksellista funktionalismia toteuttavan Paavo Riihimäen suunnittelemaan tulevan kesähuvilansa ajankohtana, jolloin funktionalismin käyttö asuin- ja vapaa-ajanrakennuksissa oli vielä melko harvinaista.

Elsa organisoi huvilan rakentamista ja puutarhan perustamista kirjeitse Helsingistä käsin. Hänen
työmiehille tekemänsä tarkat ja yksityiskohtaiset työsuunnitelmat koskivat niin huvilan keittiön
sisustamista kuin pellon muokkaamistakin. Huvilan ja puutarhan suunnittelussa Elsa käytti asiantuntijoita ja tukeutui ajan uusimpaan tieteelliseen tietoon. Huvilan suunnitteli modernia arkkitehtuuria työssään toteuttava arkkitehti, puutarhasuunnitelman teki alan oppikirjan julkaissut puutarhuri
Frans Salonen, keittiökaapin malli oli Kotiliedestä, makuuhuoneeseen tilattiin pesupöytä kaappeineen Martta-liitolta ja tuoli Työtehoseurasta. Huvila valmistui kesäksi 1938. Se oli käsin veistetystä
hirrestä rakennettu, kaksikerroksinen ja tasakattoinen funkishuvila. Rakennuttajien oma panos
suunnittelussa ja funktionalismin henkeen kuuluva taloudellinen rakentaminen näkyvät mielestäni jo
rakennuksen ulkoasussa. Monet ajankohdan funkishuvilat, kuten esimerkiksi Riihimäen työtoverin
Erkki Huttusen huvila, olivat valkoiseksi rapattuja. Elsalle ja Martille oli kuitenkin selvää jo ennen
arkkitehdin valintaa, että rakennukset tehdään vanhasta tuvasta purettavista ja omasta metsästä
kaadettavista hirsistä. Haavioiden huvilan mukainen paljas hirsipinta oli melko tavallinen tuon ajan
huviloissa. Hirsihuviloiden suosiossa näkyy taiteilijoiden rakennuttamien erämaa-ateljeiden vaikutus.
Huvilan pyöreä ikkuna lienee taas virolaista vaikutusta. Elsa ja Martti olivat molemmat suuria Viron
ystäviä. He tekivät lukuisia matkoja sukukansan pariin ja ennen huvilatontin ostoa kesällä 1936 he
olivat kansantietouden keruumatkalla Virossa. Samantyyppisiä pyöreitä ikkunoita saattoi nähdä
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Viljandin vanhoissa suurissa huviloissa.196 Päinvastoin kuin valmiissa kaupunkivuokra-asunnoissa
Elsa ja Martti saattoivat nyt kesähuvilassa ensimmäistä kertaa toteuttaa toivomustensa mukaisen
kodin, jossa sekä lasten, henkistä työtä tekevien vanhempien että taloudenhoidon tarpeet oli huomioitu.

Huvila oli kaksikerroksinen ja siinä oli neljä makuuhuonetta, olohuone ja keittiö. Lastenhuone, jossa
myös lastenhoitaja nukkui, oli alakerrassa, kun taas vanhemmat nukkuivat yläkerrassa. Erona Haavioiden kaupunkiasuntoihin oli huvilan kaksikerroksisuuden tuomat sisätilan korkeuserot. Ranskalainen filosofi Gaston Bachelard analysoi tilakokemusta kiehtovassa teoksessaan Tilan poetiikka
vuodelta 1957. Hänen mukaansa kerrostaloasunnolta puutuu tila ympäriltään ja pystysuora ulottuvuus. Kun asunto on puristettu yhteen kerrokseen, pelkkään vaakasuoraan ulottuvuuteen, siitä
puuttuvat silloin pystysuoruuden kotoisuusarvot. Portaikkojen ja jo muutaman yksittäisen askelman
myötä kodin korkeuserot kirjautuvat muistiin. Jos taloa aletaan ajatella korkeuden kannalta yksityiskohtaisesti, niin kaikki nouseva ja laskeva saa uuden, dynaamisen merkityksen. Bachelard väittää,
että ihminen ei voi silloin enää pysyä yksikerroksisena. Hänen unitalossaan on aina vähintään kolme
kerrosta: kellari, pohjakerros ja ullakko.197

Barchelardille portaikot ovat erilaisia. Kellarinrappusia luonnehtii laskeutuminen; muistoissa niitä
kuljetaan aina alaspäin. Makuuhuoneeseen johtavia portaita kuvaa arkipäiväisyys ja tuttuus. Niitä
kävellään sekä ylös että alas. Kaksitoistavuotias lapsi harppoo mieluiten portaat ylös useampi askelma kerrallaan. Ullakon portaikko on muita karumpi ja jyrkempi ja sitä kuljetaan muistoissa aina
ylöspäin. Kohoaminen kohti yksinäisyyttä ja rauhaa on mielikuva, joka luonnehtii ullakolle johtavaa
portaikkoa.198 Barhelardin talokuvat palautuvat usein kuviin tai kuvitelmiin lapsuuskodista. Näistä
kuvista voi saada käsityksen siitä, miten lapsi kokee tilan. Haavioiden huvilan toiseen kerrokseen,
vanhempien huoneeseen, johtavat portaat olivat pienimpien lasten kiinnostuksen kohteina:
Matista on kovin hauska kävellä yläkerran rappuja ylös ja alas. Tytöt taluttavat häntä. Joka aamu hän
saapuu tänne sanomaan minulle huomenta, kun olen vielä sängyssä. Sitten hän heti paikalla haluaa lähteä
takaisin. Portaat ovat hänelle pääasia. ”Kertaan, kertaa!”hän hokee. S.o. yläkertaan.199

Portaat edustivat hieman alle kaksivuotiaalle Matille enemmän päämäärää kuin keinoa päästä paikasta toiseen. Portaat olivat kiinnostavat myös siksi, että yläkertaan ei saanut aina mennä. Lasten196
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hoitajan tehtävänä oli pidätellä Mattia toisinaan alakerrassa, jotta Elsa saattoi keskittyä kirjallisiin
töihinsä.200 Lasten ja vanhempien sijoittaminen eri kerroksiin Lehtiniemen huvilassa oli järjestely,
jolla pyrittiin takaamaan tutkijavanhemmille mahdollisuus työskentelyrauhaan ja riittävään yöuneen.

Huvilassa, sen portaissa, parvekkeella ja verannalla liikkuminen ja sen nurkkauksiin piiloutuminen
saattoi olla suuri seikkailu lapselle. Bachelard näkee, että taloissa olevat nurkat ja sopet ovat paikkoja,
joihin on hyvä käpertyä. Käyttäessään käpertyä-verbiä hän nähdäkseni tarkastelee tilaa jälleen lapsen
silmin. Bachelard toteaakin, että ”vain se joka osaa käpertyä, voi elää väkevästi”. Nurkka on turvapaikka ja mieluisan yksinolon tila. Kun ihminen asettuu nurkkaan tai soppeen ja tuntee olevansa
siellä turvassa, hänen ympärilleen muodostuu ”kuvitteellinen huone”, jota huonekalut, seinävaatteet
ja varjot rajaavat. Nurkka suo ihmiselle mahdollisuuden liikkumattomuuden tilaan; se on tuttu ja
turvallinen paikka, jossa saa vain olla.201

Lehtiniemen huvilassa oli kolme sisäänkäyntiä, mikä oli varsin tavallinen piirre vielä vakiintumiskauden huviloissa. Pääsisäänkäynti oli julkisivun puolella, verannan kautta pääsi portaita pitkin
rannan puolelle ja keittiöön oli kulku rakennuksen luoteispäädyssä sijaitsevan pienen kuistin kautta.
Keittiön ovi oli palvelusväkeä ja asioita hoitavia maalaisia varten. 202 Taloudenhoidon tiloissa oli
pyritty käytännöllisyyteen. Keittiössä oli vesi- ja viemärijohto, ja keittiön sisustus oli tehty Elsan
toivomusten mukaan. Kaikki komerot, kaapit ja työtasot oli suunniteltu työskentelyn kannalta mahdollisimman tarkoituksenmukaisiksi. Osa keittiökalusteista kiinnitettiin vasta perheen saavuttua
huvilalle, jotta ne tulivat keittäjälle sopivalle korkeudelle. Kaikki tila pyrittiin myös hyödyntämään
tarkoin. Työtilaa saatiin lisää erilaisilla muun muassa Kotiliedestä omaksutuilla kekseliäillä ratkaisuilla, ja kaikilla työvälineillä oli omat tarkoin suunnitellut paikkansa. Siivousvälineillä oli oma
komeronsa, joka oli rakennettu siten, että rappujen alle jäävää hukkatilaa tuli hyötykäyttöön.203 Huvilan sisustuksessa Elsa pääsi toteuttamaan moderneja asumisen ihanteita. Vuonna 1929 Tulenkantajat –lehdessä ilmestyneessä artikkelissaan Salme Setälä esittelee le Corbusierin ajatuksia arkkitehtuurista ja maalaa kuvaa huomispäivän kodista, jossa käytännöllisyys, tarkoituksenmukaisuus ja
järkevyys vallitsevat. Moderni arkkitehtuuri palvelee hänen mukaansa ”kulttuuri-ihmistä, jonka
olemukselle auto, lentokone, laiva, puhelin, radio, sähkö, kaikkinainen koneellistuttaminen, hygieeniset ja esteettiset vaatimukset ovat välttämättömät”.204 Huvilan taloudenhoidon tilojen rationaalisen
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suunnittelun voi nähdä heijastavan kotitaloustieteen uusia ideoita. Elsan ystävä Laura Harmaja oli
keskeinen henkilö kotitaloustieteen oppien välittäjänä Saksasta Suomeen ja niiden soveltamisessa
täkäläisiin oloihin. Harmaja kirjoitti useita kotitaloutta käsitteleviä teoksia ja oli muun muassa mukana toimittamassa Emännän tietokirjaa.205 On oletettavaa, että Elsa aikaansa seuraavana perheenemäntänä oli hyvin perillä kotitalousideologian kysymyksistä.

Hyvin suunniteltu huvilakeittiö oli tarpeen, sillä ruokahuollon järjestäminen oli maalla huomattavasti
monimutkaisempaa kuin kaupungissa. Ruokatavaroiden hankkiminen ja ruuan valmistaminen vaati
paljon aikaa ja vaivaa huvilan melko alkeellisissa olosuhteissa. Haaviot ostivat lähitaloista elintarvikkeita, jotka palvelusväki kävi hakemassa. Ensimmäisinä kesinä keittäjä haki maidon aina aikaisin
aamulla runsaan kilometrin päässä sijainneesta maatalosta. Sotavuosina ja vielä sen jälkeenkin huvilalla pidettiin kotieläimiä, jolloin maitoa ja lihaa oli saatavilla omasta takaa. Elsa perheenemäntänä
kantoi vastuun kotitalouden hoitamisesta, mutta arkirutiineista huolehtiminen kuului kotiapulaisille.206 Kesäkodin laajempi toiminta-alue merkitsi sitä, että keittäjä joutui huvilalla ollessaan ottamaan
päivän aikana useampia askeleita kuin kaupunkikodin pienemmissä ympyröissä. Elintarvikkeiden
hankinta lähitaloista, kasvisten haku puutarhasta ja matkat kellariin sekä muut toimet pitivät ruuanlaittajan liikkeessä.
Lehtiniemen huvilassa oli kaksi suurta parveketta: yläkerran avoparveke sekä alakerran järvenpuoleinen parveke, jota kutsuttiin myös verannaksi. Parvekkeet ja verannat kuuluivat huvilarakentamisen
konventioon. Ne olivat kesäisiä oleskelu- ja päiväkahvipaikkoja. Parvekkeet ja verannat voidaan
nähdä tiloina, joissa sisätilan ja sitä ympäröivän luonnon välinen jyrkkä raja hämärtyy: ollaan puoliksi ulkona ja puoliksi sisällä. 207 Haavioiden huvilan parvekkeilla oli erilaiset toiminnalliset funktiot.
Yläparvekkeella tehtiin arkisia askareita. Valokuvissa Elsa ja lapset vetävät lakanoita ja mankeloivat
liinavaatteita yläkerran parvekkeella. Kaupunkiasunnon tapaan parveke oli huvilallakin paikka, jossa
pikkulapsia ulkoilutettiin. Vuoden vanha Katarina vietti usein aikaansa leikkikehässä yläparvekkeella syyskesällä 1941. Ikkunan toisella puolella, vanhempien makuuhuoneessa, istuva Elsa saattoi
työskentelynsä lomassa valvoa, että tyttärellä oli kaikki hyvin. 208 Lapsen äänet eivät tutkijaäitiä
häirinneet vaan päinvastoin hän nautti niistä: ”Vauva riehuu kehässä yläparvekkeella suloiseen tapaansa viserrellen”.209 Lapsen riemukas ääntely ja nauru kertonevat siitä, että parveke oli mieluinen
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paikka myös hänelle. Ikkunan läpi näkyneet äidin kasvot ja huoneesta kuulunut äidin ääni tai kirjoituskoneen naputus lienevät pitäneet lapsen hyväntuulisena. Parveke oli myös äidin mieluisin
työskentelypaikka kesäisin. Siellä hän tieteellisen työn ohessa nautti auringonpaisteesta. Aamupäivisin, jolloin aurinko paistoi suoraan parvekkeelle, Elsa ja lapset ottivat siellä aurinkokylpyjä.

Alakerran järvenpuoleiselle parvekkeelle eli verannalle perhe kokoontui kauniilla ilmalla ainakin
päiväkahville, mutta myös muita aterioita kuten aamiaista on siellä nautittu. Kun yläparveke voidaan
nähdä perheen yksityisenä tilana, niin veranta edusti julkisempaa kahvikestien ja kesäisen seurustelun tilaa. Lähes aina oli verannan pyöreän pöydän ympärillä myös vieraita. Huvilaelämään kuuluivat
vierailut ja juhlat. Haavioiden huvilalla vieraili sammattilaisia naapureita lähitaloista, joihin oli tutustuttu työn ja elintarpeiden hankkimisen merkeissä, huviloissa kesäänsä viettäviä kaupunkilaisia
sekä sukulaisia, ystäviä ja kollegoita Helsingistä ja muualta. Vieraille katettiin kahvipöytä verannalle,
josta kahvinjuonnin ja seurustelun lomassa saattoi ihailla Kirmuisjärven maisemia. 210
Muistelmissa kesiin huvilalla on liitetty voimakkaita positiivisia mielikuvia. Viime vuosisadan alun
porvarillista huvilakulttuuria tutkinut Carola Rosengren puhuu kesänvietosta ”muuttona mielikuvaan
nimeltä kesä”. Kesäinen huvilaympäristö haluttiin nähdä ajattomuuden tilana, jossa oli mahdollista
elää rutiineista vapaana aitoa ja alkuperäistä elämää. Se sai edustaa koskemattomuuden ja ikuisuuden
ihannemaailmaa, kesäparatiisia, vastakohtana teknistyvälle ja rationalisoituvalle todellisuudelle.211 ”Tämä Sammatti on minulle paras paikka maailmassa”, kirjoitti Elsa päiväkirjaansa kesällä
1949. Sammatin huvila herätti tunteita aivan eri tavoin kuin mikään kaupunkiasunnoista. Siellä perhe
eli kirjeenvaihdon valossa onnellisia hetkiä nauttien maaseudun rauhasta ja hiljaisuudesta. Huvila ei
ollut koti vastaavassa merkityksessä kuin kaupunkiasunto mutta 1900-luvun vaihteesta lähtien huviloiden tehtävä ja arkkitehtuuri muuttui aiempaa perhekeskeisemmäksi. Tämä toi huvilalle kodinomaisia piirteitä: edustushuvila muuttui perheen yksityiseksi pakopaikaksi. 212 Kodinomaisuus
näkyi Haavioiden huvilassa, sillä rakennus muistutti ulkonäöltään modernia omakotitaloa. Lähinnä
seinien paljas hirsipinta ja kaksi suurta avoparveketta ovat ne piirteet, jotka erottivat huvilan omakotitalosta. Talviasuttavuus, vesi- ja viemärijohto, keittiön rationaalinen sisustus sekä sotavuosista
lähtien sähkö, puhelin ja radio erottivat huvilan primitiivisestä kesämökistä. Huvilan mieltäminen
toiseksi kodiksi, kesäkodiksi, näkyi pariskunnan kirjeenvaihdossa. Palatessaan matkoiltaan Lehtiniemen huvilalle Elsa ja Martti kirjoittivat tulevansa kotiin.
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3.3.2. Piha ja puutarha
Piha ja puutarha olivat oleellinen osa kesähuvilamiljöötä. Muuttaessaan kaupungista maalle kaupunkilaisperhe ei suinkaan asettunut asumaan keskelle koskematonta luontoa vaan huvilan hoidettu
ja järjestetty ympäristö muodosti jatkumon huvilarakennuksen sisätilalle. Varhaisia huviloita olivat
ympäröineet suuret puistomaiset puutarhat mutta 1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä hyötypuutarha nousi huomion keskipisteeksi. Puutarhan antimet, jotka olivat tärkeä lisä kaupunkilaisperheen ruokahuollossa, olivat nyt osaltaan oikeuttamassa itse huvilan ylläpitoa. 213 Lehtiniemen
huvilan ympäristön muokkaaminen aloitettiin keväällä 1938 puutarhuri Frans Salosen laatiman
puutarhasuunnitelman mukaan. Elsa johti Helsingistä käsin kirjeitse puutarhan perustamistöitä, joita
suorittivat paikalliset työmiehet. Haavioiden huvilan laajassa puutarhassa hyöty näytteli tärkeintä
osaa. Järvelle päin viettävälle rinteelle istutettiin hedelmäpuita, marjapensaita, vadelmia ja mansikkamaa. Kasvimaassa viljeltiin juureksia, vihanneksia ja perunaa. Lisäksi oli tomaattitarha ja kasvilavat, joissa kasvatettiin kurkkua ja kurpitsaa. Puutarhan esteettisiäkään näkökohtia ei unohdettu.
Huvilan seinustoille ja muualle pihaan perustettiin kukkapenkkejä, joissa kesänviettäjän silmää
ilahduttivat monet perennat ja kesäkukat. Pihapiirissä kasvoi myös huvilamiljöön tyyppikasveja:
sireenejä ja pensasruusuja. Puutarha viljelyksineen tunkeutui myös huvilan seinien sisäpuolelle. Elsa
kasvatti keväällä pussiperunoita yläkerran makuuhuoneessa ja tytöillä, Elinalla ja Marjatalla, oli omat
ruukkuviljelmänsä alakerrassa. 214 Lehtiniemessä luonto otettiin hallintaan tarkan puutarhasuunnitelman mukaisesti järjestämällä, muokkaamalla ja siivoamalla ympäristö huvilan ulkopuolelta.

Martti uurasti ensimmäisenä kesänä lähes kaiken vapaa-aikansa ulkona rakentaen kivilaattakäytäviä
ja kunnostaen pihaa ja puutarhaa. Raskaimmissa töissä hänellä oli apuna työmiehiä hevosineen.215
Puutarhanhoito oli kaupunkiherrasväen tärkeimpiä kesäisiä harrastuksia. Se tarjosi kaupunkimaisten
elämäntapojen vastapainona raitista ulkoilmaa, liikuntaa ja kosketuksen luonnon positiivisiin arvoihin. Puutarhanhoito oli pitkään lähes ainoa ruumiillisen työn muoto, jota herrasväen sopi harjoittaa.216 Haavioiden suhde luontoon ja puutarhaan oli melko arkipäiväinen. Koko perhe, isä, äiti ja
lapset sekä kaksi kotiapulaista, ”raatoivat” puutarhassa. Raskaimmat ja ikävimmät työt kuitenkin
teetettiin ulkopuolisilla. Puutarhanhoidossa kiteytyivät porvarillis-keskiluokkaiset hyveet ahkeruudesta, itsekasvatuksesta ja järjestyksen vaalimisesta. Puutarhatöihin mukaan ottaminen olikin tapa
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opettaa lapsia työn tekemiseen ja vanhempien arvomaailmaan. 217 Haavion lapset olivat pienestä
pitäen mukana kasvimaalla. Elsan kirjeet Martille kertovat lasten innostuneesta asenteesta puutarhassa puuhailuun. Lapsille piti hankkia muun muassa oma pieni kastelukannu, jotta he saattoivat
osallistua kesän aikana runsaasti työtä teettävään puuhaan, kasvimaiden kasteluun. Työtä tehtiin
lähinnä leikin varjolla, ja pienet lapset mielsivät puutarhan tietysti vain suureksi leikkikentäksi. Oli
tavallista, että lapsille erotettiin omat pienet maatilkkunsa, josta he itse vastasivat. Ainakin Elinalla ja
Marjatalla oli omat palstansa, joita he innokkaasti viljelivät.218 Vasta myöhempinä vuosina Haavion
nuoriso alkaa nähdä puutarhan vallankäytön alueena, jossa työskentely rajoitti heidän vapauttaan.
Me lapset jouduimme työskentelemään puutarhassa päivät pitkät, usein määrätunnit, joita mittasimme
mukana kuljettamamme herätyskellon avulla. Kortinpeluu sisarusten tai ystävien ja toverien kesken
päättyi monesti komennukseen, jonka suuntana oli puutarha.219

Illuusio aikatauluista vapaasta huvilaelämästä ei toteutunut. Herätyskellon kanssa kasvimaalla vietetyt hetket kielivät siitä, että moderni aikakäsitys, johon liittyi ajan tehokas rytmittäminen, muutti
perheen mukana maalle. Huvilaoloissa ei myöskään ruoka-ajoista tingitty, vaan syötiin yhtä täsmällisin kellonlyömin kuin kaupungissakin. Säännölliset ateria-ajat rytmittivät päivän ja säätelivät ihmisten liikkumista. Kauas ei voinut lähteä, sillä takaisin piti ehtiä täsmällisesti, mikäli ei halunnut
jäädä ilman ateriaa.220 Toisaalta kuitenkin kesään ja huvilaelämään liittyi oleellisena osana liikkumisen vapaus. Ulkotilan ja sisätilan raja ei ollut niin jyrkkä kuin kaupunkiasunnossa vaan oli mahdollista kulkea sisätiloista ulos ja ulkoa sisälle helposti ja rajoituksetta. Kesä maalla merkitsi perheen
elinpiirin laajentumista. Sammatin huvilaan liittyneen puutarhan, pihan ja rannan myötä Haavion
perheen yksityisessä käytössä oleva alue, samoin kuin jokaisen perheenjäsenen privaatti tila laajeni. 221

Turkulaisen Adolf ja Anna-Lisa Doepelnien perheen kesänviettoa Ruissalossa 1910-luvulla tutkinut
Carola Rosengren toteaa, että puutarha miellettiin usein perheenäidin omaksi. Doeplnienkin perheessä puutarhasta liitettiin aina vaimon nimeen. Adolf saattoi olla kiinnostunut puutarhaan liittyvistä
kysymyksistä, mutta kuitenkin kyseessä oli aina ”Anna-Lisas trädgård”. Se oli myös alue, josta äiti
saattoi tuntea ylpeyttä. Kuivana kesänä yksin kastelu teetti paljon työtä, mikä lisäsi Anna-Liisan
ylpeyttä kukoistavasta puutarhastaan. Asiaan kuului myös vertailu oman puutarhan ja muiden hu-
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vilapuutarhojen välillä.222 Puutarhan liittämisen perheenäitiin voi nähdä seurauksena hänen läsnäolostaan. Perheenpää oleskeli huvilalla yleensä vain lomallaan ja aikataulun antaessa myötä, viikonloppuisin. Perheenemäntä taas asui huvilalla keväästä syksyyn, kylvöstä sadonkorjuuseen asti.
Oli luonnollista, että vastuu käytännön puutarhanhoidosta lankesi hänelle.

Elsan ja Martin kirjeenvaihdossa Lehtiniemen puutarhaa ei liitetään kummankaan nimeen. Elsa
kuitenkin vastasi puutarhanhoidosta, kuten hän vastasi kaikkien muidenkin perheen käytännön asioiden järjestämisestä. Elsa oli maanviljelijän tytär, mutta perhe oli muuttanut Helsinkiin Elsan ollessa
seitsenvuotias ja vaikuttaa siltä, että Elsan yhteys maanviljelyn perinteeseen oli vanhempien kuoltua
katkennut. Sammatissa Elsasta tuli kirjanoppinut puutarhuri. Hän hankki tietonsa puutarhanhoidosta
alan uusimmista teoksista ja istui kuuntelemassa ”kynä kädessä kaikki alan radioesitelmät” sekä
leikkasi lehdistä talteen puutarhanhoitoa koskevia kirjoituksia. 223 Puutarhanhoidossakin Elsalle
tuntui olevan tärkeätä tehdä kaikki oikein ja viimeisimmän alalta saatavan tietämyksen mukaan.
Tiedonhankinnassa hän käytti monipuolisesti kaikkia medioita.

Elsan ylpeys ja tyytyväisyys Lehtiniemen puutarhan tilasta tulee ilmi monista hänen kirjeistään.
Tärkeätä oli, että työt aloitettiin keväällä hyvissä ajoin: ”Meidän puutarha- ja peltotyömme ovat siis
paremmalla alulla kuin muilla Sammatissa ja kaikki on tehty mahdollisimman aikaisin”.224 Havaittavissa on myös luonnosta ja maasta irtautuneen kaupunkilaisperheen näyttämisentarve, jota toteutetaan tekemällä kaikki alan auktoriteettien mukaan oikeaoppisesti ja varhemmin kuin muut. Elsa teki
asiaankuuluvia vertailuja myös muihin huvilapuutarhoihin. Nämä vertailut näyttivät suorastaan
kuuluvan vierailukäyntien ohjelmaan:
Mäntyniemeläiset olivat eilen meillä. Insinööri Brummer totesi, että meidän puutarha on paremmassa
kunnossa, kuin heidän eikä heillä ole koskaan viljelty täällä edes tomaatteja. Jos Levoniemen puutarhaan
verrattuna saa alemmuus-, niin Mäntyniemen kyllä ylemmyyskomplekseja. Kaikki juurikasvit olivat
siellä harventamatta jne.225

Puutarhassa ulkotilana on nähtävissä monia yhtymäkohtia asunnon sisätilaan. Yhtälailla kuin koti
liitettiin naiseen, niin puutarhakin ymmärrettiin usein perheenäidin omana alueena. Puhdas ja siisti
koti oli perheenemännän kunnia-asia ja hyvin hoidettu puutarha ylpeyden aihe. Asunnossa työskentelyn ja toimimisen kautta nainen loi järjestystä ja siisteyttä kotiin. Puutarhassa järjestystä ja puhtautta tavoiteltiin istuttamalla kasvit suoriin riveihin ja pitämällä kasvimaa ja käytävät rikkaruohoista
vapaina. Erona asunnon sisätilaan, jossa naisten tekemä jatkuva ja näkymätön työ oli vaikeasti
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hahmotettavaa, puutarhassa naisten tekemä työ tuli aivan toisella tavalla näkyväksi ja ihailun sekä
huomion kohteeksi.

Martille puutarhanhoito tuli tutuksi lapsuudenkodissa Yläneen pappilassa. Kaikesta käy ilmi, että
Lehtiniemen huvilan puutarha oli Martille tärkeä paikka. Kesäisin hän teki ”ruumiillista työtä ja
kirjallista työtä vuoroon” eli hän oleskeli pääosin joko työhuoneessaan tai puutarhassa. Lasten
muistoissa ”isä ilmaantui huoneestaan siirtyäkseen puutarhaan”. Sotakesinä Martin koti-ikävä kanavoituu huoleksi puutarhan kunnosta. Rintamalta lähettämissään kirjeissä hän muistuttaa talon
naisväkeä kastelun tärkeydestä ja antaa ohjeita tomaatintaimien hoidossa. 226 Pienetkin puutarhaa
koskevat asiat olivat merkityksellisiä:
Kirjoita, miten puutarha on menestynyt. Onko siellä ollut kuivaa? Asia kiinnostaa minua suuresti.227

Puutarha oli osaltaan Martin yhteys kotiin. Elsan kirjeiden kautta Martti pääsi jakamaan Lehtiniemen
huvila arkea.

Kasvimaan hoito kuului ruuanlaiton, siivouksen ja lastenhoidon ohella palvelusväen arkipäivän
rutiineihin huvilalla. Jatkosodan aikana Haavioiden lastenhoitajana oli Kaisa Kauppinen ja keittäjänä
Olga Airio. Kotiapulaisille kesä maalla merkitsi työntäyteisiä päiviä mutta myös toimintapiirin laajentumista ja vapaampaa liikkumista. Monet taloustyöt saattoi tehdä ulkosalla. Syksyllä 1941 otetussa valokuvassa Olga ja Kaisa perkaavat sieniä yhdessä lasten kanssa huvilan pihamaalla. Lastenhoitokin oli paljolti ulkoa oloa. Oli tärkeää, että lapset saivat kesän aikana paljon aurinkoa ja
raitista ulkoilmaa, joten he viettivät valtaosan päivästä ulkona leikkien ja puuhaillen. Pienimmän
lapsen leikkikehäkin oli usein nostettuna pihamaalle. Kotiapulaisiinsa tyytyväinen Elsa kuvaa kirjeissään Martille Olgan ja Kaisan innostusta puutarhanhoitoon. Palvelusväelle lankesivat monet
raskaimmat ja ikävimmät työt, kuten kasteleminen, kitkeminen ja maankääntäminen, mutta ehkä
kuitenkin ulkona puutarhassa ahkerointi oli mieluisaa vaihtelua sisällä kuumassa keittiössä työskentelylle.228 Kotiapulaiset liikkuivat myös paljon huvilan pihapiirin ulkopuolella. Postinhakumatkat
ja erilaiset asioiden toimittamiset kuuluivat Olgan ja Kaisan tehtäviin. Kesäisin matkat taittuivat

225

Elsa Haavio Martti Haaviolle 25.8.1941, Eskola 2002, 210.
Elsa Haavio Aino Kallakselle 3.7.1946, Eskola 2003, 164; Haavio Matti HS 23.1.1999; Martti Haavio Elsa Haaviolle
27.6.1941, Eskola 2002, 66; Martti Haavio Elsa Haaviolle 25.7.1941, Eskola 2002, 132.
227
Martti Haavio Elsa Haaviolle 9.8.1941, Eskola 2002, 179.
228
Kauppinen 1992, 137; Eskola 2002, kuva 245; Elsa Haavio Martti Haaviolle 29.6.1941, Eskola 2002, 68; Elsa Haavio
Martti Haaviolle 2.7.1941, Eskola 2002, 85; Elsa Haavio Martti Haaviolle 27.4.1942, Eskola 2002, 565.
226

57

polkupyörällä. Kaisan ja Olgan kesäiseen ohjelmaan kuuluivat myös lasten kanssa tehtävät marja- ja
sieniretket lähimetsiin sekä veneretket järvelle. 229

3.3.3. Henkistä työtä luonnon helmassa
Haavion perheen kesät Sammatin huvilalla olivat työntäyteisiä. Jokainen perheenjäsen, lapset mukaan luettuna, osallistui uurastukseen omien kykyjensä mukaan. Elsalla ja Martilla ruumiillinen ja
henkinen työ, tieteellinen tutkimus ja puutarhanhoito vuorottelivat.230 Jäätyään ensimmäisen lapsen
syntymän jälkeen kotiin Elsa ei jättänyt tutkimus- ja kirjoitustyötään. Kirjat, käsikirjoitukset sekä
rakas Royal-merkkinen kirjoituskone muuttivat perheen mukana maalle, jossa Elsan kirjoitustyö
jatkui muiden kesäisten toimien ohessa. Kirjoituskoneella oli Elsalle suuri symbolinen merkitys.
Siihen kiinnittyi Elsan vapaus ja mahdollisuus tehdä työtä, joka oli hänelle tärkeää. Elsa puhui suorastaan hellästi työvälineestään heidän jälleennäkemisensä hetkellä Sammatissa sotatalvena 1940:
Olen tänään saanut kirjoituskoneeni tänne ja nämä ovat ensimmäiset sanat, jotka sillä kirjoitan. Kunnossa
näkyy kone, tämä vanha palvelija, olevan, vaikka se saapuikin Helsingistä kuorma-autossa kovassa
pakkasessa ja makuuhuoneen lattiamattoon kiedottuna ja oli sitten neljä päivää Sammatin Osuuskaupan
makasiinissa, jota ei lämmitetä. Alustan ovat vain jättäneet lähettämättä. Joten tämä jyrisee hurjasti ja
lampun lasinen kaihdin tärisee. [- -]Tunnen todellakin jälleen saavuttaneeni ihmisarvon, kun sain tämän
koneen tänne.231

Elsa oli tottunut kirjoittamaan koneella kaikki kirjalliset työnsä, kirjeensä ja päiväkirjansakin, ja
kirjoituskone kulki hänen matkassaan kesällä ulos parvekkeelle, pihamaalle tai Lehtiniemen huvilan
kalliorantaan. Ainostaan toisten tarpeiden huomioiminen sai hänet luopumaan ”vanhan palvelijan”
käytöstä. Varhain aamulla kirjoittaessaan hän piti parempana tarttua kynään, ettei kirjoituskoneen
naputuksella olisi häirinnyt muita. Lasten muistikuviin äidistä liittyi äidin suuri kirjoituskone ja sen
kodikas ääni. 232 Vanhempien huoneesta huvilan toisesta kerroksesta tai yläparvekkeelta kantautunut
tasainen nakuttava ääni kertoi lapsille, että äiti teki työtä, mutta oli kuitenkin lähellä ja tarvittaessa
saatavilla.

Elsa työskenteli ulkona aina kun se oli mahdollista. Huvilalta otetuissa valokuvissa hän istuu yläkerran suurella avoparvekkeella kirjoituskoneensa ääressä kirjat ja paperit ympärillään. Sieltä hän
saattoi antaa kaiteen yli ohjeita kotiapulaisille tai kotisisarharjoittelijoille keittiöön ja puutarhaan sekä
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vastailla lasten kysymyksiin. 233 Tehdessään tieteellistä työtä avoimessa tilassa Elsan oli mahdollista
samalla johtaa talouden- ja puutarhanhoitoa sekä valvoa lasten leikkejä pihamaalla ja olla tarvittaessa
heidän käytettävissään.

WSOY:n kirjallisena johtajana ollessaan Martin oli mahdollista järjestää kesänsä siten, että hänen ei
tarvinnut jatkuvasti oleskella Helsingissä vaan hän työskenteli pääasiassa Sammatin huvilalla. Martin
työtilana oli huvilan rantasaunan kamari. Siellä hän saattoi lähellä luontoa ja rauhassa perheeltään
tehdä tiedettä mutta myös kirjoittaa runoja. ”Martti työskentelee päiväkaudet saunakamarissa. Ensin
alkukesästä tiedettä - - ja nyt ilmeisesti runoutta”, kirjoitti Elsa kirjeessään Aino Kallakselle. Elsan
kirjeestä kuultaa pettymys siitä, että Martti saattoi eristäytyä perheeltään pitkäksi ajaksi töidensä
pariin, kun taas Elsan oli oltava koko ajan läsnä ja saatavilla huvilaelämän arjessa. Pahinta Elsalle oli
varmasti Martin henkinen eristäytyminen. Saunakamari tilana symboloi aluetta Martin elämässä,
jonne Elsalla ei ollut enää pääsyä. Martti ei halunnut puhua uudelleen virinneestä runonkirjoittelustaan Elsalle, saati näyttää runojaan, sillä hän oli löytänyt uuden muusan, Aale Tynnin, jonka kanssa
hän nyt jakoi rakkauden runouteen, niin kuin hän oli jakanut sen Elsan kanssa kaksi vuosikymmentä
aikaisemmin.234

Kirjoittavien puolisoiden, Elsan ja Martin, tilankäytön erot korostuvat WSOY:n Suomen Filmiteollisuudelta tilaamassa lyhytelokuvassa Kuusi runoilijaa, jossa P. Mustapää esitellään perheineen
kesänvietossa Sammatin huvilalla 235. Elokuvassa hahmotellaan muodonmuutosta, jossa Helsingin
yliopiston suomalaisen ja vertailevan kansanrunouden dosentti sekä WSOY:n kirjallinen johtaja
Martti Haavio muuntautuu runoilija P. Mustapääksi. Tapahtumapaikkana on rantasaunan kuisti, jossa
Martti katselee luontoa runoilijaminänsä läkkiseppä Lindbladin ”viisain, yksinkertaisin katsein”.
Kuvat, joissa Martti istuu kirja kädessä ja piippu hampaissa rantasaunan kuistilla korituolissa
kuunnellen ja katsellen luontoa sekä kirjoittaa saunakamarissa avoimen ikkunan ääressä, pyrkivät
kertomaan yksinäistä luomistyötään tekevästä runoilijasta, joka ammentaa ympäröivästä luonnosta.
Luonnon merkitystä tehostaa hyvin kansalliseen maisemakuvastoon sopiva tontin korkealta kohdalta
kuvattu otos saarien täplittämästä Kirmusjärvestä. Saunakamari oli Martin oma huone, jossa hän
saattoi työskennellä pitkäjänteisesti kenenkään häiritsemättä. Elokuvan selostus ilmoittaakin, että ”P.
Mustapäällä on ihanteellinen työrauha saunakamarissa, josta avautuu kaunis näkymä Sammatinjär-
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velle”.236 Kesällä 1950 huvilalla vieraillut Hella Wuolijoki kadehti Martin saunakamaria ja uskoi,
että ”siellä varmasti kulkee kynä itsestään ja ajatus syvenee eikä leviä pitkin pintaa taivaan rannan
turhuuteen”.237

Kun elokuvan Martti työskentelee eristäytyneenä sisätiloissa, niin Elsa on kuvattu kirjoittamassa
ulkona lastensa ympäröimänä. Elsa halusi viettää kesäisin mahdollisimman paljon aikaa ulkona ja
auringossa ja hänestä oli ”yleensä kesällä synti olla sisällä minuuttiakaan silloin kun voi olla ulkona”.238 Elokuvassa Elsan on kantanut kirjoituskoneensa, kirjat ja paperit huvilan kalliorantaan. Se oli
yläkerran avoparvekkeen ohella paikka, jossa hän mielellään teki moninaisia kirjallisia töitään silloin,
kun sää suosi ulkonaoloa. Elsan takana rantakallioilla nähdään kaikki perheen viisi lasta puuhailemassa. Elokuva vakuuttaakin Elsan olevan ”sopusuhtaisesti perheenäiti ja tiedenainen”.239

Huolimatta siitä, että Martin saunakamari ja Elsan parveke tai rantakallio olivat tiloina niin erilaisia,
toinen suljettu ja toinen avoin, kumpaankin paikkaan on liitetty käsitys hyvästä työrauhasta. Martti ei
itse kirjoita merkityksistä, joita hän kirjoituskammioonsa liittää, joten niitä on haettava muista lähteistä. Halusta työskennellä huvilalla kertoo se, että hiljaisuutta vaativa Martti järjesti itsensä kesän
ajaksi suurimmalta osalta vapaaksi WSOY:n töistä, jotta hän saattoi tehdä maalla vuorotellen kirjallista ja ruumiillista työtä. Kuusi runoilijaa –lyhytfilmi maalaa kuvaa ihanteellisesta työrauhasta, joka
vallitsee runoilija P. Mustapään saunakamarissa. Sitä tunnelmaa muistelee myös Hella Wuolijoki
kiitoskirjeessään, jonka hän kirjoitti ”tässä yksinäisessä isossa talossa”, kotonaan Jokelan kartanossa.
Martilla oli tilansa, johon hänen oli mahdollista sulkeutui muilta mutta josta hän saattoi halutessaan
palata perheensä pariin. Tätä samaa eristäytymisen mahdollisuutta Elsalla ei ollut, eikä hän sitä halunnut, sillä se ei sopinut käsityksiin perheenäitinä olemisesta. Siitä huolimatta Elsa koki ainakin
kesällä 1948, että huvilalla oli hyvä työrauha ja että hänellä oli paremmat mahdollisuudet tehdä
tutkimustyötä kesällä kuin aikoihin. Lapset olivat jo vähän isompia ja hyötypuutarhan pinta-alaa oli
sotavuosista supistettu ja kotieläinten määräkin oli vähentynyt seitsemästä kahteen. 240 Varsinkin
sotakesinä kaikki kirjallinen työ oli Elsalta jäänyt taka-alalle, sillä aika toukokuusta lokakuun loppuun oli kulunut ”käytännöllisessä raadannassa pellon, karjan, puutarhan ja maalle muuttamisen ja
sieltä palaamisen merkeissä”.241 Elsan kirjeistä ja päiväkirjoista tulee hyvin ilmi työn ja perheen
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yhteensovittamisen vaikeus, jonka tutkijaäiti kohtasi jokapäiväisessä arjessaan. Silloin kun tutkimustyö eteni, Elsa tunsi olevansa suorastaan etuoikeutetussa asemassa.
Silloin kun on päässyt paremmin kiinni tehtävään ja sitä melko rauhallisesti tehnyt iltapäivällä ja illalla,
tuntuu hyvin onnellisesta ja suuremmoiselta se ratkaisu ja mahdollisuus, että saa näin kotonaan kirjoittaa
tutkimusta.242

Usein kuitenkin ajan riittämättömyys ja oman jaksamisen rajat tulivat vastaan eikä tutkimuksen
tekeminen Sammatissa etäällä Helsingin arkistoista ja kirjastoista ollut aina aivan tuskatonta. 243

4. ASUMINEN SODAN AIKANA
4.1. Helsinki sodan varjossa
4.1.1. Puolisot erossa toisistaan
Elsa, lapset ja kotiapulaiset muuttivat takaisin Sammatin huvilalle 10.10.1939 ehdittyään olla kaupunkiasunnossaan Munkkiniemessä ainoastaan 12 päivää, jona aikana koti oli laitettu kuntoon kesän
jäljiltä. Vihjeen Helsingin tulevasta evakuoinnista Haaviot saivat sisäministeri Kekkoselta. Elsa ja
Martti olivat olleet poliittisen tilanteen kiristymisen jälkeen päivittäin puhelinyhteydessä Sylvi ja
Urho Kekkosen kanssa ja pari päivää ennen Sammattiin lähtöä he olivat Kekkosten luona kahvilla.
Martti sai perheensä maalle turvaan juuri ennen kun varsinainen ryntäys pois Helsingistä alkoi.244
Martti kuvasi tilannetta kaupungissa 11. päivänä lokakuuta:
Tälle päivälle on antanut leiman evakuaatio. Aamulla, kun lähdin kaupungille, näin loputtomat autojonot;
ihmisiä matkalaukkuineen kiirehti asemalle; asema oli sellainen, että se enemmän muistutti sillitynnyriä
kuin asemaa, lippujonot ulottuivat It.-teatterikujalle, Kiven patsaan taakse, asti.245

Pakkoevakuointia ei toteutettu Helsingissä missään vaiheessa sotaa vaan väestöä kehotettiin lähtemään vapaaehtoisesti kaupungista. Talvisodan alla noin 100 000 henkeä noudatti kehotusta ja poistui
Helsingistä. Junat ja linja-autot kuljettivat kaupunkilaisia sukulaisten ja tuttavien luo maaseudulle.246
Martti jäi Helsinkiin, siirsi Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkistoa pommisuojaan ja osallistui
Munkkiniemessä pidettyyn pimennysharjoitukseen. Istuessaan sohvannurkassa pimeässä asunnossa
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hän iloitsi siitä, että perhe oli huvilalla ”siellä metsän sisällä turvassa”. Kauan ei Martti ehtinyt olla
yksin Munkkiniemessä, sillä kutsu ylimääräisiin kertausharjoituksiin tuli 12. lokakuuta. Samana
päivänä Martti lähti Helsingistä Kannakselle ja sieltä Viipuriin, jossa hän toimi valistus- ja tiedotustehtävissä kotiuttamiseensa 4. toukokuuta 1940 saakka. 247

Talvisodan aikana Munkkiniemen asunto oli tyhjillään. Martilla oli lähes seitsemän kuukautta kestäneen sotaretkensä aikana yksi ainoa loma, jonka hän vietti Sammatissa. Päästyään siviiliin Martti
vuokrasi perheelle asunnon Kruunuhaasta Rauhankatu kolmesta ja järjesti muuton sukulaisten
avustamana. Lähes vuoden Sammatissa asuneet Elsa, lapset ja kotiapulaiset pääsivät muuttamaan
talvisodan jälkeisenä syksynä vuonna 1940 uuteen kotiin. Yleinen liikekannallepano ja jatkosodan
syttyminen kesäkuussa 1941 saattoi jälleen Martin eroon perheestään. Elsa, lapset ja kotiapulaiset
jäivät asumaan Sammattiin toiseksi sotatalveksi, ja Martti sai komennuksen Tiedostuskomppaniaan
ensin Ahvenanmaalle ja Hangon rintamalle ja sieltä Laatokan-Karjalaan ja Aunukseen. Elsa, lapset ja
kotiapulaiset asuivat Helsingin asunnossa sodan aikana vain kahteen otteeseen: talvella 1942-1943 ja
1943-1944. Helsingin pommitukset saivat perheen pakenemaan takaisin huvilalle sekä huhtikuussa
1943 että helmikuussa 1944. Martti oleskeli vuodesta 1942 Helsingissä, asui pitkiä aikoja yksin
Rauhankadun asunnossa, paleli ja oli jatkuvasti nälkäinen. Tehtävät Väestönsiirtoasiain keskustoimistossa pitivät hänet pääkaupungissa ja erossa perheestään sekä tärkeästä Sammatin huvilasta.248

4.1.2. Kaupunkiasunto sotatilanteessa
Sodan aikana asuntoa ei voi nähdä enää pelkästään yksityisenä tilana, sillä monet uudet viranomaismääräykset tulivat koskemaan sekä asuntoa että asukkaita. Poikkeusolosuhteissa yleinen etu
ohitti yksityisen ja asuminen tuli julkisen valvonnan ja tarkkailun alaiseksi. Sodanaikaisten asumista
koskevien ohjeiden ja määräysten tärkeimpänä tavoitteena oli minimoida vihollisen suorittamien
ilmahyökkäysten väestölle ja omaisuudelle aiheuttamat tuhot.249

Pimennysmääräykset olivat voimassa koko sodan ajan. Kaupungin täydellisellä pimentämisellä pyrittiin vaikeuttamaan yöaikaan lentävien vihollisen pommikoneiden suunnistamista ja pommituskohteiden etsintää. Martti osallistui pimennysharjoitukseen kotonaan Munkkiniemessä samana päivänä, kun kutsu ylimääräisiin kertausharjoituksiin tuli lokakuussa 1939. Munkkiniemen palotornin
247

Martti Haavio Elsa Haaviolle 11.10.1939, Eskola 2000, 715; Martti Haavio Elsa Haaviolle 12.10.1939, Eskola 2000,
721-722; Tynni-Haavio 1978, 397.
248
Tynni-Haavio 1978, 397; Eskola 2003, 561-562, 573-574.
249
Kansalaisen väestönsuojeluopas 1940, 12.

62

signaalin kuultuaan Martti ja muut yhdyskunnan asukkaat sammuttivat valot. Sohvan nurkassa
pilkkopimeässä istuva Martti sai esimakua siitä, kuinka valon puute ja toistuvat pimennykset tulivat
olemaan osa kotirintaman arkea. 250 Gaston Bachelard pohtii ikkunassa palavaa lamppua talokuvitelmissa ja toteaa, että ”pelkkä valo tekee talosta inhimillisen”. Joku työskentelee siellä valaistun
ikkunan takana.251 Sodassa talo ja sen inhimillinen puoli piti kuitenkin yrittää salata viholliselta eikä
valoa saanut siksi näkyä ikkunoista pimeän aikana. Ilmasuojeluvartijat kiersivät vartiointialueensa
kaduilla tarkkailemassa pimennysmääräysten noudattamista ja kävivät heti huomauttamassa, mikäli
valoa näkyi kadulle. Kovempiakin otteita oli käytössä, sillä yli 120 henkilöä tuomittiin sakkoihin
sotavalaistusmääräysten rikkomisesta Helsingissä alkuvuoden 1944 aikana. Rauhankadun asunnon
ikkunoissa ei ollut pimennysverhoja, kun Elsa tuli käymään Helsingissä elokuussa 1941. Illalla hän
veti makuuhuoneen verhot kiinni ja kokeili sytyttää yölampun, jonka päälle hän oli asettanut sanomalehden. Vartiointi oli kuitenkin tarkkaa, sillä samantien ”kadulta huudettiin ja ryskytettiin ulko-ovea”. Elsalla ei ollut muuta paikkaa kuin keittiön välikkö, jossa hän saattoi iltaisin kirjoittaa
vauvan vaatelaatikon pahvikansi alustanaan kirjeitä Martille niinä muutamana päivänä, jotka hän
viipyi kaupunkiasunnossa.252 Rauhankadulle ei ollut vielä ollut tarvetta hankkia pimennysverhoja,
koska kukaan ei asunut siellä. Perhe oli edelleen Sammatin huvilalla ja Martti sotapalveluksessa
Karjalassa. Lyhytaikainenkin oleskelu asunnossa kaupunkimatkojen aikana oli hankalaa, sillä illalla
joutui liikkumaan lähes pimeissä huoneissa. Ikkunoiden pimentämisen laiminlyönyt Elsa ei sotavalaistuksen voimassa ollessa voinut itse päättää milloin ja missä huoneessa hän piti omassa kodissaan
valoja päällä.

Ilmeisesti asunnossa oleskelun hankaluuteen kyllästyneenä Elsa laittoi makuuhuoneeseen pimennysverhot seuraavan kaupungissa käyntinsä aikana. Muihin ikkunoihin hankittiin ja valmistettiin
pimennysverhot vasta Elsan, kotiapulaisten ja lasten muutettua Helsinkiin syyskuun lopussa 1942
heidän oltuaan evakossa Sammatissa yhtäjaksoisesti noin puolitoista vuotta. Huoneiden ikkunat ja
tuuletusventtiilit peitettiin sotavalaistuksen aikana paksulla tummalla kankaalla, pahvilla tai paperilla,
esimerkiksi mustalla kreppipaperilla. Ohjeiden mukaan peite oli kiinnitettävä siten, että se pysyi
varmasti paikallaan ja esti kaiken valon tihkumisen ulos. Pimennyksen tehokkuus oli käytävä vielä
pimeän aikana tarkastamassa ulkoa päin. Ohjeissa kehotettiin pitämään jatkuvasti pimennettyinä
huoneet, joita ei juuri käytetty päiväsaikaan. Tähän kategoriaan kuului Haavioiden makuuhuone,
jonka hankalasti asennettavia verhoja ei Elsan mielestä kannattanut ottaa lainkaan päiväksi pois.

250

Kansalaisen väestönsuojeluopas 1940, 14; Martti Haavio Elsa Haaviolle 12.10.1939, Eskola 2000, 721-722.
Bachelard 1957/2003, 125-127.
252
Helminen & Lukander 2004, 182; Elsa Haavio Martti Haaviolle 20.8.1941, Eskola 2002, 195.
251

63

Mikäli pimennysverhot haluttiin ottaa ikkunasta pois valoisaksi ajaksi, oli ne ohjeiden mukaan laitettava niin hyvissä ajoin ennen pimeän tuloa takaisin paikalleen, ettei valoa sitä ennen tarvinnut
sytyttää.253 Pimennysverhojen tarkoituksena oli estää valon näkyminen ulos, mutta samalla ne tehokkaasti estivät auringonvalon pääsyn huoneisiin.

Valo ja pimeys kantoivat monia sotaan liittyviä merkityksiä. Ensimmäisiä merkkejä uhkaavasta
ilmahyökkäyksestä oli valojen sammuminen kaupungista. Helsinkiläiset kutsuivat tätä ilmavaroitusta ”hiljaiseksi hälytykseksi”, jonka muita kaupunkilaisille näkyviä ja kuuluvia merkkejä olivat
raitiovaunuliikenteen pysähtyminen, Yleisradion lähetyksen katkeaminen ja Helsinkiin tulossa olevien junien seisahtaminen kaupungin ulkopuolelle. Helmikuussa 1944, jolloin Helsinki joutui massiivisten pommitusten kohteeksi, Martti kirjoitti, että ”hiljaisia hälytyksiä on tuon tuostakin”. Edellisen yön hiljainen hälytys oli saanut oman asuntonsa Katajanokalla pommituksissa menettäneen ja
nyt Rauhankadulla Haavioiden luona asuneen Mannisen perheen lähtemään pommisuojaan mutta
Martti ei ollut lähtenyt, koska varsinaista hälytystä ei sinä yönä tullut. Varsinainen ilmahälytys annettiin hälytyssireeneillä, joita oli talojen katoilla ympäri Helsinkiä. Sireenin nousevan ja laskevan
äänen kuultuaan kaupunkilaisten oli ohjeiden mukaan poistuttava nopeasti asunnostaan lähimpään
suojautumispaikkaan. Ennen asunnosta poistumista oli suljettava huoneiston vesi- ja kaasujohdot
sekä katkaistava sähkövirta, sammutettava tulet uuneista ja liesistä, suljettava huoneiston väliovet ja
jätettävä sisäänpäin aukeavat ikkunat auki, mikäli se oli sääolot huomioiden mahdollista. Sotavuosina
annettiin myös väistämättä lukuisa määrä aiheettomia ilmahälytyksiä. Näistä turhautuneina osa
kaupunkilaisista otti riskin ja jäi ilmavaarankin aikana asuntoonsa sen sijaan, että olisi ohjeita noudattaen hakeutunut suojaan. Syyt kotiin jäämiselle saattoivat olla moninaisia, mikä ilmenee Jukka L.
Mäkelän kirjasta Helsinki liekeissä: jossain oli perheenemännällä pullanpaisto kesken tai koululaisella kotitehtävät tekemättä, toisaalla vietettiin syntymäpäiväjuhlia, joku oli haluton nousemaan
lämpimästä vuoteesta ja joku toinen kammosi kellarisuojia. 254

Vuoden 1943 pahin pommitus Helsingissä oli 20. 21. maaliskuuta, jolloin kaupungin yläpuolelle
päässeet lähes 20 viholliskonetta pudottivat liki 5 000 kg pommeja. Ensimmäinen ilmahälytys annettiin kello 8 illalla ja hälytyksiä oli koko yön aina kello 4:ään asti aamulla. Koko Haavion perhe
asui tuolloin kaupunkiasunnossaan Rauhankadulla; nuorin lapsista, Magdalena, oli neljän viikon
ikäinen. Vaikka hälytys oli annettu, Haaviot eivät lähteneet väestösuojaan, koska heidän kotitalos253
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saan ei sellaista ollut. Städetin talon asukkaina heidän olisi pitänyt mennä naapuritalon suojaan. Elsa
suoritti tavanomaisia iltapuuhia, laittoi lapset nukkumaan ja syötti pienokaisen ilmatorjuntatykistön
ampuessa jossain taustalla ja meni itse puolenyön aikaan nukkumaan. 255 Herätys tuli hetken päästä:
Klo ½ 1 yöllä kuului jysähdys; sitten alkoi kuulua, kuinka ikkunalaseja alkoi putoilla meidän talon ikkunoista; joku ihminen huusi; jokin auto ajoi. Se tuntui ilkeältä. Meiltä meni lastenhuoneen ikkuna rikki.256

Tästä katkelmasta on hyvin havaittavissa kuinka sodan pelottavat äänet tunkeutuivat kodin seinien
sisäpuolelle. Näistä äänistä tuli kaupunkilaisille myös arkipäivän ääniä, joihin ei enää monen sotavuoden jälkeen reagoitu kovin voimakkaasti. Hälytyssireenin ulina ei saanut perhettä lähtemään
suojaan eikä ilmatorjunnan äänet häirinneet Elsan puuhailua.

Pommitusyön pelottavat kokemukset opettivat perheen suojautumaan; koti ei ollut enää välttämättä
turvallinen paikka. Seuraavina öinä perhe lähti aina hälytyksen tultua naapuritalon väestösuojaan.
Tämä vaati järjestelyjä, sillä lapset oli puettava ulkovaatteisiin. Siispä koko perhe meni seuraavina
öinä nukkumaan vaatteet päällä; Elsalla, Martilla, Katarinalla ja Matilla oli kengätkin jalassa. Monet
muutkin kaupunkilaiset nukkuivat vaatteet päällä kirkkaina öinä, jolloin hälytyksiä oli todennäköisimmin tiedossa. 257 Hälytyksen alettua Haavion perheessä jokainen aikuinen ryhtyi välittömästi
pukemaan jotakuta lapsista. Oli kiire, sillä matka viereisen talon pommisuojaan oli hankala: oli
kuljettava ”ensin pihan yli, sitten porttikäytävän läpi ja sitten vielä 30 askelta katua pitkin”. Aikaa
suojautumiseen eli hälytyksen antamisesta ensimmäisten pommien putoamiseen oli esimerkiksi
Helsingissä 26. helmikuuta 1944 22 minuuttia, sitä ennen alkoi ilmatorjuntatykistö jo ampua. Elsa
kertoo kirjeessään sukulaisille, että ”on jännittävää rynnätä pihan läpi, kun ilmatorjunta ampuu, siinä
joutuu joskus aina perääntymään”.258 Tarvittiin hyvää organisointia ja työnjakoa, jotta perhe, jossa oli
viisi pientä lasta259, ehti ajoissa turvaan. Yhdeksänvuotiaalla Elinalla oli oma tehtävänsä. Hän kantoi
kolme ”Alvar Aallon tyylistä pyöreätä tuolia”mukanaan pommisuojaan, jossa oli usein pulaa istumapaikoista.260

Sodan äänet pelottivat lapsia. Elsa kuvaa kuinka Marjatalla ja Matilla oli kadulla liikuttaessa tapana
hätkähtää, jos he kuulivat vähänkin epäilyttävän äänen. He pelkäsivät ilmahälytyksen ulinaa, jonka
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aikana heidät raastettiin ylös lämpimistä vuoteistaan ja juoksutettiin pihan poikki suojaan. Erityisesti
lapsille oli raskasta viettää tuntikausia täpötäydessä pommisuojassa. Samana yönä saattoi olla useita
hälytyksiä. Perhe pääsi välillä palaamaan hetkeksi kotiin, kunnes taas oli lähdettävä.261

4.1.3. Turvatonta asumista
Asunnon tehtävänä on suojata asukasta ja antaa turvaa. Suojaaminen on asumisen peruspiirre, joka
läpäisee asumisen kokonaisuudessaan. Gaston Bachelardin teksteissä asunto tai talo yhdistyy mielikuvaan pesästä ja pesän luomasta turvallisuudesta. Tälle ”pesä-talolle”, jota myös kodiksi kutsutaan,
on vierasta maailman vihamielisyys. Koti käsitteenä antaa taas tilalle arvon ennen kaikkea turvapaikkana.262 Sama asunto, joka rauhan aikana edusti turvapaikkaa ja suojaa, saattoi sodan aikana olla
vaarallinen paikka oleskella. Tässä korostuu tilan ajallinen taso. Ilmavaara oli sotavuosina aina
olemassa, sekä yöllä että päivällä, sillä Neuvostoliitto pommitti hyvin laajasti siviilialueita. Kohteina
olivat pääasiassa suuret asutuskeskukset ja kaupungit, joista Helsinki pääkaupunkina joutui erityiskohteeksi. Haavioiden kotikaupunginosaan, Kruunuhakaan, viholliskoneet onnistuivat pudottamaan
pommeja etenkin maaliskuussa 1943 ja Helsingin kolmannessa suurpommituksessa 26. 27. helmikuuta 1944. Monet kaupunginosan rakennukset tuhoutuivat tai vaurioituivat pommituksissa ja niitä
seuranneissa tulipaloissa.263

Väestösuojista palaavat kaupunkilaiset eivät koskaan voineet tietää, missä kunnossa asunto oli vastaanottamassa tulijoita. Haavioiden kotitalo osoitteessa Rauhankatu 3 - Meritullinkatu 9 säästyi
osumilta, kun monet muut lähikorttelien talot vaurioituivat pahoin pommituksissa. Esimerkiksi yhdistetyn miina- ja palopommin aikaansaama tulipalo tuhosi täysin Rauhankatu 11:ssä sijainneen
jugend-kivitalon, ja jalkakäytävän reunaan pudonnut miinapommi vaurioitti kaikkia ympäristön
rakennuksia Meritullinkadun ja Kruunuhaankadun kulmassa; osa taloista meni asumiskelvottomaan
kuntoon. 264 Pommin räjähtäessä syntyi paineaalto, joka saattoi rikkoa tuhansia ikkunoita laajalta
alueelta ympäristöstä. Haavioiden Rauhankadun asunnosta rikkoutui ikkunoita useaan otteeseen,
mutta pahinta tuhoa aiheutti saksalaisen aselaivan räjähdys Katajanokan rannassa lokakuussa 1941.
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Meillä vallitsi hävityksen kauhistus. Eteinen oli täynnä lasinsiruja. Olohuoneesta eteiseen johtavan oven
paksu lasi oli rikki sekin. Kaikki kadunpuoleiset ikkunat olivat rikki. Talosta oli mennyt rikki 95 ruutua,
ei kuitenkaan mistään asunnosta niin paljon kuin meidän.266

Paineaallon vaikutuksiin varauduttiin jättämällä sisäikkunat auki tai nostamalla ne kokonaan pois
paikoiltaan. Haavioiden asunnossa ilmanpaineelta suojaan siirretyt sisäikkunat säilyivät ehjinä ja ne
voitiin nyt asettaa rikkoutuneiden tilalle. Sisäikkunat eivät olleet kuitenkaan tiiviit, joten asunto oli
niin kylmä, ettei lapsiperheen ollut mahdollista palata maalta kaupunkiin vielä tässä vaiheessa.
Pommitusten jälkeen paikat pyrittiin saamaan mahdollisimman nopeasti kuntoon. Särkyneiden ikkunoiden tilalle oli kuitenkin vaikea saada uusia, sillä Helsingissä oli jatkuva pula lasista. Ikkuna-aukot jouduttiin peittämään usein pahvilla tai vanerilla, jotta asunto pysyisi edes välttävästi
asumiskelpoisena. Etenkin talviaikaan moni perhe joutui kuitenkin etsimään väliaikaisen asunnon
siksi ajaksi kunnes ikkunat oli saatu korjattua.267

Aselaivan räjähdyksestä syntynyt paineaalto oli ollut niin voimakas, että se oli lennättänyt lasinsirpaleet sisälle huoneistoon. Ikkunat, joiden tehtävänä oli tuoda päivänvaloa asuntoon, olivat nyt sodan
oloissa uhka asukkaille. Perheen onneksi asunnossa ei tuona yönä oleskellut ketään ja loukkaantumisilta näin vältyttiin. 268
Sirpaleita oli asunnossamme niin paljon, että minun täytyi lakaista polut lattialle, voidakseni kulkea.
Pöydät, sohva, tuolit, sängyt, kaikki oli niitä täynnä, Matin sänkyynkin, joka oli lastenhuoneen äärimmäisessä päässä, oli niitä lentänyt, samoin vauvan vaunuihin. Jos olisimme asuneet kotona, olisi voinut
tulla haavoja.269

Elsan suhtautumisessa kodissa vallitsevaan hävitykseen ja varsinkin ajatukseen siitä, mitä olisi voinut
tapahtua, jos perhe olisi ollut kotona, hämmästyttää pelottomuus ja rauhallisuus. Sama pelottomuus
tulee esille Elsan kirjoituksista ja toiminnasta sodan aikana.

Varsinkin sodan viimeisinä vuosina Martti asui pitkiä jaksoja yksin kaupunkiasunnossa muun perheen ollessa Helsingin pommituksia paossa Sammatin huvilalla. Maalla ollessaankin Elsa hyvän
perheenemännän tavoin organisoi kaupunkikodin taloudenhoidon ja pyrki huolehtimaan Martin
hyvinvoinnista. Kirjeissään Martille Elsa antoi neuvoja niin syömiseen kuin asunnon lämmittämiseenkin liittyvistä seikoista. Hän palkkasi myös saman talon ”keittiörapun alakerrassa” asuvan
rouva Vuoren huolehtimaan asunnon lämmittämisestä ja siivoamisesta sekä tarvittaessa myös Martin
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ruokataloudesta. Yksin asuvan miehen tapaan Marttikin kävi yleensä syömässä ateriansa kodin ulkopuolella, ravintolassa tai ystäviensä luona. Sodan vuosilta on kuitenkin olemassa Martin kirjoittamia kuvauksia, joissa hän yksin asunnolla oleskellessaan tekee löytöretkiä ruuanlaiton maailmaan. 270
Paistoin tänään ohukaispannussa leivänviipaleita, koska munat olivat auttamattomasti loppuneet, mutta
sianihraa on. Nyt koko huoneisto tuoksuaa paistetulta rasvalta, mikä ei ole miellyttävää.271

Martin hieman humoristiset ruuanlaiton- tai teenkeitonkuvaukset ilmentävät sitä, kuinka vieras
paikka asunnon keittiö oli perheenisälle. Marttia häiritsi leipäviipaleiden paiston yhteydessä huoneistoon päässyt rasvankäry, sillä normaalioloissa ruuanvalmistus hajuineen oli eristetty niin tehokkaasti omalle alueelleen, etteivät hajut päässeet leijailemaan isännän nenään. Nälkä sai Martin
kirjoittamaan arkisista askareista. Paheneva elintarvikepula ja korttiannosten pieneneminen koetteli
erityisesti pääkaupungin väestöä ja Martti tunsi itsensä miltei aina nälkäiseksi, vaikka kävi kaksi
kertaa päivässä syömässä.272

Rauhankadun asunto oli hankala pitää sotatalvina lämpimänä. Talossa ei ollut keskuslämmitystä vaan
jokaisessa huoneessa oli oma puilla lämmitettävä kaakeliuuninsa. Huoneet eivät pysyneet kuitenkaan
lämpiminä, sillä ikkunoissa oli pommitusten varalta paikallaan vain joko sisä- tai ulkoruudut. Toistuvat ikkunavauriot ja pimennysmääräysten noudattaminen pitivät asunnon koleana ja pimeänä.
Toimittaessaan alkuvuodesta 1942 yhdessä Olavi Paavolaisen kanssa teosta Taistelu Aunuksesta
Martti pakeni kodin ankeita olosuhteita Suomen Kirjallisuuden Seuran arkistoon, jossa oli lämpimämpää ja valoisampaa kuin Rauhankadulla.273

Kaupunkiasunnossa elelevä Martti tunsi itsensä yksinäiseksi ilman perhettään. Asunnon kolkkoutta
lisäsi varmasti sieltä puuttuva normaaliin perhe-elämään kuuluva hyörinä. Lapset leikkeineen, aikuiset toimineen ja perhe-elämä äänineen ei ollut täyttämässä tyhjiä huoneita. 274 Pommituksissa
asuntonsa menettäneet perheet muuttivat sukulaistensa tai tuttaviensa luo asumaan. Martin sisaren,
Katri Mannisen, perheen huoneisto Katajanokalla vaurioitui asumiskelvottomaksi Helsingin ensimmäisessä suurpommituksessa helmikuussa 1944. Mannisen perhe asui Rauhankadulla lyhyen
aikaa ennen poistumistaan Helsingistä; Katrin aviomies, Antero Manninen, jäi asumaan Haavioille
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vielä ainakin huhtikuuksi 1944. 275 Perheen lyhytkin oleskelu oli Martin näkemyksen mukaan suistamassa kodin sekasorron partaalle:
Katrin perhe ei ole vielä päättänyt matkasta. Koska lapset kansoittivat hirveästi meluten ja mylläten perinpohjin olohuoneen, karkoitin heidät lastenhuoneeseen. Tästä huolimatta talo on kuin hourula. Jussi oli
mm. anastanut noin 70 lastenkirjaa – niistä 9 kotiaapista – ja levittänyt lattioille, repinyt lahdet jne.
Naisväki ei piitannut jutusta tuon taivaallista. Näyttää siltä, että meidän perheessä, epäilyksistä huolimatta, kuri lasten keskuudessa sittenkin on valtavasti parempi. – Meidän lasten nuket, joita raadeltiin,
pelastin liinavaatekaappiin eräässä silmänräpäyksessä. Jussi oli vallannut sokeriastiani, ja söi kaksin
käsin, täysin tahmaisena, harvoja sokeripalojani. Kun ystävällisesti ja varmasti otin astian ja sijoitin sen
kaappiin, hän hirveän vihaisena huusi, että talo kaikui: ”Setä varasti minun sokerini!”276

Sukulaisperheen vallattua asunnon Martti yritti pitää järjestystä yllä karkottamalla meluavat lapset
olohuoneesta lastenhuoneeseen. Martin työhuoneena ja kirjastona toimiva olohuone oli Haavion
perheessä rauhoitettu isän työskentelypaikaksi; lasten leikkejä varten oli lastenhuone. Martin kuvauksessa korostuvat lasten äänet. Onkin luultavaa, että sukulaislasten aikaansaama meteli poikkesi
kodin tavanomaisesta äänimaailmasta. Haavioiden kodissa kirjoja oli opittu vaalimaan arvokkaana
omaisuutena ja Martin närkästys oli suuri, kun hän havaitsi, että sisarenpoika oli saanut aikuisten
kieltämättä repiä kirjoja ja levitellä niitä pitkin lattioita. Martti yritti pelastaa kirjat, lasten lelut ja
omat arvokkaat sokeripalansa pikkulapsen kerkeäviltä sormilta. Muuttuneessa tilanteessa Martti
pyrki ylläpitämään omassa kodissaan muotoutuneita asumiskäytäntöjä ja tilankäytön tapoja, joilla oli
muun muassa mahdollistettu viisilapsisen perheen vanhempien kotona tekemä henkinen työ. Sodan
vuoksi jokainen oli kuitenkin valmis sopeutumaan uusiin järjestelyihin jopa omassa kodissaan ja
niinpä Marttikin totesi, että ”kaipa sitä tähänkin voi tottua”277.
4.2. Pommituksia paossa Sammatissa
4.2.1. Huvila talvella
Kesähuvilalla oleskelu oli kaupunkilaisperheen vuosikierrossa hyvin säännönmukaista. Muutto
maalle ja paluu takaisin kaupunkiin tapahtuivat vuosi vuoden perään lähes samoina ajankohtina.
Syksyllä huvila laitettiin talvikuntoon, veneet ja puutarhakalusteet siirrettiin suojaan ja rakennuksen
ikkunat saatettiin peittää. Loput yhdeksän kuukautta huvila oli käyttämättömänä, eikä perhe tavallisesti edes käynyt siellä talvisin. Usein oli sovittu, että tyhjillään olevaa huvilaa piti silmällä naapuri
tai vuokraviljelijä.278 Elsa, lapset ja kotiapulaiset olivat aivan uudessa tilanteessa, kun he sotavuosina
viettivät talviaan huvilalla, joka paikkana oli mielletty vain kesään kuuluvaksi. Kesällä 1938 valmistunut rakennus oli rakennettu talviasuttavaksi ja varustettu monilla moderneilla mukavuuksilla,
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kuten vesi- ja viemärijohdoilla. Sähköä, puhelinta ja radiota ei alkuaikoina huvilalla ollut, mutta
toimelias Elsa sai ne kaikki hankittua sotavuosien kuluessa. Haaviot olivat ehkä harvinaisen onnellisessa asemassa oleva kaupunkilaisperhe, sillä heillä oli oma talviasuttava huvila, johon he saattoivat
paeta Helsingin pommituksia. Elsa olikin ”kiitollinen, että on tällainen paikka, johon aina voi tulla
kaupungista”.279

Elsan kirjeissä Martille perheen oli hyvä olla maalla; huvila oli kodikas ja huoneet lämpimiä. Talvisodan poikkeuksellisen kovien pakkastenkaan aikana Elsa ei valittanut olosuhteita, vaikka vesijohto jäätyi ja vesi piti hakea järvestä tai naapuritalon kaivosta. Kesähuvila ei kuitenkaan ilmeisesti
pitänyt lämpöä kovin hyvin, sillä Elsa alkoi puuhata huvilan laudoittamista ja tilkitsemistä rauhan
tultua keväällä 1940. Hän oli huolissaan polttopuiden riittävyydestä, koska talven aikana puuvarasto
oli huvennut vähiin. Martti ei ollut vakuuttunut huvilan lämpimyydestä, ja lomalta palattuaan hän
kirjoittikin Elsalle, että ”on syytä lämmittää paremmin kuin esim. minun siellä ollessani”.280

Kotilieden joululehdessä 1941 ilmestyneessä artikkelissaan Kaupunkilaisperhe siirtyy maalaiselämän tahtiin Elsa kuvaa perheen evakkoelämää kesähuvilalla idyllisenä ja elämyksellisenä. Hän
iloitsee siitä, että he saavat ensimmäistä kertaa asua ympäri vuoden maalla ja seurata päivä päivältä
vuodenaikojen vaihtelua luonnossa. Elsan kirjoituksessa talvi edusti kaupunkilaiselle sekä esteettistä
elämystä että mahdollisuutta harjoittaa reipasta ulkoilmaelämää. Järven jäätyminen ja jään ”ulvahtelu
ja humina”pakkasen kiristyessä sekä ”lumen ja jään puhdas kauneus”tekivät vaikutuksen. Matka
naapuriinkin umpeen pyryttänyttä kylätietä pitkin oli vain ”koko ruumiin voimistelukuuri”. Jouluvalmisteluja kuvatessaan Elsa on suorastaan runollinen: ”Juhlallista oli valita ja noutaa omasta
metsästä joulukuusi. Luminen, maasta syntynyt - -.”281

Artikkelissa Elsa purkaa kiinnostavalla tavalla maaseudun ja kaupungin tai paremminkin maaseudun
väestön ja kaupunkilaisen välistä vastakkainasettelua. Nyt ympärivuotisesti maalla asuessaan hän
halusi luonnossa tapahtuvien muutosten lisäksi seurata maalaisten elämää. Elsa halusi tietää, mitä
maaseudun ihmiset tekivät vuoden mittaan ja mitä tapahtui tuvassa, riihessä, aitassa, navetassa ja
tallissa eri vuodenaikoina. Kirjoituksessa korostuu käsitys maalla elävien ihmisten läheisestä yhteydestä luontoon ja ajan hahmottamisesta perinteisellä syklisellä tavalla vastakohtana kaupunkilaisten modernille lineaariselle aikakäsitykselle. Perusteellinen Elsa ei tyytynyt elämään huvilalla
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kaupunkilaista elämää vaan pyrki siirtymään ”maalaiselämän tahtiin”. Lehtiniemen huvilassa pidettiin syysteurastus, tehtiin perunajauhoja, keitettiin saippuaa, kartattiin villaa ja suoritettiin muita ”maaseudun ikivanhoja taloustöitä”. Elsa uskoo, että ”kotoisine ponnistuksineen ja sodan koettelemuksineen meidän kansamme kokonaisuudessaan on palannut taas lähemmäs pohjoista suomalaista itseään”. Tämä kehitys on hänestä lähentänyt eri kansanryhmiä toisiinsa, sillä ”maalla elävä
kaupunkilainen on palannut esivanhempiensa terveeseen ja rauhalliseen elämään ja samalla hänen
silmänsä ovat avautuneet näkemään maalaisväestön elämänehtoja”.282 Elsa näkee kaupunkilaisten
siirtymisen yksinkertaiseen maalaiselämään ja heidän tutustumisensa maaseudun väestön elinehtoihin kansallista yhtenäisyyttä lisäävänä tekijänä.

Ilmavaaran uhka oli otettava huomioon myös harvaanasutussa Sammatin pitäjässä. Elsa noudatti
tarkasti pimennysmääräyksiä, ja huvilan ikkunat olikin peitetty jo talvisodan alkupäivistä lähtien.
Yläkerran makuuhuoneen ikkunaan hän laittoi tervapaperista vielä sivusuojukset, jotta verhon reunasta ei pilkottaisi valoa. Elsa varoitteli myös naapureita, että valoa ei saanut näkyä illalla ikkunoista,
ei edes navettojen laseista, jotka siellä Elsan mukaan jätettiin usein peittämättä.283 Vihollisen lentokoneita lensi usein suurina laivueina Sammatin yli pommittamaan Sisä-Suomen kohteita. Tuolloin
sodan äänet tunkeutuivat myös sisälle huvilaan. Ylilentävien koneiden surina sai asukkaat valppaiksi,
ja illalla muiden jo nukkuessa työtään tehnyt Elsa sammutti välittömästi koneiden äänen kuultuaan
huoneensa lampun. Vilkkaasta lentotoiminnasta huolimatta Elsa uskoi, että perhe oli huvilalla turvassa. Hän luotti Jumalan suojelukseen ja suhtautui lentoihin rauhallisesti, sillä Sammatti harvaan
asuttuna ja vähämerkityksellisenä seutuna tuskin kiinnosti vihollista 284. Hyvin pian ylilennot arkipäiväistyivät ja Elsa huomasi kuinka ”lentokoneiden lentoihin ja jyrähdyksiin tottuu”. Lapsille ja
erityisesti Matille koneet olivat alati kiinnostuksen kohteina ja arkisen elämän äänet alkoivat lapsen
korvissa kuulostaa lentokoneiden jyrinältä. Uunissa räiskähtelevä tuli tai yläkerrassa pääsiäissiivousta tekevän kotiapulaisen aiheuttama jyrinä saivat pienen pojan tähyilemään ikkunaan ja toteamaan,
että ”koneita menee”.285 Olonsa huvilalla turvalliseksi tuntenut perhe kuunteli Lohjan pommitusten
ääniä ja tykkien jyskettä Hangosta sekä katseli vuonna 1944 yläparvekkeelta Helsingin suuntaan,
joka ”paistoi punaisena pommituksista”. Matti Haavion muistoissa he eivät pelänneet.286
282

Elina [Elsa Enäjärvi-Haavio], Kaupunkilaisperhe siirtyy maalaiselämän tahtiin. Kotilieden joulu 1941, 26-27, 40-41.
Elsa Haavio Martti Haaviolle 16.1.1940, Eskola 2001, 172-173; Elsa Haavio Martti Haaviolle 24.1.1940, Eskola 2001,
188; Elsa Haavio Martti Haaviolle 2.2.1940, Eskola 2001, 201.
284
Sammatissa ei ollut rautatietä, valtateitä, tehdaslaitoksia, tärkeitä siltoja eikä suuria kyliä, Eskola 2001, 170.
285
Elsa Haavio Martti Haaviolle 21.2.1940, Eskola 2001, 228; Elsa Haavio Martti Haaviolle 16.1.1940, Eskola 2001, 170;
Elsa Haavio Martti Haaviolle 20.1.1940, Eskola 2001, 181; Elsa Haavio Martti Haaviolle 6.2.1940, Eskola 2001, 204;
Elsa Haavio Martti Haaviolle 16.3.1940, Eskola 2001, 299.
286
Elsa Haavio Martti Haaviolle 22.1.1940, Eskola 2001, 186; Elsa Haavio Martti Haaviolle 20.11.1941, Eskola 2002,
392; Haavio Matti 1996, 54.
283

71

Talvellakaan raja sisätilan ja ulkotilan välillä ei ollut huvilalla niin jyrkkä kuin kaupunkiasunnossa.
Artikkelissaan Olemme tulleet sisään Elsa kuvaa syksyistä kaupunkiin muuttoa ’sisääntulona’, jolloin ihminen nauttii sisälläolosta: patterien lämmöstä, sähkölamppujen loisteesta ja kuumasta vedestä. ”Ja kun ulkona joskus oikein kohisee, ja sade huuhtelee ikkunaruutuja, silloin kiitämme onneamme siitä, että taas olemme ’sisällä’.”287 Elsa kuvailee talvista sisälläoloa huvilallakin hyvin
idylliseksi: ”Tuli palaa takassa, öljylamppu valaisee, lapset kuuntelevat radion lastentuntia.”Talvea
huvilalla viettänyt perhe ei kuitenkaan malttanut pysyä sisällä vaan kaunis luminen luonto houkutteli
heidät ulos. Elsa, joka kesällä vietti mahdollisimman paljon aikaa ulkona, totesi hiihdettyään helmikuun auringonpaisteessa järven yli Sammatin kirkolle, että ”jokainen hetki, jonka viettää sisällä
näin ihanana päivänä, on mennyt hukkaan”. Lapsille talvi huvilalla merkitsi parempia ulkoilumahdollisuuksia kuin kaupungin talvet. Talvinen luonto odotti ulostulijaa heti rappusten edessä. Lapset
laskivat mäkeä, liukuivat jäällä ja leikkivät pihapiirissä. Laskiaistakin vietettiin perinteisin menoin ja
pihamaa kajahteli lasten huudoista, kun he mäkeä laskiessaan kilvan huusivat, että ”huroo, pitkii
liinoi, napanaurii, kaalinkerii, silkin suonii, pitkii juonii!”. Sammatissa, ”kimmeltävän talvisen
luonnon keskellä”, Elsakin saattoi välillä unohtaa sodan olemassaolon. 288

Lasten muistoissa huvila oli lumen saartama ja pihakin aivan erilainen kuin kesällä. Lunta tuprutti
pihan umpeen, ja kesäiset oleskelupaikat, veranta ja parveke, täyttyivät lumesta. Kaupunkilaisperheelle oli uutta, että lumi ”ei siitä liikahtanutkaan, ennen kuin se oli omakätisesti lapioitu ja lakaistu”.
Aivan talvisodan alkuvaiheessa Martti antoi pommitusvaaran varalta neuvoja huvilalla asumisesta: 289
Annan sen neuvon, että silloin, kun niillä tienoilla ehkä on pommitusvaara, on päiväsaikaan vältettävä
ennen kaikkea savun näkymistä. Lämmitys voidaan suorittaa vain pimeällä. Pimeällä ryssä ei lennä.
Myös on varottava polkujen tekemistä aukealle; vain metsässä saa olla polkuja. Näin ollen olisi Lehtiniemen päätie kokonaan jätettävä lumen valtaan ja polku tehtävä jostakin keijalan tienoilta Lahdenpohjaan. Asumattomalta näyttävää paikkaa ei ryssä pommita.290

Mikäli huvilan asukkaat noudattivat Martin neuvoja, niin ilmavaaraan varautuminen rajoitti heidän
liikkumistaan huvilan ympäristössä. Todennäköisesti he elivät kuitenkin arkeaan huvilalla hyvin
tavanomaisesti unohtaen jopa välillä sodan olemassaolon. Savun tupruamista huvilan piipusta ei
voinut täysin päiväsaikaan välttää, sillä kovilla pakkasilla rakennusta oli lämmitettävä tiuhaan ja
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ruuanlaitto sähköttömässä kodissa vaati tulen tekemistä. Kumpikin puolisoista uskoi, että perhe oli
täysin turvassa Sammatin huvilassa, mutta ilmavaaran uhka oli kuitenkin otettava asumisessa huomioon.291

Talvisodan aikana perheen kanssa Sammatin huvilalla asui Elsan täti Ida Lahden-Anttila. Yhteiselo
iäkkään tädin kanssa ei ollut aina täysin ongelmatonta. Sota-aikana oli kuitenkin ”mukauduttava
epämukavuuksiin”kuten Elsa muistutti itselleen. Ida-täti nukkui yläkerran makuuhuoneessa yhdessä
Elsan kanssa, sillä keskitalvella tädin sijoituspaikaksi suunniteltu olohuone oli liian kylmä aamuisin.
Elsan suunnitelmissa oli siirtää täti nukkumaan alakertaan heti, kun ilmat lämpiäisivät. Tädin muutto
alakertaan ei liene toteutunut, sillä Ida-täti palasi omaan asuntoonsa Helsinkiin maaliskuun puolivälissä pari päivää sodan päättymisen jälkeen huolimatta viranomaisten evakuoiduille antamasta kiellosta palata vielä pääkaupunkiin. Sukulaisten luona asuessaankin iäkäs täti yritti pitää kiinni omista
tavoistaan ja tottumuksistaan, jotka olivat usein ristiriidassa Elsan soveltamien modernien hygieniaa
ja terveellisiä elämäntapoja koskevien oppien kanssa. Vanhus istui sänkynsä laidalla huvilan yläkerrassa tehden vastarintaa, ja likaisten vaatteiden ja pesemättömän ihmisruumiin ”vinkeä löyhkä”
leijui huoneessa. ”Jokainen askel puhtauden tiellä on taistellen voitettava”, purki Elsa turhautumistaan kirjeessään veljelleen tammikuussa 1940.292

Huvilalla tädillekin muotoutuivat omat käytäntönsä, sillä Marjatan muistikuvissa täti istui aina uunin
lähellä olohuoneessa samassa suoraselkäisessä tuolissa ja korjasi tai parsi vaatteita. Katarina Eskola
tuo esille kuinka Elsan kirjeenvaihto kuvaa koskettavasti yksinäisen vanhuksen asemaa 1900-luvun
alkupuolen Suomessa. 293 Omasta asunnostaan pommitusten vuoksi lähtemään joutunut Ida-täti eli
sukulaisten nurkissa ilman omaa tilaa ja yksityisyyttä. Hänen voimaton kamppailunsa Elsan toteuttamaa hygienia-ajattelua vastaan oli ehkä pyrkimys säilyttää vieraassa ympäristössä jotakin omaa,
edes valta omaan ruumiiseensa. Ida-tädin kiireinen paluu takaisin Helsinkiin omaan asuntoon kertonee, kuinka vaikeana vanhus oli yhteiselon kokenut.

Talven viettäminen syrjäisellä huvilalla ei ollut kaikkien kotiapulaisten mieleen. Nuoret naiset eivät
halunneet useinkaan jäädä talveksi pimeään ja kylmään huvilaan, jossa suuren perheen talouden ja
lasten hoito teetti alkeellisissa oloissa paljon työtä. Yksistään polttopuiden tuominen sisälle ja rakennuksen uunien ja puuhellan päivittäinen lämmittäminen oli suuri urakka. Elsan lehtiartikkelissa
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Kaupunkilaisperhe siirtyy maalaiselämän tahtiin pyykinpesu talvella saunassa oli elämys ja vesijohdon jäätymisestä selvittiin, kun saunalaiturin päähän tehtiin avanto, jota apulaiset ”tottuneesti ja
nurkumatta”pitivät rautakangen ja lapion avulla avoimena. 294 Elsan positiivissävyisen selviytymistarinan taustalla kotiapulaiset saattoivat kokea arjen huvilalla raskaana raatamisena. Maalla he eivät
myöskään pystyneet ehkä irrottautumaan työstään ja työpaikastaan samalla tavoin kuin palvellessaan
kaupungissa, jossa he olivat voineet viettää vapaailtansa elokuvissa tai ystäviä tai sukulaisia tavaten.
Vapaa-aikana, mikäli sitä sota-vuosina kotiapulaisille jäi, he pysyivät todennäköisesti huvilan piirissä,
sillä tanssikiellon vallitessa maaseudulla ei ollut juurikaan huveja tarjolla. 295

4.2.2. Puute valosta
Sähköttömässä huvilassa valonlähteenä oli öljylamppu. Talvisodan aikana Elsan idylliset kuvaukset
maalla olosta liittyvät iltahetkiin öljylampun valossa. ”Et usko, miten kodikasta täällä on olohuoneessa iltaisin, kun lapset nukkuvat ja öljylamppu palaa ja on hiljaista”, kirjoittaa Elsa Martille huhtikuussa 1940.296 Sodan syttyminen vei lamppuöljyn nopeasti säännöstelyn alaiseksi tuotteeksi, ja
silloin kun öljyä oli saatavilla, sitä sai ostaa vain pienen tilkan kerrallaan. Elsa iloitsi tammikuussa
1940, kun he saivat ostaa kokonaista 5 litraa öljyä tavanomaisen 2:n litran sijaan. Öljylamppu tuntui
nyt ”suuremmoisen kirkkaalta”, koska öljyn puutteessa he olivat joutuneet turvautumaan kynttilöihin.
Seuraavana sotatalvena öljyä sai enää pimeimpänä vuodenaikana ja annos oli vain ½-1 litraa taloutta
kohden kuukaudessa. Viranomaiset ottivat kuitenkin huomioon perheen lastenhoidon ja henkisen
työn tekemisen tarpeet, sillä marraskuussa 1941 Elsa sai Kansanhuollon kautta 2 litraa ylimääräistä
lamppuöljyä lastenhoitoa ja omia töitään varten. 297
Sammatin huvilalla valon puutetta yritettiin helpottaa ostamalla karbidilamppu 298. Lehtiartikkelissaan Iloinen almanakka Elsa kuvaa värikkäästi kokemuksiaan sota-ajan karbidilampuista: ”Karbidilamput olivat hehkuvan loistavia, mutta hirvittäviä; ne paukahtelivat välillä, paloivat koko laitos
sinisellä liekillä kuin noidankattilat ja lakkasivat välillä kokonaan toimimasta”.299 Elsan ostama
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karbidilamppu ei toiminut kunnolla, vaan paloi kovin epävakaisesti. Sen silmiä rasittavassa valossa ei
voinut tehdä käsitöitä eikä lukea tai kirjoittaa, ja Elsa suri että nyt ”menee liian suuri osa päivää
hukkaan”. Elsa toimitti epäkunnossa olevan valonlähteen Helsinkiin korjattavaksi ja osti uuden karbidilampun Sammatin Myllykylän kaupasta. Elsa oli mielissään, kun uusi hyvin palava lamppu oli
parantanut työtehoa huvilalla.300

Ilo parantuneista valaistusolosuhteista oli lyhytaikainen, sillä joulun aikaan 1941 karbidi loppui
kaupoista. 301 Sammatin huvilalla vähäinen valo pyrittiin hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti:
Ja sitten eräänä jouluna loppui karbidinkin saanti. Meillä asetettiin viimeinen ja ainoa karbidilamppu
pöydälle keittiön ja olohuoneen välille siten, että kaksi pöydän jalkaa oli keittiön, kaksi jalkaa olohuoneen puolella. Ja sen ääressä kokoontui kahdeksan tai yhdeksän henkeä tekemään töitään, ompelemaan,
lukemaan ja leikkimään.302

Huvilan ainoan valonlähteen ympärille kerääntyi koko talon väki. Siinä yhteisen pöydän ääressä oli
kunkin tehtävä työnsä tai keskityttävä lukemaan; pimeyden vuoksi ei ollut mahdollista valita huonetta, jossa työskenteli tai nurkkausta, jossa istui lukemassa. Huonossakin valossa oli tärkeää, että
oltiin koko ajan työn syrjässä kiinni. Erityisesti sota-aikana kädet eivät saaneet olla jouten vaan kotirintamalla muun työn ohessa neulottiin sukkia, kintaita ja muita vaatekappaleita sotilaille rintamalle
lähetettäviksi. 303

Valon puute haittasi elämää kautta koko Suomen sähköistämättömän maaseudun. Myös Haavioiden
ensimmäisen kotiapulaisen Martta Saastamoisen kotitilalla Keiteleen Rukkamäessä oli ”valo asia
aivan kurjassa jamassa”.304 Tilan väki yritti hankkia karbidia, jota kotikylältä ei ollut saatavissa,
Helsingissä palveluksessa olevan Martan kautta. Martta saikin ostettua karbidia ilmeisesti mustan
pörssin kautta, sillä vaikka kotiväestä oli ”ihmeellistä että se karpiiti kuitenkin tuli”, heitä ”pelotti
kovasti kun se on kiellettyä tavaraa”.305 Kun tieto Martan Helsingistä lähettämästä karbidista kiiri
naapureiden korviin, riitti kotitilalla kävijöitä:
Niemelän Annakin kävi pyhänä meillä. Annakin tuntui pyörivän sen karbiidin perillä. Kyllä sillä valoaineella olisi ottajaa. Antolan emäntä aikoi kirjoittaa Martalle, että jos heillekin voisi lähettää sieltä
Helsingistä.306
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Kotona asuva isosisko Mari varoitteli Marttaa ottamasta vieraiden ihmisten asioita toimitettavakseen.
Kotiväki oli huolissaan, että Martta saattoi joutua viranomaisten kanssa tekemisiin hankkiessaan
tavaraa laittomin keinoin. Itsekin palvelijana ollut Mari tiesi myös, ettei kotiapulaisella jäänyt omien
töidensä jälkeen juurikaan aikaa toimitella kyläläisten asioita:307
Sinä vielä joutut linnaan vieraihen ihmisten tähe ja mikä hankaluus sulla on ollu tämän meijänki karpiitin
kansa/ toisen palvelia ei pääse juoksentelemaan toisten asioiden kanssa/ me Viljamin kansa pelättiin että
lienet jo linnassa kun ei kuulunut vastausta vaan minä lohuttelin että sillä on syksyn siivo ja ne ei ole
joutanna juoksentelemaan ja kirjottamaan.308

Rukkamäen sisarusten kirjeenvaihdosta heijastuu maaseudulla koettu hätä, kun tehtävää oli paljon
mutta valon puute haittasi ja esti työntekoa. Sotavuodet sähköttömällä maaseudulla olivat konkreettisesti ”pimeitä vuosia”, kuten Elsa niitä pakinassaan nimittää.309

Syyskuussa 1942 ilmestyneessä lehtiartikkelissa Kesäaika – valaistuksen säästäjä Elsa toteaa, että
mitään valaistusaineita ei ollut tuolloin saatavissa, ei öljyä, ei kynttilöitä eikä karbidia. Silloin jäi
ainoaksi vaihtoehdoksi töiden ja toimien järjestäminen siten, että ne saatiin tehtyä päivännäöllä.
Valoisa aika oli talvella kuitenkin varsin lyhyt. Elsa yritti rytmittää elämäänsä huvilalla valoisan ajan
mukaan ja suunnitteli nousevansa aamulla ylös kuudelta ja menevänsä nukkumaan illalla yhdeksältä.
Elsa nousi kuitenkin ylös yleensä vasta 8-9 tienoissa ja valvoi radiota kuunnellen kello 22 asti ja usein
myöhempäänkin.310 Valon puute sääteli monella tapaa perheenjäsenten elämää, työntekoa ja liikkumista Sammatin huvilalla. Työt oli pääosin tehtävä ja asiat hoidettava valoisana aikana ja pimeän
tullen sitten keräännyttiin sisälle huvilaan ainoan valonlähteen ympärille. Toinen yhtä tehokkaasti
ihmisiä yhteen kokoava kodin esine oli radio, jota kokoonnuttiin kuuntelemaan iltaisin suoranaisella
hartaudella. Valaistusaineiden puute näkyi myös joulunvietossa. Kautta sotavuosien Haavioiden
joulukuusessa poltettiin muutama minuutti kerrallaan viittä tai kuutta huolellisesti säästettyä kynttilänpätkää.311

Jo ensimmäisenä sotatalvena Elsa alkoi elätellä ajatusta sähkön saamisesta huvilalle. Tilanne valaistusaineiden saannin suhteen oli talvisodan aikana vielä siedettävä, mutta jatkosodan pimeinä
307
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vuosina Elsa alkoi toimia sähkön saamiseksi kulmakunnalle. Marraskuussa 1941 hän lähetti hintatiedustelun Arma-tuulilataajasta mutta laskelman saatuaan Elsa totesi, että lataaja tulisi liian kalliiksi,
joten huvilalla yritettiin pärjätä edelleen karbidilampuilla. Seuraavaksi hän laati seikkaperäisen
suunnitelman Kirmuistenperän sähköosuuskunnan perustamiseksi. Hanke käsitti ehdotusvaiheessa
toistakymmentä taloa ja huvilaa. Helmikuun 15. päivänä 1942 pidetystä sähkökokouksesta Elsa
kertoo, että ”meidän osuus tulee maksamaan noin 8.000, Myllypakan noin 31.00, Hakolan ja Järvenpään noin 23.000 kummankin”. Hankkeessa oli ilmeisesti tässä vaiheessa mukana vain neljä
osakasta. Maaliskuun 12. päivänä Elsa kirjoittaa Martille, että ”sähköä hommataan edelleen”. Se
olikin tarpeen, sillä huvilan väeltä olivat valaistusneuvot loppumassa kokonaan. Sähköasia kuitenkin
raukesi sillä erää ja Elsa parahti Martille, että ”pimeys on sanoin kuvaamaton asia”. Osuuskunta
kuitenkin syntyi ja sähkökin saatiin ennen sodan päättymistä, sillä huhtikuussa 1944 huvilalla oli jo
kaikki mukavuudet. ”Täällä on sähkövalo, puhelin, radio, vesijohto, osassa huoneita korkkimattoja”,
kirjoitti Elsa ystävälleen Maija Rajaiselle.312

4.2.3. Kotirintaman kamppailu
Sodan seurauksena tuotanto laski ja monet tarpeelliset tuotteet vähenivät markkinoilta. Tuotantoa
pyrittiin kuitenkin lisäämään kaikin keinoin ja Laura Harmajan mukaan tämä tarkoitti sitä, että
huomattava osa maatalouden ja teollisuuden aikaisemmin suorittamasta tuotannosta siirtyi nyt takaisin koteihin. Perheenemäntiä vaadittiin ”ottamaan osaa kansakunnan hengen pelastamiseen” lisäämällä omavaraistuotantoa. Laura Harmaja väittääkin 1942 Kotiliedessä ilmestyneessä artikkelissaan, että ”kahtena viime vuonna on suuri osa maamme ’tuotantokamppailusta’sälytetty perheenemäntien niskoille, ja näiden on täytynyt laajentaa toimintaansa hyvin monille sellaisille aloille,
joista elinkeinot aikaisemmin pitivät huolta”.313 Erityisen tärkeätä oli huolehtia elintarvikkeiden
riittävyydestä, ja lehdissä ja radiossa innostettiinkin kaikkia suomalaisia elintarpeiden kasvattamiseen erilaisten ”puutarhakampanjoiden” , ”vihannestalkoiden” ja ”maatalouskamppailuiden”avulla.314
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Lehtiniemen huvilalla otettiin kamppailukehotukset kirjaimellisesti, ja jo entuudestaan suurta puutarhaa laajennettiin sotavuosina entisestään. Uusia viljelykasveja ryhdyttiin kasvattamaan. Sokerinpuutetta yritettiin nujertaa viljelemällä sokerijuurikasta, ja omasta pellavasta saatiin monien työvaiheiden jälkeen lakanakangasta. Kesällä 1942 kasvimaalla rehotti monien muiden vihanneskasvien
ohessa 290 kaalintainta ja peltoviljelyssä oli perunan ja herneen lisäksi kylvössä 10 aaria vehnää.
Ylläpitämällä laajaa viljelyalaa ja monipuolista kasvivalikoimaa Haavion perhe pyrki takaamaan
kasvisten riittävyyden koko vuodeksi. 315 Kamppailu merkitsi omavaraistalouteen pyrkivän perheen
jäsenille koko kesän ajalle tiivistä työskentelyä pellolla ja puutarhassa. Lomanvietosta huvilalla ei
juurikaan voi puhua.

Etenkään sotakesinä Haavioiden kesänvietto huvilalla ei sanottavasti muistuttanut kaupunkilaisten
huvilaelämää vaan Lehtiniemessä elettiin maalaiselämän malliin. Kotieläimien pito kuului sota-ajan
ja myöhempienkin vuosien selviytymiskeinoihin. Huvilan pihapiirissä eleli yleensä sika, lehmä ja
vasikka, jonain kesinä lampaita, pässejä ja kanoja. Eläinten ruokkiminen ja hoito sekä lehmän lypsäminen kuuluivat kotiapulaisten töihin mutta lapset olivat myös innokkaasti mukana. Eläinten pidossa oli kuitenkin omat vaikeutensa. Porsaalle laitettiin sikolätti, jossa se ei kuitenkaan tahtonut
pysyä vaan hyppäsi aitauksen yli pakosalle. Yksin nuorimpien lasten kanssa kotona ollut Elsa jahtasi
sikaa pitkin pihamaata, kunnes sai sen takaisin karsinaan. Vasikkakin pääsi irti, karkasi kasvimaalle
ja ehti pistellä suuhunsa osan sokeriherneistä. Kesällä 1944 sika ja pässi sairastuivat ja syömälakkoon
mennyt sika, joka oli ”niin laihtunut, että muistutti Gandhia paaston jälkeen”, tuli Elsan uniinkin: 316
Olin niin jännittynyt sian sairaudesta ja hoidosta –se oli varsin huonossa kunnossa – että eräänä yönä
heräsin 2 kertaa siihen käsitykseen, että olin sikalassa ja makasin pahnoissa. Ja sika makasi pahnoissa
tapansa mukaan niin että pitkät korvat vain näkyivät –se työnsi aina päänsä syvälle pahnojen sisään kun
koetin tarjota sille ruokaa. Kun toisellakin heräämiskerralla totesin, että se, mitä luulin sian korviksi, oli
Martin tyynyn kulma, herätin hänet ja pyysin panemaan tyynyn oikein, hän oli näet tapansa mukaan
kääntänyt sen kaksinkerroin, jolloin sen kulma muistutti sian korvaa ja törrötti pystyssä, herättäen minussa tällaisen tuskallisen vaikutelman.317

Syksyn tullen kotieläimet, lehmää lukuunottamatta, teurastettiin yksi toisensa jälkeen. Teurastuksesta
täytyi tehdä ilmoitus Kansanhuoltoon, jolloin lihakortit joutui luovuttamaan pois. Kansanhuollosta
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Elsa hankki myös luvat siihen, että perhe sai pitää eläinten vuodat itsellään ja valmistuttaa ne omaa
tarvetta varten.318

Kaikki eläimistä ja kasvimaalta saatava hyödynnettiin tarkoin omavaraistalouden tarpeisiin. Tämä
merkitsi myös vanhojen työmenetelmien käyttöönottoa, mikä näkyi ja tuntui huvilan tilankäytössä.
Kotiapulaiset valmistivat lampaanvillasta lankaa perinteisin menetelmin. Naapuritalosta lainattu
rukki surisi huvilassa, kun kotiapulainen Olga Airio kehräsi karttaamiaan villoja karbidilampun
valossa langaksi. Toisesta naapurista saatiin lainaksi perunoiden jauhamiskone, jonka avulla valmistettiin perunajauhoja. Teurastusjätteistä keitettiin saippuaa. Saippuan saannin vaikeutuminen
hankaloitti taloudenhoitoa, sillä hygienia-ajattelun omaksumisen myötä saippuaa kului kodeissa
taistelussa likaa ja bakteereja vastaan. Puhtaudesta kiinnipitävä Elsa pyrki aluksi hankkimaan saippuaa naapureilta ja entiseltä kotiapulaiseltaan Anna Alestalolta mutta lopulta Elsan oli valmistettava
sitä itse yhdessä kotiapulaisten kanssa. Naapurintilan emännältä saadun saippuaohjeen mukaan rasvaa, suolaa ja lipeäkiveä keitettiin neljä tuntia. Huvilan keittiössä poriseva keitos levitti varmasti
aivan omanlaistaan tuoksua koko huoneistoon. Kaupunkiasunnossa Rauhankadulla Haavion naisväki
keitti ämpärissä saippuaa sianrasvoista, jolloin koko rappukäytävä haisi. Tämä oli johtaa asumuseroon, sillä Martti uhkasi lähteä, mikäli keittotoiminta vielä jatkuisi. 319

Kotirintamalla elintarvikepulaa pyrittiin lievittämään keräämällä luonnontuotteita talven varalle.
Tiedotusvälineet neuvoivat perheenemäntiä luonnonantimien keruuseen ja säilöntään, Martat järjestivät sienipäiviä ja –näyttelyitä ja useita pula-ajan ohjekirjoja ilmestyi. 320 Keräilytalous innosti erityisesti Haavion lapsia. Elina ja Marjatta kokosivat puolukan, vadelman ja mustaherukan lehtiä teeaineiksi. Marjaan tytöt lähtivät yhdessä kotiapulaisten tai Elsan kanssa, joskus retkelle mukaan otettiin myös vasikka lieassaan. Sienestysharrastus sai parhaiten vastakaikua 3-vuotiaalta Matilta, joka
aamuisin herättyään ensitöikseen kysyi: ”Onkohan nyt paljon sieniä?”Matti oli niin innostunut sienestämisestä, että ilman häntä oli muiden turha yrittääkään lähteä metsään. Saaliiksi nuori sienestäjä
sai yleensä korillisen ”sangen sekalaisia”sieniä. 321
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Sotavuodet merkitsivät lapsille elinpiirin laajentumista pihapiirin ulkopuolelle. Luonnonantimia
kerätessään he kulkivat ahoilla ja metsissä ja talkootöissä matkat ulottuivat naapuritiloille asti. Yhteisen selviytymistarpeen merkeissä Haaviot olivat paljon tekemisissä sammattilaisten naapureidensa
kanssa. Naapuritaloista lainattiin työvälineitä, saatiin työvoimaa omille pelloille ja neuvoja vanhoista
työtavoista. Elsa ja lapset taas kävivät naapuritiloilla auttamassa sadonkorjuussa.

Elsa piti 31.7.1941 Yleisradion ohjelmasarjassa Perheenemäntien neljännestunti radioesitelmän
Sadonkorjuun loppurynnistys alkaa, jossa hän puhui jokaisen suomalaisen velvollisuudesta ottaa
osaa ’sadonkorjuun suurkamppailuun’. Omien töiden ohella oli tärkeätä auttaa myös naapureita.322
Elsa ja vanhimmat tyttäret, Elina ja Marjatta, olivat apuna sammattilaisten naapuritilojen heinäniityillä ja perunapelloilla. Elsa kuvaa lehtikirjoituksessaan kuinka äiti sekä 8- ja 6-vuotiaat tyttäret
muodostivat ”sopivan työryhmän”, jossa ”äiti edellä lapoittaen, tytöt haravoiden; äiti perunoita
kuokkien, tytöt niitä noukkien”. Perunannostoaikaan Elsa ja tytöt ehtivät puurtaa monen naapuritalon
pellolla ja omatkin perunat piti nostaa mutta kirjeessä Martille Elsa vain iloitsi siitä, kuinka terveen
värin saa kasvoilleen, kun viettää koko päivän ulkosalla. 323 Elsa pyrki moni keinoin, lehtikirjoituksin,
radioesitelmän avulla ja omalla esimerkillään, innostamaan ihmisiä osallistumaan kamppailuun
elintarviketuotannon lisäämiseksi. Hän korosti myös sitä, että naisten kodeissa tekemä työ on yhtä
arvokasta kuin naisten rintamalla työskentely.

4.3. Koti ja ulkomaailma
4.3.1. Radio välittäjänä
Muutto Sammatin huvilalle merkitsi myös katkosta ajankohtaisen tiedon lähteille. Huvilla ei ollut
puhelinta ja postinkulku oli hidasta ja epävarmaa. Sanomalehdetkin tulivat Helsingistä monta päivää
myöhässä. Elsa alkoikin heti perheen asetuttua Sammattiin puuhata radiota huvilalle. Joulukuun
lopussa 1939 taloon saatiin kidevastaanotin. Radiolähetyksiä voitiin kuunnella kidekoneesta ainoastaan kuulokkeiden kautta. Elsa ei saanut yrityksistään huolimatta hankittua huvilalle kuin yhdet
kuulokkeet, sillä niistäkin oli pulaa. Kidekone ei ollut myöskään järin tehokas vastaanottimena, joten
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ulkomaisia lähetyksiä sillä ei saatu kuulumaan kuin poikkeustapauksissa. Laitteen pienistä puutteista
huolimatta Elsa oli tyytyväinen: ”Kyllä nyt on sentään toista, kun on radio talossa”.324

Tammikuun 12. päivänä 1940 radio hiljeni. Lahden suurasema oli saanut vihollisen pommituksessa
useita osumia ja pahoin vaurioitunut lähetin saatiin toimimaan vasta 21. tammikuuta. Kun Lahden
asema oli mykkänä, niin huvilan kidekoneestakaan ei kuulunut mitään ohjelmaa. Uutismotissa ollut
huvilan väki päätti Martin kehotuksesta hankkia putkiradion, vaikka kalliin laitteen osto tuntui Elsasta niissä oloissa ”hassaukselta”.325 Paristokäyttöisen putkiradion tulo Lehtiniemen huvilaan merkitsi siirtymistä kidekoneen kuulokkeilla tapahtuvasta yksilöllisestä kuuntelukokemuksesta kollektiiviseen radionkuunteluun. Radio oli Luxor-merkkinen ja sen paikka oli huvilan olohuoneessa kaapin päällä. Radio ei ollut asunnossa taustaäänenä vaan sitä kuunneltiin säästellen, sillä paristojen
saanti oli epävarmaa. Kuunneltavat ohjelmat valittiin etukäteen ja niitä kuunneltiin tarkasti, toisinaan
kynä kädessä muistiinpanoja tehden.326

Radio rytmitti huvilan asukkaiden elämää. Lapset kerääntyivät radion ympärille kuuntelemaan lastenohjelmia; Matti oli innostunut radiomusiikistakin. Jokaviikkoisen lastentunnin aikana aikuiset
saattoivat rauhassa toimittaa omia askareitaan, sillä lapset olivat täysin keskittyneitä radionkuunteluun. Nukkumaanmenoajatkin muotoutuivat radio-ohjelmien mukaan, sillä tarkasti maailmantilannetta seuraava Elsa kuunteli aina ennen nukkumaanmenoa kello 22 uutiset ja mietelauseen. Elsa
kuunteli myös säännöllisesti Päämajan tiedonantoja sekä eri alojen esitelmiä, joista hän ammensi
tietoa puutarhaviljelystä terveydenhoitoon.327 Radio-ohjelmat muokkasivat huvilalla asuvan perheen
päivä- ja viikkoaikataulua.

Ääniaallot toivat julkisen osaksi huvilan yksityisyyttä, sillä maailmantapahtumat vyöryivät eetterin
kautta huvilan arkisen elämän keskelle. Kielitaitoinen Elsa kuunteli putkiradiosta Englannin, Ruotsin,
Norjan ja Saksan radion uutisia sekä Rooman ja Milanon kautta lähetettäviä englanninkielisiä uutisia.
328

”Radio on suuremmoinen, on aivan kuin tekisi ulkomaanmatkan, kun saa kuunnella puhdasta

englantiakin”, kirjoitti Elsa Martille helmikuussa 1940.329 Suomen syrjäisellä maaseudulla sijaitse324
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van huvilan olohuoneeseen kantautuivat sekä Hitlerin ja Mussolinin että Churchillin ja Rooseveltin
puheet. Naapuritalosta haettiin lainaksi karttapallo, josta voitiin etsiä Yhdysvaltojen ja Japanin välisen sodan kaukaisia tapahtumapaikkoja. 330 Elsalle oli tärkeää, että hän saattoi kuunnella radiota
ylhäällä makuuhuoneessaan. Päivisin radio oli alhaalla olohuoneessa, jotta kaikilla oli mahdollisuus
kuunnella sitä mutta illalla Elsa nosti vastaanottimen omalle yöpöydälleen. Pimeässä huoneessa
sängyllä maaten Elsa kuunteli iltauutiset ja mietelauseen ja nautti mahdollisuudestaan yksityisiin
kuunteluhetkiin. 331

Kulttuurivaikuttajina Elsa ja Martti olivat molemmat omalla tahollaan mukana radiotoiminnassa ja
kummankin ääntä kuultiin radiossa sotavuosina. Monen vuoden ajan Elsa valitsi mietelauseet
Yleisradioon. Rintamalla oleva Martti sai tervehdyksen vaimoltaan jokailtaisen mietelauseen muodossa:
Kuulin juuri radiosta mietelauseen: tämä antaa voimaa toimintaan; tämä antaa voimaa uhrautumiseen. Se
oli siis tervehdys Sinulta.332

Jatkosodan alkuvaiheessa, elokuussa 1941, sotasensuuri kielsi maininnat Suomen tulevista rajoista ja
kehotti välttämään Suur-Suomi -termin käyttöä. Osa Elsan jo Yleisradioon lähettämistä mietelauseista hylättiin niiden rajoja koskevien mainintojen vuoksi. Elsan jokailtaisen radionkuuntelurutiinin
tarkoituksena oli muun ohessa tarkastaa, mitä lauseita luettiin ja missä järjestyksessä. Jo syyskuussa
1941 Elsa saattoi todeta, että sensuuri oli lieventynyt: 333
Radiossa luetaan nyt niitä aikaisemmin hölmösti kiellettyjä mietelauseita. Eilen sitten vihdoin pääsi julki
Väinö Havaksen lause: ”Veli, nyt näen nuoruutemme unelmien toteutuvan. Suur-Suomi on pian todellisuus.”334

Mietelauseiden ohella Elsa teki radioon kuulokuvia sekä piti puheita ja esitelmiä. Elsalle tuntui
olevan tärkeää, että Martti huomioi hänen radiotyönsä. ”Mitä pidit puheestani?”, ”Kuunteletko
muuten mietelauseita?”, tiedusteli Elsa kirjeissään Martilta. 335
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Laatokan-Karjalan ja Aunuksen tiedotuskomppanian päällikkönä Martti oli mukana sodanaikaisessa
radiotoiminnassa. Itään päin etenevän armeijan tarpeisiin perustettiin elokuussa 1941 Vieljärvelle
oma radioasema, jonka nimeksi tuli Aunuksen radio. Rintamaradion ohjelmapäälliköksi määrättiin
Pekka Tiilikainen; Martti kuului ohjelmaneuvostoon. Radion avajaislähetyksessä Martti piti esitelmän Aunuksen aurinko nousee, jossa hän puhui Aunuksen liittymisestä Suomen valtio- ja kulttuuriyhteyteen aunukselaisten toiveena, joka oli nyt toteutumassa. Rintamamiehille, paikalliselle väestölle ja vihollisen puolelle ohjelmia toimittava Aunuksen radio siirtyi jo lokakuussa juuri vallattuun
Äänislinnaksi ristittyyn Petroskoihin. Tiedotuskomppanian päällikkönä Martti esiintyi puhujana
rintamalla lukuisissa eri tilaisuuksissa ja osa hänen pitämistään puheista myös radioitiin. 336

Aunuksen radio kuuluvuus oli hyvä Helsingissä asti ja Sammatissakin radio viritettiin oikealle aallonpituudelle, kun Martilta saatiin kirjeitse tieto tulevista ohjelmista. Martin radiopuhe oli Sammatissa aina merkkitapaus. Koko perhe lapsia ja kotiapulaisia myöten asettui oikealla kellonlyömällä
huvilan olohuoneeseen radiovastaanottimen ääreen. Martin puheita kuunneltiin ”henkeä pidättäen”ja
lapsille poissaolevan isän äänen kuuleminen oli päivän kohokohta. Seitsemänvuotias Elina raportoi
tärkeästä tapahtumasta isälle: ”Minä istuin keinutuolissa kun radiosta alkoi kuulua ilmoitus; että isä
puhuu. Ja sitten Marjatta ja Matti tulivat kuuntelemaan.”337 Rintamalla oleva Martti oli radion välityksellä läsnä perheen elämässä Sammatin huvilalla.

Palveluspaikassaan moni kotiapulainen pääsi ensi kertaa radion äärelle ja uppoutumaan sen tuomaan
äänimaailmaan. Vuosia Helsingissä eri perheissä kotiapulaisena työskennellyt Aino Saastamoinen 338
aloitti syyskuussa 1941 uudessa paikassa, jossa hänellä oli oman huoneen lisäksi käytössään myös
radio.339
Minulla on sellainen kiva poksi, antoivat minulle tänne huoneeseeni oman radion, se on sellainen pieni
kova ääninen oikein, jolla kuulee hyvin. Minusta tuntuu että rupean viihtymään hyvin täällä.340

Pienen palvelijahuoneen seinät suorastaan avartuivat, kun Aino saattoi illalla töiden päätyttyä avata
pienen radionsa ja uppoutua radioäänten maailmaan. ”On niin mukava napsauttaa radio auki ja
kuunnella. Kaksi kirjettä on valmista ja nyt kuuntelen iltauutiset”, kirjoitti Aino siskolleen Olgalle. 341
Radio avaaminen täytti hiljaisen palvelijanhuoneen äänillä, musiikilla ja puheella. Ensimmäistä
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kertaa Aino todennäköisesti sai nyt itse vapaa-aikansa puitteissa päättää, mitä ja milloin hän kuunteli.
Lehtiniemen huvilalla kotiapulaiset olivat yhdessä perheen kanssa kuuntelemassa sellaisia merkittäviä tapahtumia kuin Mannerheimin päiväkäskyt ja Martin puheet. Koko huvilan väki oli jälleen
kokoontunut radion ääreen illalla 15.9.1941, jolloin lähetettiin Martin Aunuksen paraatin yhteydessä
pitämä puhe. Elsa kertoo kirjeessään Martille, kuinka lastenhoitaja Kaisa Kauppinen oli tokaissut,
että ”joko se nyt loppui. Minä olisin kuunnellut vaikka koko yön.”Toisinaan Elsa ja kotiapulaiset
kuuntelivatkin radiota yötä myöten, kuten maaliskuussa 1940 kun Mannerheimin päiväkäsky luettiin
vasta puolenyön jälkeen. 342 Vaikka ajankohdan radionkuuntelukulttuurissa korostettiin ajatusten
keskittämistä kuunteluun ja samanaikaisen muun toiminnan ja keskustelun välttämistä, huvilan
naisväen kädet eivät olleet jouten edes radiota kuunnellessa. Käsitöiden ja talousaskareiden teko
hoitui samalla, kun keskityttiin seuraamaan radio-ohjelmaa. 343

4.3.2. Isänmaallisuuden merkitseminen
Elsan kirjeissä sotatapahtumat limittyivät Sammatin huvilan arkeen. Merkittävät sotilaalliset käänteet
kiinnittyivät johonkin tiettyyn paikkaan tai tapahtumaan huvilalla. Samassa paikassa ruokapöydän
ääressä istuen Elsa vastaanotti tiedon sekä Moskovan rauhasta 13.3.1940 että Viipurin valloituksesta
30.8.1941. Tiedon saaminen Moskovan rauhanteon ehdoista oli Elsalle niin musertava kokemus, että
hän vielä puolitoista vuotta myöhemmin muisti paikan, missä hän oli ollut ensi kertaa asiasta kuullessaan. Koettu suru vaihtui saman ruokapöydän ääressä kuitenkin seuraavan vuoden syksyllä Viipurin takaisinvaltauksen tuomaksi iloksi. Tiedonsaanti yhdistyi myös kiinteästi välineeseen, radioon.
Radion välityksellä huvilalle saatiin tieto sekä sotilaallisista menestyksistä, kuten Viipurin, Petroskoin ja Hangon valtauksista, että katkerista rauhanehdoistakin.344

Sotilaallisten saavutusten merkiksi huvilalla vedettiin lippu salkoon. Viipurin valloituspäivänä
Sammatissa oli koko päivän kova ukonilma ja satoi kaatamalla mutta sääolosuhteet eivät lannistaneet
huvilan asukkaita. Lipputankoa piti vielä naapurien avustamana taivuttaa, jotta rattaalta poisluiskahtanut vaijeri saatiin paikalleen mutta niin vaan nousi siniristilippu sateessa Lehtiniemen tankoon.
Sisällä huvilassa lapset lauloivat Maamme –laulun juhlapäivän kunniaksi. 345 Lipputanko kuului
huvilamiljööseen ja se oli usein sijoitettu näkyvälle paikalle huvilan katolle tai rantaan. Lippu ja
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liputtaminen olivat kansallistunteen näkyvä ilmaisu. 346 Lehtiniemessä lipputanko sijaitsi huvilan
pihassa. Elokuvassa Kuusi runoilijaa siniristilippu liehuu verannalle kahvipöydän ääreen kerääntyneen perheen ja heidän vieraidensa taustalla. Lippu vedettiin salkoon juhlapäivien ja virallisten liputuspäivien lisäksi myös vieraiden kunniaksi. Lehtiniemessä Elsan järjestämien kahvikutsujen
vuoksi salkoon hilattu lippu juhlisti 7.9.1941 myös sotilaallista valloitusta, kun Päämajan tilannetiedotuksesta saatiin samana päivänä kuulla, että Syväri on saavutettu. Joulukuussa 1941 lippu liehui
jälleen, nyt Hangon vapautumisen merkiksi. 347

Sotatapahtumat liittyivät huvilan asukkaiden mielissä Lehtiniemen tärkeisiin arjen tapahtumiin.
Viipurin valtauspäivänä taloon saatiin porsas ja Petroskoin valtauspäivänä kolme kanaa. Lasten
ajatuksissa Lehtiniemen karjamäärän kasvu edisti Suomen sotilaallisia ponnisteluja: 348
Eilen, ne kanat tuotiin – Petroskoin valtauspäivänä. Koska porsas saapui Viipurin valtauspäivänä, niin
lapset ehdottivat, että täytyisi vielä hankkia jokin uusi kotieläin, niin tulisi taas uusi sotilaallinen valloitus
samana päivänä. Sietäisi harkita asiaa.349

Elsan mukaan Viipurin valloituspäivän sateet toivat ennenkuulumattoman runsaan sienisadon huvilan maille. Elsan ja Elinan keräämiä tatteja ja muita sieniä perattiin ja säilöttiin talven varalle suuria
määriä. Sotilaallisten menestysten päivät eivät olleet aina kuitenkaan onnekkaita päiviä huvilalla,
sillä monet vastoinkäymiset koettelivat Elsaa Petroskoin valtauspäivänä. Painavien matkalaukkujen
kanssa Helsinkiin lähdössä ollut Elsa jäi kahteen otteeseen linja-autosta, eikä päässyt lopulta lainkaan
sinä päivänä Helsinkiin. Ensimmäinen linja-auto ajoi täysinäisenä ohi ja seuraava lähti puoli tuntia
aiemmin kuin aikataulun mukaan oli määrä. Lisäksi Elsan Petroskoin valtauspäiväksi varaamaa
Äänisjärvi, Pohjanlahti –mietelausetta ei luettu, ja Elsalta jäi Helsinkiin pyrkiessä radiosta tullut
Petroskoin juhlaohjelmakin kuulematta. Talonmieskään ei ollut lähettänyt kaivattuja elintarvikekortteja. ”Mikähän tarkoitus näin monilla toisiaan seuraavilla vastuksilla on? Kun ne sattuvat Petroskoin valloituspäiväksi, ne tosin ovat pieniä sen ilon rinnalla”, kirjoitti Elsa Martille. Merkittävien
kansallisten tapahtumien rinnalla omat arkipäivän murheet alkoivat näyttää Elsasta vähäisiltä. Hän
vertasi omia pieniä ongelmiaan Lönnrotin sata vuotta aiemmin Petroskoin matkallaan kokemiin
suuriin vaikeuksiin, jolloin Lönnrot ”joutui lopulta palaamaan tuon toistasataa kilometriä pitkän
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matkan, niin eipä sitten ole suuri asia, jos minä Petroskoin valloituspäivänä joudun turhaan yrittämään Lönnrotin kotipitäjästä Helsinkiin”.350

Jo talvisodan aikana Elsa törmäsi kodissaan ongelmaan, jota hän kutsui ”naisten paoksi kotirintamalta sotarintamalle”. Perheen 34-vuotias Lastenlinnan kurssin käynyt lastenhoitaja ilmoitti yllättäen
haluavansa lähteä rintamalle. Kirjeessään ystävälleen Maija Rajaiselle Elsa toivoi Rajaisen tarttuvan
kirjoituksissaan tähän ilmiöön, joka oli ”suorastaan tuhoisa kodeille”. Elsan mukaan kotiapulaisten
piirissä ”liikkuu kuin kulkutautina se henki, että kotiapulaisen työ on ikävää ja mitätöntä”.351
Nähdäkseni siis suomalaisten kirjoittajien ja valistuneitten naispiirien kannattaisi ottaa tämä asia puheeksi, ja selittää nuorille naisillemme, että kotitalous ja lastenhoito ovat tällä hetkellä yhtä tärkeitä ja
ehkä tärkeämpiä kuin koskaan ja että nekin ovat kunniakkaita paikkoja isänmaan rintamassa ja että pako
niiltä paikoilta ei ole sankarillista, vaan päinvastoin.352

Elsan kirjeestä heijastuu pyrkimys nostaa naisten kodeissa tekemän työn arvostusta ja korostaa sen
merkitystä koko isänmaalle. Hänen ajattelussaan isänmaata puolustetaan sotarintaman lisäksi myös
kodeista käsin, mitä alleviivaa sotilastermien käyttö kodin piiriin kuuluvista asioista puhuttaessa353.

Tarmokkaana vaikuttajanaisena Elsa tarttui ongelmaan puolitoista vuotta myöhemmin Yleisradiossa
3.8.1941 lähetetyssä puheessaan Koti Suomen naisen vartiopaikkana. Väheksymättä Suomen naisten
työtä rintamalla, sairaaloissa, huoltotehtävissä ja muissa julkisissa toimissa Elsa muistuttaa, että
kuitenkin valtaosa Suomen naisista työskentelee sodankin aikana kodeissa eli ”koti on Suomen naisen vartiopaikka”. Puheessa korostuu suomalaisen naisen merkitys äitinä ja ammattitaitoisena perheenemäntänä: ”kaikki työ, minkä hänen johdollaan ja rinnallaan kodissa suorittavat apulaiset, lapset
ja omaiset, kaikki tämä työ kotitaloudessa, pikkulastenhoidossa sekä työ navetassa, puutarhassa ja
pelloilla on rakentavaa isänmaallista työtä, jolla on myöskin valtakunnallinen arvo”. Kodin asema
keskeisenä kansallisena tilana käy ilmi Elsan huomiosta, että miehet ”julmaa vihollista vastaan
taistellessaan ensimmäiseksi ja viimeiseksi tuntevat taistelevansa kotiensa puolesta”. Kuvat kotoisella vartiopaikalla seisovasta naisesta ja sodassa eteenpäin marssivasta miehestä liittyvät myös
sukupuoleen sidottuun näkemykseen lähtemisestä ja jäämisestä. Kodin näkeminen naisen vartio-
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paikkana korostaa naisten osallistumista maanpuolustukseen ja isänmaan rakentamiseen kodista
käsin. 354

5. KOTI, PUUTARHA JA HENKINEN TYÖ
Haavion perhe asui vuosina 1930-1950 Helsingissä viidessä eri vuokra-asunnossa, jotka sijaitsivat
Kruunuhaassa, Kampissa ja Munkkiniemessä. Asuntoa vaihdettiin aina ennen seuraavan lapsen
syntymää suurempaan tai uudempaan tai elämiselle hankalaksi käyneestä Munkkiniemestä palattiin
takaisin Helsingin keskustaan. Perheen asunnoissa oli 3-4 huonetta, keittiö ja palvelijanhuone, ja niitä
luonnehti tilanjäsentelyn samankaltaisuus. Sosiaalista eroa tehtiin erillisten rappukäytävien tai eri
sisäänkäyntien kautta sekä erottamalla keittiö ja palvelijanhuone käytävillä ja väliköillä muusta
huoneistoista. Missään Haavioiden asunnoista ei toteutunut tilallisen eriyttämisen ihanne vaan usein
huoneilla oli monta tehtävää. Makuuhuone oli sekä työhuoneena että nukkumista varten, olohuone
työhuone-kirjastona. Suurperheessä ei myöskään ollut mahdollista varata vanhemmille omaa ja eri
sukupuolta oleville lapsille omia makuuhuoneita, vaikka ajan moraalikäsitykset niin vaativat. Palvelijanhuoneissa kuitenkin toteutuivat tilojen toiminnallinen eriyttäminen ja hygieeniset ihanteet,
sillä keittiötä ei Haavioilla käytetty nukkumiseen, vaan se oli varattu yksinomaan kotitaloustyöhön.

Kaupunkiherrasväen vuotuisen kierron mukaisesti Elsa ja lapset viettivät kesät aina maalla, ensin
vuokrahuviloissa ja sitten vuodesta 1938 omassa huvilassa Sammatin Lehtiniemessä. Vaikka perhe
asui kaupungissa vuokralla koko tarkastelujakson, niin oli jo lastenkin kannalta tärkeätä, että perheellä oli oma kesäpaikka. Elsa ja Martti rakennuttivat Sammattiin kesäkodin, jossa oli otettu huomioon lastenhoidon, taloudenhoidon ja henkistä työtä tekevien vanhempien tarpeet. Martti jäi perheen lähdettyä töihin kaupunkiin, asui puolityhjässä ja hiljaisessa kaupunkiasunnossa ja vietti
1940-luvun loppuvuosia lukuun ottamatta yleensä vain lomansa ja joitakin viikonloppuja perheensä
parissa huvilalla. Kesä erotti puolisot toisistaan sekä konkreettisesti että niissä mielikuvissa, joissa
muutto maalle merkitsi siirtymistä tilasta toiseen, julkisesta yksityiseen ja työn maailmasta levon ja
vapaa-ajan piiriin. Lomanvietosta ei Lehtiniemen huvilalla voi kuitenkaan juurikaan puhua, sillä kesä
ei ollut joutenoloa vaan Haaviot ja heidän kotiapulaisensa ahersivat koko kesän puutarhassa ja huvilan muissa askareissa. Elsalle, Martille ja lapsille Sammatin huvila oli kuitenkin paras paikka
maailmassa, jossa saattoi kokea luonnonrauhan ja yhteyden esi-isien tapaan elää. Siellä perhe vietti
terveellistä ulkoilmaelämää. Lehtiniemen huvilan pihan ja puutarhan myötä perheen käytössä oli
laaja yksityinen tila, mikä lisäsi perheenjäsenten mahdollisuutta vapaaseen liikkumiseen. Raja hu354
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vilan ja sitä ympäröivän pihamaan välillä ei myöskään ollut kovin jyrkkä, jolloin liikkuminen sisätilasta ulos ja ulkoa sisälle oli vaivattomampaa kuin kaupunkiasunnossa. Kesänvietto merkitsi Haavioille ulkona oloa ja liikkumisen vapautta. Kun syksyllä sitten palattiin kaupunkiin, siirryttiin nauttimaan sisällä olosta, kuumasta vedestä ja sähkövalosta.

Haavion tohtoriperheen asuminen näyttäytyi työn tekemisen kautta ja tilankäytön eroille loi perustan
sukupuolten välinen työnjako. Henkinen työ asemoi Martin työpöytänsä ääreen Sammatin huvilan
saunakariin tai kaupunkiasunnon olohuoneeseen, joka valokuvissa muistutti enemmän työhuonetta
tai kirjastoa kuin tilaa, jossa perhe vietti yhdessä aikaansa. Elsa perheenäitinä vastasi taloudesta ja
hallitsi koko asuntoa sekä hoiti pitkälti perheen käytännön asiat ulospäin. Ottamalla vastuun perheen
asioiden hoitamisesta Elsa takasi Martille mahdollisuuden paneutua pitkäjänteiseen tieteelliseen
työhön. Elsan monta roolia äitinä, perheenemäntänä, tiedenaisena ja vaikuttajana hajottivat hänen
voimavarojaan. Hänen työskentelynsä oli hetkittäistä, täynnä katkoksia ja keskeytyksiä, sillä perheenäitinä hän oli koko ajan muiden käytettävissä. Kotiapulaisille asunto oli ruumiillisen työn aluetta
ja eroa tehtiin työn, mutta myös puhuttelun kautta.

Sukupuoleen liittyvät tilankäytön erot kärjistyvät kotona työskentelevien vanhempien erilaisina
työtiloina. Martin työhuone kaupunkiasunnoissa tai saunakamari huvilalla oli suljettu tila ja lapsillekin oli selvää, että suljetun oven takana työskentelevää isää ei saanut häiritä. Elsalle ei ollut omaa
työhuonetta ja hänen työpöytänsä sijaitsi yleensä pariskunnan makuuhuoneessa. Kesäisin Elsa teki
kirjallisia töitään aina säätilan salliessa ulkona parvekkeella tai luonnon helmassa huvilan kalliorannalla. Avoimessa tilassa kirjoittava Elsa valvoi samalla kotiapulaisten työskentelyä sekä lasten
leikkejä ja oli myös itse muiden käytettävissä. Julkisuudessa Elsa antoi kuvaa lastensa ympäröimänä
työskentelevästä tutkijaäidistä. Hän oli esikuvana muille äideille työn ja perheen, akateemisuuden ja
äitiyden yhdistämisessä. Väestöliiton varapuheenjohtajana hän toi oman perheensä ja kotinsa julkisuuteen edistäessään Suomen väestönlisäyksen asiaa. Julkisuudessa Haavion perhe näyttäytyy suomalaisena ihanneperheenä ja sitä kautta heidän kotinsa esimerkkikotina. Näkymättömissä perheen
julkisesta esittämisestä oli kotiapulaisten ja lastenhoitajien tekemä työ, joka viimekädessä takasi
Elsalle mahdollisuuden tehdä henkistä työtä. Palvelusväki pystyi järjestämään avoimessa tilassa
työskentelevälle Elsalle edes välttävän työrauhan. Perheenäitinä Elsalla ei ollut Martin tavoin mahdollisuutta eikä halua sulkeutua perheeltään työnsä pariin. Keskeytyksiin ja häiriöihin omassa työssään tottuneen tutkijaäidin korvissa lasten äänetkin kuulostivat vain suloiselta visertelyltä.
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Haavion perheen ja kodin julkisessa esittämisessä hallitseviksi elementeiksi nousivat kirjat ja lapset,
joiden voi nähdä kuvastavan työntekoa, sivistystä ja Suomen väestön kasvua. Haavioilla koti oli
lapsia varten ja olosuhteet yritettiin tehdä lapsille mahdollisimman hyviksi. Tällöin keskeiseksi seikaksi nousi asuntojen terveellisyys ja varsinkin auringonvalon saanti. Osa Lönnrotinkadun suuremman asunnon huoneista ja erityisesti perheen pitkäaikaisin koti Rauhankadulla osoittautuivat
kovin pimeiksi. Lönnrotinkadulta perhe muuttikin huvilanomaiseen Munkkiniemen taloon, jossa
valoa, aurinkoa ja luontoa oli runsain mitoin saatavilla. Keskustan korttelissa olevissa kaupunkitaloissa ei ilmansuuntia pystytty huomiomaan, mutta isolle tontilla sijaitseva Rantapolku 5:n talo oli
sijoitettu ilmansuuntiin nähden mahdollisimman edullisesti. Munkkiniemen modernit asunnot ja
maine rauhallisena, terveellisenä ja lapsiperheille sopivana ympäristönä lienee houkutellut Haaviot
huvilayhdyskuntaan. Voin vain esittää päätelmiä siitä, minkä vuoksi Haaviot asuivat niin pitkään
epäterveelliseksi määrittelemässään Rauhankadun asunnossa. Asunnon edullinen sijainti lähellä
yliopistoa, arkistoja ja kirjastoja sekä sodanjälkeinen vuokra-asuntopula lienevät vaikuttaneet; perhehän yritti vaihtaa asuntoa siinä onnistumatta.

Haavion perheen kesänviettoa, samoin kuin sotavuosien elämää huvilalla, luonnehtii perheenisän
poissaolo. Isän poissa ollessa perheenjäsenille avautui uudenlaisia tilankäytön tapoja. Elsa saattoi
ottaa radion illalla yöpöydälleen ja valvoa tavallista myöhempään radiota kuunnellen, mikä Martin
täsmälliset nukkumaanmenoajat huomioiden ei olisi ollut tämän kotona ollessa mahdollista. Lapset
saivat todennäköisesti myös liikkua ja pitää ääntä vapaammin, kun isän työrauhan vaatimusta ei
tarvinnut ottaa huomioon. Perheestään erossa kaupunkiasunnossa asuva Martti koki itsensä yksinäiseksi autioksi ja hiljaiseksi muuttuneessa asunnossa. Muuttuneessa tilanteessa Marttikin loi uusia
reittejä asunnossa, sillä valmistaessaan itselleen yksinkertaisia aterioita hän samalla tutustui perheenisälle vieraaseen keittiön feminiiniseen piiriin.

Tilan ajallinen taso hahmottuu perheen asumisessa tilassa liikkumisen ja tekemisen kautta. Säännönmukainen vuorokausirytmi täsmällisine ruoka- ja nukkumaanmenoaikoineen loi pohjan työrutiineille, jolloin jokaisella työtehtävällä oli aikansa ja paikkansa. Porvarisperheen elämään kuulunut
hyvin säännönmukainen vuotuiskierto rikkoutui sotavuosina, kun perhe asui kesähuvilalla myös
talviaikaan. Talvinen huvila ympäristöineen tarjosi aivan erilaiset tilankäytön puitteet kuin huvila
kesällä. Uudenlaisissa olosuhteissa kaupunkilainen perhe pyrki elämään maalaisten elämää, ja otti
käyttöön perinteisiä työtapoja ja –menetelmiä. Sodan aikana Haavioiden kaupunkiasuntoon Helsingissä liittyi merkityksiä, jotka olivat vastakkaisia rauhanajan käsityksille asunnon tehtävistä. Pommitukset muuttivat suojapaikaksi mielletyn kodin vaaralliseksi paikaksi oleskella ja saivat Elsan,
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kotiapulaiset ja lapset siirtymään turvaan Sammatin huvilaan. Muutto kaupungista maalle ei ollut
enää sidoksissa vuotuiseen rytmiin vaan se oli poikkeusolosuhteiden sanelema pakko. Sotavuosiin
liittyy myös oman perheen rutiineihin ja käytäntöihin kangistuneiden perheenjäsenten halu sopeutua
isänmaan edun nimissä uusiin, usein hankaliin olosuhteisiin. Tämä kuvastanee hyvin sivistyneistön
keskuudessa vallinnutta yleistä suhtautumistapaa.

Tässä tutkimuksessa käsitellyt tilankäyttöön liittyvät kysymykset palautuvat viime kädessä kysymykseen vallasta. Kaupunkiasunto ja kesähuvila arkkitehtonisina tiloina jäsensivät ja määrittelivät
monin tavoin perheenjäsenten elämää. Huoneistojen tilanjäsentely sekä ajan käsitykset hyvästä
asumisesta asemoivat Elsan ja Martin, vanhemmat ja lapset ja isäntäväen ja kotiapulaiset eri tavoin
asuntoon ja tuki heidän erilaisia kulkureittejään ja tilankäytön tapojaan. Sukupuolen, luokan ja
vanhempien ja lasten välinen rajalinja kulki myös Haavioiden kodin seinien sisällä. Asunnon arkkitehtuuri oli vain yksi niistä monista eri tekijöistä, jotka vaikuttivat ajankohdan asumiseen. Tässä
työssä keskeisiksi nousevat sukupuoliroolien, asumisen ihanteiden, julkisen vallan ja tieteellisen
tiedon vaikutus Haavion perheen asumiskäytäntöihin. Aikaansa seurannut ja monipuolisesti kaikkia
medioita käyttänyt Elsa toi viimeisimmän saatavilla olevan tieteellisen tietämyksen osaksi perheen
asumista omaksuessaan niin kotitaloustieteen, lastenhoidon, hygienian, ravitsemustieteen kuin puutarhanhoidonkin modernit opit. Asiantuntijavallan tunkeutuminen kodin arkeen synnytti myös vastarintaa. Sekä Martti, Ida-täti että kotiapulaiset kävivät toisinaan voimatonsa kamppailua pyrkiessään
säilyttämään omien tottumustensa mukaiset toimintakäytännöt ja tilankäytön tavat.

Haavion perhettä ja erityisesti Elsaa kuvastaa pyrkimys tehdä asiat oikein. Hoitaa lapsia tinkimättömästi aikataulun mukaan, syödä oikein ja täsmällisesti ja hoitaa kotia uusimpien kotitaloustieteen
ihanteiden mukaan. Sotavuosina Sammatin huvilalla perhe noudatti kirjaimellisesti tuotantokamppailukehotuksia ja pyrki olemaan kannustavana esimerkkinä kaupunkilaisperheestä, joka sen lisäksi
että eli itse omavaraistaloudessa, oli myös mukana auttamassa naapureita yhteisessä kamppailussa
maan elintarviketuotannon lisäämiseksi. Haavion perheen tilankäyttö kertoo yhden perheen tavasta
elää, mutta sen voi nähdä kuvastavan yleisemmin sivistyneen suomenkielisen perheen elämäntapaa
1930-1940 –luvun Suomessa.

90

LÄHTEET JA KIRJALLISUUS
ARKISTOLÄHTEET
Helsingin kaupungin rakennusvalvontaviraston arkisto (RVVA), Helsinki.
Rakennuspiirustusten mikrofilmikokoelma.
Helsingin kaupunginarkisto (HKA), Helsinki.
Munkkiniemen yhdyskunnan arkisto
Sanomalehtikokoelma
JULKAISTUT LÄHTEET
1. Lähdejulkaisut
Eskola Katarina (toim.), Autius lehtipuissa. Elsa Enäjärvi-Haavion ja Martti Haavion päiväkirjat ja
kirjeet 1942-1951. Parielämäkerran päätösosa. Helsinki 2003.
Eskola Katarina (toim.), Itään. Elsa Enäjärvi Haavion ja Martti Haavion päiväkirjat ja kirjeet
1941-1942. Helsinki 2002.
Eskola Katarina (toim.), Sodassa. Elsa Enäjärvi-Haavion ja Martti Haavion kirjeet 1939-1940. Helsinki 2001.
Eskola Katarina (toim.), Yhdessä. Martti Haavion ja Elsa Enäjärvi-Haavion päiväkirjat ja kirjeet
1928-1939. WSOY, Helsinki 2000.
Helsingin yliopiston kansalaismuistiprojekti. [http://www.valt.helsinki.fi/projects/kmuisti/keitele/
sisaret], Erkki Savolainen. (Luettu 2.2.2005.)
Savolainen Erkki (toim.), Rakkaat siskot! Rikkamäen Saastamoisen sisarten kirjeenvaihtoa kotirintamalla 1939-1945. Gummerus Kirjapaino Oy, Saarijärvi 1998.
2. Lehdistö
Huttunen Erkki, Huvila Nouksin-Pitkäjärven rannalla. Arkkitehti 1938, 77-78.
Borg Kaarlo, Miten järjestäisin kolmen huoneen ja keittiön asunnon kivitalossa. Kotiliesi 20/1927,
620-621, 632.
Elina [Elsa Enäjärvi-Haavio], Kaupunkilaisperhe siirtyy maalaiselämän tahtiin. Kotilieden joulu
1941, 26-27, 40-41.
Enäjärvi Elsa, Nykyajan arkkitehtuuria. Alvar Aallon haastattelu. Tulenkantajat 3/1929, 36-38.
Enäjärvi-Haavio Elsa, Suvipäiviä Armonlaaksossa. Kansan Kuvalehti 32/1931, 20-21.
Enäjärvi-Haavio Elsa, Kolme päämäärää. Uusi Suomi 22.3.1940.

91

Laura Harmaja tulkitsee perheenemännän tulevaisuuden toivomuksia. Kotiliesi 10/1942, 296-297
Lokka [Elsa Enäjärvi-Haavio], Iloinen almanakka. Suomen Kuvalehti 1/1949, 23.
Enäjärvi-Haavio Elsa, Tiskiriepu sopii miehenkin käteen. Iltasanomat 27.10.1950.
Haavio Elsa, Kesäaika –valaistuksen säästäjä. Helsingin Sanomat 2.9.1942.
P. Mustapäällä? [Martti Haavio], Kirje kirjoista. Kansan Kuvalehti 40/1930, 6-7.
Setälä Salme, Huomispäivän koti. Tulenkantajat 1-2/1929, 13-15.
Siihen, että ’meitä on niin vähän’. Hopeapeili 1/1941.
Tunnettuja naisia Elsa Haavio. Kotiliesi 17/1950, 556-557, 574.
Tuulia [Elsa Enäjärvi-Haavio], Olemme tulleet sisään. Kansan Kuvalehti 39/1932, 8.
3. Aikalaiskirjallisuus
Ellilä E. J. (toim.), Oma kirjastoni. Suomalaisia yksityiskirjastoja omistajiensa kuvaamina. Helsinki
1949.
Emännän tietokirja I, III. Porvoo 1930/1932.
Kansalaisen väestönsuojeluopas. Toimittanut Jyväskylän kaupungin VSS.-keskus. K. J. Gummerus
Osakeyhtiö, Jyväskylä 1940.
Ruotsalainen Armas, Nuoren äidin kirja. WSOY, Helsinki 1932/1948.
Suomalaisia koteja. WSOY, Helsinki 1950.
3. Elokuvat
Suomen Elokuva-arkisto (SEA)
Kuusi runoilijaa. Lyhytelokuva. Suomen Filmiteollisuus (SF) 1948.
Juurakon Hulda. O: Valentin Vaala. Suomi-Filmi 1937.
Suomisen perhe. O: Toivo Särkkä. Suomen Filmiteollisuus (SF) 1941.

KIRJALLISUUS
Amberg Anna-Lisa, ”Kotini on linnani”–kartano ylemmän porvariston omanakuvana. Esimerkkinä
Geselliuksen, Lindgrenin ja Saarisen suunnittelema Suur-Merijoki vuodelta 1904. Suomen muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja 111. Helsinki 2003.
Bachelard Gaston, Tilan poetiikka. Alkuteoksesta La poétique de l’éspace (1957) suom. Tarja Roinila.
Nemo, Helsinki 2003.

92

Funkis. Suomi nykyaikaa etsimässä. Modernismens intåg i Finland. Suomalainen funkis-näyttely
Helsingin Taidehallissa 1979 ja Tukholman Kulttuuritalossa. Näyttelyluettelo. Suomen rakennustaiteen museo, Helsinki 1980. (Ei sivunumeroita).
Haavikko Paavo, Elsa Enäjärvi-Haavio muistinvaraisena kertomuksena. Suomen Kuvalehti 7.5.1993,
36-40.
Haavio Matti, Martti Haavio, isäni. Helsingin Sanomat 23.1.1999.
Haavio Matti, Elämää 40-luvun Sammatissa. Naistutkimus 2/1996, 51-54.
Haavio-Mannila Elina, Isä ja käsiala. Teoksessa Roos J. P. ja Rotkirch Anna (toim.), Vanhemmat ja
lapset. Gaudeamus, Tampere 1997.
Haavio-Mannila Elina ja Äärilä Heli, Vapaa-ajan vietto. Teoksessa Riikka Raitis ja Elina Haavio-Mannila (toim.), Naisten aseet. Suomalaisena naisena talvi- ja jatkosodassa. WSOY Helsinki
1993.
Hackzell Kaija, Rakas vanha Munkkiniemi. Helsingin vanhoja kortteleita 6. Helsingin Sanomat,
Helsinki 2001.
Heidegger Martin, Rakentaa asua ajatella. Esitelmä Bauen Wohnen Denken (1954). Teoksessa Vorträge und Aufsätze. Neske, Pfullingen 1990, 139-156. Suom. Vesa Jaaksi. Niin & näin. Filosofinen
aikakauslehti 3/2003, 52-59.
Heikkilä Ritva, Terijoki. Kadotettu paratiisi. Tammi, Helsinki 2004.
Heikkinen Antero, Terveyden ja ilon tähden. Herrasväki liikkeellä Suomessa 1700- ja 1800-luvuilla.
SHS, Historiallisia Tutkimuksia 159. Gummerus, Helsinki 1991.
Heiskanen Outi ja Santakari Minna, Asuuko neiti Töölössä? Elämää elokuvien Helsingissä. Helsinki
2004.
Helminen Martti ja Lukander Aslak, Helsingin suurpommitukset helmikuussa 1944. WSOY, Helsinki 2004.
Helsingin kaupungin historia V. Ajanjakso 1918-1945, ensimmäinen nide. Helsinki 1962.
Helsingin kaupungin historia V. Ajanjakso 1918-1945, toinen nide. Helsinki 1964.
Häggman Kai, Perheen vuosisata. Perheen ihanne ja sivistyneistön elämäntapa 1800-luvun Suomessa.
Suomen Historiallinen Seura. Helsinki 1994.
Häyrynen Maunu, Maisemakuvasto kansallisen tilan määrittelijänä. Teoksessa Suomalainen maisema. Maisemantutkimuksen näkökulmia. Helsingin Yliopiston kirjasto. Kansalliskirjaston gallerian
julkaisuja nro 1. Vammalan Kirjapaino Oy, Helsinki 2002, 27-33.
Ilmonen Kari, Tekniikka, kaiken perusta. Yleisradion historia 1926-1996, 3. osa. WSOY 1996.

93

Jaatinen Stig, Elysium Wiburgense. Villabebyggelsen och villakulturen kring Viborg. Viipurin tienoon huvila-asutus ja huvilakulttuuri. Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk. Helsinki
1997.
Jalava Mari, Kesä huvilalla. Uusikaupunkilaista huvilaelämää. Uusikaupunki1993.
Jutikkala Eino, Maallepaon kulttuurihistoriaa. Suomalainen Suomi 7/1960, 395-399.
Kallio Veikko (toim.), Sammatti. Elias Lönnrotin kotipitäjä. Otava, Helsinki 2002.
Kauppinen Eeva-Liisa, Kesä Saimaalla. Huvilakulttuuria Savonlinnan seudulla. Savonlinnan maakuntamuseo, Savonlinna 1998.
Kauppinen Eeva-Liisa, Suvi Saimaalla. Huvilakulttuuria ja kesänviettoa Savonlinnan seudulla
1800-luvun lopulta vuoteen 1939. Pro gradu –tutkielma. Turun yliopisto. Kulttuurien tutkimuksen
laitos. Suomalainen ja vertaileva kansantiede. 1992.
Keskinen Jouni, Valokuvan käyttö historiantutkimuksessa, [http://www.uta.fi/laitokset/historia/
sivut/esittelyt/kuvat/kuva-essee.pdf] Luettu 24.2.2005.
Koho Timo, Modernismi suomalaisessa arkkitehtuurissa 1900-1960. Rakennustieto Oy, Helsinki
2000.
Koskijoki Marjatta, Monen roolin nainen yhteiskunnassa ja kotona. Naistutkimus 2/1996, 43-50.
Laurila Liisa, Sammatin unohtumattomat kesät. Emäntälehti 4/1993, 14-17.
Lovio Maisa, Maatilojen naiset ja sota. Teoksessa Raitis Riikka ja Haavio-Mannila Elina (toim.),
Naisten aseet. Suomalaisena naisena talvi- ja jatkosodassa. WSOY, Helsinki 1993.
Löfgren Orvar, Rational and Sensitive. Changing Attitudes to Time, Nature, and the Home. Teoksessa Frykman Jonas and Löfgren Orvar, Culture Builders. A Historical Anthropology of Middle-Class Life. Translated by Alan Crozier. Rutgers University Press, 1987.
Löfström Jan, Kaupunkeja ja aromeja. Haik 1/2000, 15-22.
Markkola Pirjo, Koti, asunto, kortteeri. Näkökulmia suomalaisten työläiskotien historiaan. Teoksessa
Katainen Elina, Suoranta Anu, Teräs Kari ja Valenius Johanna (toim.), Koti kaupungin laidalla.
Työväestön asumisen pitkä linja. Työväen historia ja perinteen tutkimuksen seura. Väki Voimakas 12.
1999.
Markkola Pirjo, Työläiskodin synty. Tamperelaiset työläisperheet ja yhteiskunnallinen kysymys
1870-luvulta 1919-luvulle. Helsinki1994.
Mäkelä Jukka L., Helsinki liekeissä. WSOY, Helsinki 1994/1969.
Nainen sodassa. Kotona ja kotirintamalla 1939-1945 Suomen vapauden puolesta. Oy Valitut Palat –
Reader’s Digest Ab, Helsinki 1995.

94

Nikula Riitta, Rakennustaiteen 1920- ja 1930-luku. Teoksessa Ars Suomen taide 5. Otava, Keuruu
1990.
Nyström Per, Munkkiniemen vaiheita. Kaksitoista lukua erään Helsingin esikaupungin asutushistoriaa. Oy Suomen kirja, Helsinki 1946.
Ollila Anne, Suomen kotien päivä valkenee... Marttajärjestö suomalaisessa yhteiskunnassa vuoteen
1939. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki 1993.
Ollila Kaija ja Toppari Kirsti, Puhvelista Punatulkkuun. Helsingin vanhoja kortteleita, 1976.
Palin Tutta, Asunto Sukupuoli-ideologian näyttämönä. Tiede & Edistys 2/1995.
Rauske Eija, Kivet puhuvat. Arkkitehtuuritoimiston Usko Nyström – Petrelius – Penttilä asuinkerrostalot Helsingissä 1895-1908. Suomen Muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja 112, Helsinki
2004.
Rosengren Carola, Unelmien kesä. Huvilaelämää Ruissalossa 1910-luvulla. Turku 2003.
Rönkkö Marja-Liisa, Lehto Marja-Liisa ja Lönnqvist Bo, Koti kaupungissa. 100 vuotta asumista
Helsingissä. Helsinki 1986.
Saarikangas Kirsi, Asunnon muodonmuutoksia. Puhtauden estetiikka ja sukupuoli modernissa arkkitehtuurissa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki 2002.
Saarikangas Kirsi, Puu, Metsä ja luonto. Arkkitehtuuri suomalaisuuden rakentamisena ja rakentumisena. Teoksessa Tuomas M. S. Lehtonen (toim.), Suomi outo pohjoinen maa? Näkökulmia Euroopan ääreen historiaan ja kulttuuriin. Helsinki 1999.
Saarikangas Kirsi, Suomalaisen kodin likaiset paikat. Hygienia ja modernin asunnon muotoutuminen.
Tiede & Edistys 3/1998a, 198-220.
Saarikangas Kirsi, Tilan tekijät. Teoksessa Arja Eloranta ja Ville Lukkarinen (toim.), Katseen Rajat.
Taidehistorian metodologiaa. Jyväskylä 1998b, 183-204.
Saarikangas Kirsi, Katseita, kohtaamisia, kosketuksia. Tilassa muodostuvat merkitykset. Tiede &
Edistys 4/1996, 306-318.
Sallinen Terttu, Vie männessäs –tuo tullessas. Palvelusväkeä 1920- ja 1930-luvun Viipurissa. Karjalan Kirjapaino Oy, Helsinki 1996.
Sievänen-Allen Ritva, Tyttö venheessä. Elsa Enäjärvi-Haavion elämä 1901-1951. Helsinki 1993.
Simberg Leif och Gisela, Fredsgatan 3. Teoksessa Anna-Maria Åström och Maud Sundman (utgivna),Hemma bäst. Minnen från barndomshem i Helsingfors. Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland nr 562. Meddlanden från folkkultursarkivet nr 10. Svenska Litteratursällskapet i
Finland, Helsingfors 1990, 103-123.
Sulkunen Irma, Naisen kutsumus. Miina Sillanpää ja sukupuolten maailmojen erkaantuminen. Kustannusosakeyhtiö Hanki ja Jää, Helsinki 1989.

95

Tynni-Haavio Aale, Olen vielä kaukana. Martti Haavio – P. Mustapää 20-luvun maisemassa. Helsinki 1978.
Vihavainen Timo, Sodan ja vaaran vuodet. Yleisradion historia 1926-1949, 1. osa. WSOY 1996.
Vuori Olli, Kesähuvilanomistus Suomessa. Kartoittava tutkimus kesäasutuksesta ja huvilanomistuksesta taloudellisena ilmiönä. Turun yliopiston. Turku 1966.

