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Julkikoti

Yksityisen tilan käytöstä väliaikaisena 
julkisena tilana

TIIVISTELMÄ

Avainsanat: Yksityinen tila, julkinen tila, väliai-
kaisuus, liminaalisuus, rajapinnat, inklusiivisuus, 
bottom-up-toiminta, pop-up, nestemäinen moderni-
suus, kaupunki-innovaatio, sosiaalinen innovaatio, 
suunnittelijan rooli

Perhekäsityksen muuttuessa 1600-luvulta 
nykypäivään asuminen on muuttunut suurten 
asuinkuntien julkisista majapaikoista ydinper-
heiden suljetuiksi linnakkeiksi. Modernin kodin 
yksityisyyttä korostava kulttuuri synnytti monia 
epäkohtia ja ongelmia, yhteisöllisyyden puuttees-
ta tilojen vajaakäyttöön ja pitkiin työmatkoihin. 
Marginaalinen toiminta; koteihin syntyneet 
ravintolat, galleriat ja kaupat ovat uusia esimerk-
kejä mahdollisuuksista kyseenalaistaa moderni 
yksityisen ja julkisen alueen välinen hierarkia. 
Nämä esimerkit voidaan nähdä heikkoina signaa-
leina, jotka kertovat tulevasta muutoksesta.

Ihmiset tarvitsevat yhä enemmän tilaa ja mahdol-
lisuuksia toteuttaa itseään ja kokeilla  uusia ideoi-
ta. Tämä diplomityö osoittaa 17 esimerkin avulla, 
kuinka ihmisten omat asunnot mahdollistavat 
pienen aloittamiskynnyksen ja taipuvat uusiin 
toimintoihin, vain mielikuvitus rajanaan. Kodeissa 
tapahtuva toiminta luo omaehtoiset aikataulunsa, 
jotka sovittuvat elämän muihin rytmeihin. Yksityi-
sen tilan valjastaminen luo uudenlaisia tilanteita, 
joissa ihmiset vapautuvat omista rooleistaan ja 
altistuvat sosiaaliselle vuorovaikutukselle. Yksityi-
sen ja julkisen tilan sosiaaliset rajat ovat dynaami-
sia ja joustavia, vaikka rakennetut konkreettiset 

rajat eivät joustaisikaan. Marginaalinen julkinen 
toiminta on lähes aina jossain määrin eksklusii-
vista, mikä palvelee erikoistuneita viiteryhmien 
tarpeita. 

Suunnittelijan asema omaehtoisen toiminnan 
suosion kasvaessa on muuttumassa. Arkkitehdin 
perinteiset työkalut monipuolisen urbaanin 
elämän synnyttämiseksi ovat rajallisia, mutta 
asiantuntemusta vaaditaan edelleen. Suunnitte-
lijan täytyy asettua yhteisön jäseneksi ja toimia 
monilla tavoilla mahdollistaen ihmisten omia 
ideoita. Pysyvyyteen ja konkrettisuuteen tähtäävä 
perinteinen suunnittelu on saamassa rinnalleen 
väliaikaisuuteen perustuvaa strategista suunnitte-
lua. Julkikoti voidaan nähdä sosiaalisena kaupun-
ki-innovaationa, jota voidaan tutkia tarkemmin, 
kehittää sekä siirtää ja levittää suunnittelijan 
uudenlaisten metodien avulla. 
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THURESON, JON: Julkikoti - Yksityisen tilan 
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Diplomityö, 82 sivua 
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Tarkastaja: professori Panu Lehtovuori
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Homes In Public Use

Temporary Public Use of Private Space

ABSTRACT

Keywords: private space, public space, temporarity, 
liminality, interfaces, inclusivity, bottom-up activity, 
pop-up, liquid modernity, urban innovation, social 
innovation, designer’s role

The idea of a home has changed considerably 
along with the idea of a family from the public 
17th century lodgings accomodating large groups 
of people to the contemporary private castles of 
the nuclear family. A cultural stress on the privacy 
of the modern home has created many issues from 
the lack of community to uneffective use of space 
and an increase of time spent commuting. Mar-
ginal activity – pop-up restaurants, galleries and 
shops operating in homes – are new examples of 
re-questioning the hierarchy of private and public. 
These examples could be seen as weak signals 
which indicate a forthcoming change in culture.

People need more and more space and opportu-
nities for self-realization and try out new ideas. 
Using 17 examples this diploma thesis shows how 
people’s own homes could facilitate new imagi-
native action. Small-scale activity creates it’s own 
schedules, synchronized yet not dominated by 
the other rhythms of life. Using homes for public 
activity creates new kinds of situations, where 
people are freed from their roles and exposed to 
social interaction. The social boundaries of private 
and public are dynamic and flexible even if the 
concrete boundaries wouldn’t be. Private space is 
hidden in urban enviroment and therefore there 

is challenges to accessibility but also possibilities 
for unique character. Marginal public activity is 
always exclusive to some extent, which is a natural 
consequence of the specialized needs of interest 
groups.

The established role of the designer is challenged 
and in need of change as bottom-up mentality 
becomes a growing trend.The traditional tools 
of an architect to create a diverse urban life are 
limited, but the expertise is still needed. The 
designer has to become a part of the community 
and act as an expert to facilitate new ideas.  The 
traditional planning towards stability is about 
to be joined by new strategic planning based on 
temporarity. Homes in public use could be seen as 
a social urban innovation that could be properly 
investigated, developed and helped to spread out 
by the re-examined methods of a designer. 

TAMPERE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
Master’s Degree Programme in Architecture 
THURESON, JON: Homes In Public Use - Tempo-
rary Public Use of Private Space 
Master of Science in Architecture Thesis, 82 pages 
May 2014 
Examiner: professor Panu Lehtovuori
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1. JOHDANTO

Yksityisyys on ihmisoikeus, joka on yhteiskunnas-
samme lailla turvattu. Yksityisyys on etuoikeus ja 
hyvinvointiyhteiskunnan itseisarvo, mutta mitä 
se merkitsee? Koti on yksityisyyden symboli ja 
tila, jossa vietetämme yksityistä aikaa. Kodin 
ulkopuolelta alkaa julkinen tila, jossa toimintam-
me on erilaista. Rakennamme yksityisiä asuntoja 
kotielämää varten ja julkisia rakennuksia työtä ja 
vapaa-aikaa varten. Tarpeemme yksityisyydelle 
ja julkisuudelle voivat silti muuttua tilasta riip-
pumatta. Yksityisyys on sidottu kulttuurissamme 
tilaan, ei aikaan, vaikka emme tarvitsisikaan kodin 
yksityisyyttä kaikkina vuorokauden, viikon ja 
vuoden aikoina.    

Ajatus tutkimuksesta kodin käytöstä julkisena 
tilana syntyi palvelututkimuksen ideapalaverissa 
vuoden 2012 keväällä. Tutkimme erilaisia pääl-
lekkäiskäyttöjä, erilaisten palvelujen tilatyyppien 
välillä. Teimme mielenkiintoisen, joskin itsestään 
selvän löydön. Jos vertailuun erilaisten tilatyyp-
pien välillä otti mukaan asunnot, tuli vertailusta 
muiden tilojen kanssa varsin turhaa. Asuntojen 
”hukkatila” hyötysuhteen ja kapasiteetin perus-
teella oli ylivoimaisen suuri kaikkiin muihin, 

kuten liike- tai toimistorakennuksiin verrattuna. 
Suomessa noin 85% rakennetusta kerrosalasta on 
asuinrakennuksia. (SVT, 2010) Talouksia, joissa 
säännöllisesti tiettynä aikana päivästä kaikki 
asukkaat ovat työpaikallaan, koulussa tai muualla 
on valtava määrä. (Tarkempaa lukua on vaikea 
selvittää työttömien, eläkeläisten, etätyönteki-
jöiden sekä muiden kotoaan säännöllisemmin 
käyttävän väestön tuoman tilastollisesti lomittu-
van ja vaikeasti määriteltävän aineiston vuoksi.) 
Käyttämätön tilapotentiaali on valtava. Kysymys 
heräsi, voisiko tätä tilapotentiaalia ottaa jollakin 
uudella tavalla käyttöön? 

Tehdessäni tutkimusta neljän hengen työryh-
mässä, käytin omaa makuuhuonettani kahtena 
päivänä viikossa kokoustilana. Se oli helppoa ja 
käytännöllistä. Sängystäni syntyi sohva, kirjoitus-
pöytä siirtyi sen eteen palaveripöydäksi ja toiselle 
puolelle siirsin pari tuolia olohuoneestani. Jaoin 
80-neliöisen asuntoni kämppäkaverini kanssa 
siten, että olohuone, keittiö sekä pesutilat olivat 
yhteistä tilaamme. Asumismuoto antoi tilaa 
vaihteleville tekemisille. Aloitimme oman radio-
ohjelman kansalliseksi muuttuneella Bassoradion 

Julkikoti on tätä diplomityötä varten kehitet-
ty termi, jota ei ole toistaiseksi käytetty missään 
muualla (Google-haku huhtikuussa 2014). Sillä 
tarkoitetaan asuntoa, jota käytetään julkiseen toi-
mintaan varsinaisen asumisen ohella.
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taajuudella. Helsinkiläinen kanava halusi meidät 
tekemään Tampereen paikallisohjelmaa. Käy-
tännöllisistä ja taloudellisista syistä meidän tuli 
itse toteuttaa radiostudiomme, johon ratkaisuksi 
valittiin suurehko olohuoneemme. Koska radio-
ohjelmasta vastuullisia oli muitakin kuin me kaksi 
asukasta, annoimme olohuoneemme muiden ra-
diotoimittajien käyttöön pariksi tunniksi sopivana 
aikana viikosta. Olohuoneen sohvalla saatettiin 
haastatella radiovieraita samaan aikaan kun 
makuuhuoneessani pidettiin tutkimuspalaveria. 

Asuntoamme käytettiin edellä mainitulla tavalla 
etenkin taloudellisista syistä, mutta meistä oli 
myös mukavaa, kun kotonamme oli toimintaa 
ja ihmisiä. En kokenut missään vaiheessa, että 
yksityisyyteni olisi ollut vaarassa – sainhan itse 
määritellä ajat, jolloin kodissani oli vieraita. 
Kämppisasumisen kautta olin jo tottunut jaka-
maan kotiani muiden kanssa. Koin olevani hyö-
dyllinen osa yhteisöllistä toimintaa järjestäessäni 
kokoontumispaikan ryhmille, joiden jäsen olin. 

Syyt, miksi itse päätin käyttää monipuolisemmin 
kotiani, eivät ole ehkä relevantteja suurimmalle 
osalle ihmisiä. Kotini on linnani -asenne määrit-
telee yleisesti länsimaista asumistyyliä. Asunnot 
ovat usein yksityisyyden pyhättöjä ja julkinen 
elämä sijoittuu vain niiden ulkopuolelle. Yksityi-
nen koti on kuitenkin varsin uusi ilmiö, joten on 
syytä tutkia elämää ja asumista myös historiassa 
taaksepäin. Demografia kertoo paljon asumiskult-
tuurista, ja sen avulla voidaan myös tehdä arvioita 
tulevista trendeistä esimerkiksi asuinkuntien 
koon ja muodon suhteen. Asumisen innovaatiot ja 
pioneeritoiminta ovat heikkoja signaaleja, joista 
voidaan tunnustella uusia tuulia. 

DIPLOMITYÖN TARKOITUS

Tässä diplomityössä tarkastellaan, miten julkinen 
toiminta voi tulla osaksi yksityistä tilaa. Julkikoti-
toiminta perustuu täysin ihmisten omiin tarpei-
siin, toiveisiin ja ideoihin, joiden toteuttaminen 
alkaa heidän omasta aloitteestaan. Toiminnan 
muoto, ajankohta, kesto ja tarkoitus vaihtelevat 
ja varioivat, vain mielikuvitus rajanaan. Ihmisten 
omaehtoiselle toiminnalle on tarpeetonta luoda 
liian tarkkoja käyttöohjeita. Diplomityössä keski-
tytään tarkastelemaan julkikotia toimijan näkö-
kulmasta. Suunnittelijan asemaa tarkastellaan ja 
roolia käsitellään tämän diplomityön puitteissa 
totuttua laajempana ja vuorovaikutteisempana. 
Tällä valinnalla pyritään korostamaan omaehtoi-
sen toiminnan mahdollisuuksia kaupunkikehityk-
sessä. Diplomityön tarkoitus on esitellä toiminta-
malli olevana ilmiönä, mutta myös tarkastella sen 
potentiaalia sosiaalisena kaupunki-innovaationa, 
jonka käyttöönottoa voisi tarvittaessa vauhdittaa. 

Diplomityö on tarkoitettu kenelle tahansa aihees-
ta kiinnostuneelle. Julkikotiesimerkit esittelevät 
kirjoa uusista mahdollisuuksista, jota toimin-
tamalli tarjoaa. Teoriasisällön ja analyysiosion 
avulla vertaillaan ja pohditaan toimintaa ja sen 
mahdollisuuksia. Aihetta pyritään tarkastelemaan 
monesta näkökulmasta kokonaisuutena, josta 
voivat kiinnostua paitsi tutkijat ja suunnittelijat, 
myös aktivistit ja tavalliset toimijat. 
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DIPLOMITYÖN RAJAUS

Diplomityön rajaus ei ollut itsestään selvä. Kuten 
Christena Nippert-Eng (2010) toteaa kirjassaan 
Islands of Privacy, yksityistä tilaa ja täysin jul-
kista tilaa ole olemassa. Alaotsikkona voisi olla 
yksityisemmän tilan julkisempi käyttö, mutta se 
ei kertoisi sisällöstä sen enempää. Tarkasteltavan 
ilmiön rajaukseksi muodostui lopulta asunnot, 
joissa asutaan ja harrastetaan – tai on harrastettu 
– pysyvää tai väliaikaista, julkista tai puolijulkista 
toimintaa. Toiminnan kaupallisuutta ja epäkau-
pallisuutta ei ole rajattu pois. Kiinnostavaa olisi 
ollut tutkia myös puolijulkisia tiloja, jotka toimivat 
myös asuntona. Myös asunnon käsitteellisten rajo-
jen laventaminen yksityisille piha- tai puutarha-
alueille olisi ollut kiehtovaa, kuten myös vapaa-
ajan asuntojen mukaan ottaminen. Näitä ei tässä 
diplomityössä kuitenkaan oteta lukuun. Rajata-
pauksena on mukaan otettu kotkalaisen paritalon 
autotallissa toimiva pyöräpaja, muuten esimerkit 
toimivat itse asunnoissa. Diplomityön rajaus ei 
myöskään kata kodeissa kiertäviä palveluja, kuten 
vanhusten kotiapua. Etätyö ei kuulu tutkimuksen 
piiriin sen ollessa jokseenkin yksityistä toimintaa.

Tarkastelu painottuu yksityiseen ja puolijulkiseen 
tilaan, jättäen julkisen tilan historian ja teorian 
vähemmälle. Työn tueksi on tuotu teoreettista 
taustaa mm. leikistä, liminaalisuudesta, rytmeis-
tä, modernisuudesta, rajoista, joustavuudesta, 
luovasta luokasta, luovista yhteisöistä, väliaikai-
suudesta ja innovaatioista, jotka ovat luonnollisia 
teemoja julkikoti-ilmiön ympärillä.

DIPLOMITYÖN RAKENNE

Historiaosiossa käydään läpi yksityisen tilan 
historiaa keskiajalta ensin Ranskan porvarien 
näkökulmasta, sitten 1600-luvun Hollantilai-
sesta porvarikodista englantilaiseen kartanoon 
1700-luvulla. Loppupuolisko historiaosuudesta 
keskittyy Suomeen. Ensin käsitellään talonpoikien 
asumista, sitten porvareiden ja lopulta työväestön 
yksityistä tilaa.  Historiaosio jatkuu 1900-luvun 
modernismin tuomien mullistusten ja asumisen 
hajaantumisen ja 2000-luvun kaupunkiin takai-
sinmuuton tarkastelulla. Lopuksi analysoidaan 
tätä päivää ja tulevaisuutta digitaalisuuden kautta.

Julkikotiesimerkit esittelevät kolmetoista eri-
laista tapausta, joissa asuintilat ovat muutettu 
mielenkiintoisella tavalla väliaikaiseen julkiseen 
käyttöön. Lisäksi neljä toimintatutkimusta 
käsittelevät omia sovelluksiani tässä kentässä. 
Analyysiosiossa tutkitaan ilmiötä, sen historiaa ja 
julkikotiesimerkkejä eri näkökulmista. Osio on 
jaettu kolmeen osaan, jotka ovat aika, tila ja käyt-
tö.  Analyysiosio johtaa suunnitteluosioon, jossa 
pohditaan suunnittelijan roolia, sen muutoksia ja 
mahdollisuuksia kehittää omaehtoista toimintaa 
strategisin tavoin. Arkkitehdin ja kaupunkisuun-
nittelijan perinteisiä keinoja tarkastellaan ja 
kyseenalaistetaan sekä esitetään tulevaisuuden 
visioita. Sosiaalisen kaupunki-innovaation levit-
tämiseksi esitellään kolme osallistavaa strategiaa. 
Lopuksi tarkastellaan toimintamallin potentiaalis-
ten uusien sovelluksien mahdollisuuksia. 
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2. YKSITYINEN TILA 
EUROOPPALAISESSA 
JA SUOMALAISESSA 
KULTTUURISSA 
KESKIAJALTA 
NYKYPÄIVÄÄN 

PORVAREIDEN TALOT 
RANSKASSA KESKIAJAN LOPULTA 
1600-LUVULLE 

Eurooppalaisen kodin historiaa lähdetään usein 
kertomaan keskiajalla syntyneen porvariluokan 
asumisen kehityksestä. Kun keskiajan aristo-
kraatit asuivat linnassaan, munkit luostarissa ja 
maaorjat torpissaan, porvarit (ransk. bourgeois) 
asuivat taloissa. Tyypillisessä ranskalaisessa 
1300-luvun porvareiden talossa yhdistyivät työ ja 
asuminen. Tiiviisti asutetun linnakaupungin talot 
olivat tiukasti kadun rajaamia ja kaksikerroksisia. 
Pohjakerroksessa oli kauppa – tai jos talon omis-
taja oli käsityöläinen – työtila. Asuintilat eivät 
koostuneet erillisistä huoneista, vaan suuresta sa-
lista (ransk. salle), joka toimi näyttämönä elämän 
eri osa-alueille. Ihmiset laittoivat ruokaa, söivät, 
nukkuivat, viihdyttivät vieraita ja kävivät kauppaa 
tässä tilassa. Keskiaikainen koti oli julkinen, ei 
yksityinen tila.

Huonekaluja ei ollut paljon ja ne olivat kaikki 
erittäin käytännöllisiä. Tuolien sijasta istuttiin 
penkeillä, jotka usein toimivat myöskin arkkuina 
säilytystä varten. Koska asuminen vaihtoi etenkin 
aateliston keskuudessa paikkaansa, oli sen luonne 

enemmänkin majoittumista. Siksi huonekalut 
olivat helposti liikuteltavia ja mukaan otettavia. 
Salin monet käyttötarkoitukset asuinkunnan ja 
vieraiden kesken vaativat huonekalujen monikäyt-
töisyyttä, mukautuvuutta ja nopeaa siirtelykykyä. 
Huonekalujen merkitys oli utilitäärinen, niiden 
omistaminen ei tuonut omistajalleen ylpeyttä. 
(Rybczynski, 1987: 25-27.)

Keskiajan lopulta 1600-luvulle kotielämän olot 
kehittyivät hitaasti. Keskiajan sisustuksen tyhjyys 
ja utilitäärisuus muuttui runsaudeksi ja esineiden 
ja huonekalujen merkitys koristeelliseksi. Väli-
nearvon lisäksi ne saivat arvoa omaisuutena. Talot 
muuttuivat isommiksi ja vahvemmin tehdyiksi. 
Kaupunkien kasvaessa ja hintojen noustessa 
tyypillinen porvaritalo seisoi keskiaikaisella 
tontillaan, mutta käsitti neljästä viiteen kerrosta 
kahden sijaan.  Alimmat kerrokset sisälsivät 
liiketilan ja tallit, sekä omistajan perheen asuinti-
lat. Tyypillinen pariisilainen porvaristalo majoitti 
useamman kuin yhden perheen ja oli siten lähem-
pänä kerrostaloa kuin omakotitaloa. Koska kaikki 
nämä ihmiset asuivat yhdessä tai korkeintaan 
kahdessa huoneessa, yksityisyyttä ei käytännössä 
ollut. Elämä oli julkista. Omaa huonetta ollut, eikä 
sitä vielä kaivattu. (Rybczynski, 1987: 35-36.)

Asuintilojen sydän oli edelleen sali, mutta se ei 
enää palvellut kaikkia talon toimintoja. Ruoanlait-
to oli siirtynyt keittiöön ja nukkumiselle oli synty-
nyt oma huoneensa (chambre). Myös pienempiä, 
silti nykymittojen mukaan suurikokoisia huoneita, 
kuten vaatehuone (garde-robe) ja varastohuone 
(cabinet) oli yhteydessä makuutiloihin. Näitä 
tiloja vuokrattiin vuokralaisille. Erillisiä asuntoja 
talossa ei kuitenkaan ollut. Koska salia ja keittiötä 
ei vuokrattu, varsinaisen perheen elämä tapahtui 
yhden huoneen piirissä. Kuitenkin kasvanutta 
yksityisyyden tarvetta todisti isäntäväen ja pal-
velijoiden erottelu. Palvelijat nukkuivat lastensa 
kanssa viereisissä pienemmissä huoneissa. 
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Työ ja asuminen ei tapahtunut välttämättä 
samoissa tiloissa. Vuokrattavat asuintilat olivat 
todiste muutoksesta verrattuna keskiaikaan. 
Vaikka monet kauppiaat ja käsityöläiset edelleen 
käyttivät taloaan ammattinsa harjoittamiseen, 
olivat vuokralaiset usein rakentajia, lakimiehiä, 
notaareja tai valtion virkamiehiä, jotka kävivät 
muualla töissä. Työn ja asumisen eriytyminen oli 
yksi ensimmäisiä kodin muutoksia kohti yksi-
tyistä tilaa. Toinen merkittävä tekijä oli perheen 
erottautuminen omaksi intiimiksi yksikökseen. 
(Rybczynski, 1987: 35-39.)

Aatelisto ja rikkaimmat porvarit asuivat paljon 
isoimmissa taloissa (hôtel), joita nykyaikana 
kutsuttaisiin kartanoiksi. Näissä taloissa ei vielä 
ollut käytäviä. Huoneet olivat suoraan yhteydessä 
toisiinsa, jolloin kaikki liikenne kulki jokaisen 
huoneen läpi. Esillä oleminen oli yksityisyyden 
edellä. Saniteettitiloja taloissa ei ollut. Huoneiden 
funktiot eivät olleet vielä niin erikoistuneita, että 
olisi kaivattu kylpyhuoneen kaltaista luksusta. 
Kaikki huoneet palvelivat edelleen useampia 
käyttötarkoituksia. Kuitenkin joitakin muutoksia 
henkilökohtaisemman tilankäytön suuntaan 
1600-luvulla oli. Varastohuone (cabinet) saatettiin 
muuttaa palvelijan huoneesta yksityisemmän 
tarkoituksen huoneeksi, esimerkiksi kirjoitta-
mista tai intiimimpää toimintaa varten. Alkovi 
oli toinen yksityisyyden innovaatio. (Rybczynski, 
1987: 40-42.)

Philippe Aries (1962) löytää modernin perheen 
synnyn Aix-En-Provencen kaupungin rikkaiden 
asuintavoista. Heidän suuret talonsa majoittivat 
1600- ja 1700-lukujen vaihteessa suuren määrän 
ihmisiä. Saman katon alla saattoi asua palvelijoita, 
työntekijöitä, pappeja, toimistotyöntekijöitä, 
kaupanpitäjiä, harjoittelijoita ja niin edelleen. 
Tällaisessa talossa saattoi asua jopa 25 ihmistä. 
Koska ravintoloita, baareja tai hotelleja ei ollut, 
talot toimivat julkisina kohtaamispaikkoina. 

Kaikkien talossa asuvien ihmisten lisäksi talossa 
kävi jatkuva vierailijoiden virta. Vierailijat eivät 
juuri piitanneet vierailuajoista, eikä heitä koskaan 
ajettu ulos. 1600-luvun pedagogien mukaan 
aikataulujen tekeminen tai edes ruokailuajoista 
kiinnipitäminen tuli mahdottomaksi vierailijoiden 
määrän ja tiiviin vierailutahdin vuoksi. Pedagogit 
alkoivat pitää tätä epäsäännöllisyyttä niin hai-
tallisena lapsien koulutukselle kotona, että he 
kehottivat lähettämään lapset kouluihin. (Ariès, 
1962: 391-393.)

Kodin intimiteetin ilmestyminen on selitettävissä 
lasten läsnäololla. Keskiajalla lapsien ja heidän 
vanhempiensa suhde ei ollut tunnepitoinen 
verrattuna nykyaikaan. Lapset tekivät paitsi työtä, 
heidät myös lähetettiin pois vanhempiensa luota 
seitsemän vuoden iässä. Porvarisperheiden lapset 
lähetettiin käsityöläisten oppipojiksi ja aatelisten 
lapset hovipojiksi. 1500-luvulta alkaen muodolli-
nen koulu alkoi korvata opissa oloa porvareiden 
keskuudessa. Koulu ei ollut aluksi pitkä aika, 
mutta se merkitsi kuitenkin sitä, että lapset vietti-
vät paljon enemmän aikaa kotona vanhempiensa 
kanssa. (Rybczynski, 1987: 48.)

Maison d’Adam, Angers, Ranska. 
Rakennettu vuonna 1491
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Öljymaalaus: 
Pieter de Hooch 

“Die Mutter” 1661 
- 1663, Hollanti

YKSITYISEN KODIN 
VALLANKUMOUS 1600-LUVUN 
HOLLANNISSA

Yksityisen kodin varsinainen vallankumous alkoi 
1600-luvun Hollannista. Keskiaikaiset kahden 
huoneen käsittämät talot kasvoivat ylöspäin 
portaittain parvikerrokselta toiselle. Vuosisadan 
puolessa välissä näiden parvihuoneiden käyttö-
tarkoitus alkoi erikoistua muodollisiin ja epämuo-
dollisiin tiloihin. Talot olivat pieniä, koska niiden 
ei tarvinnut majoittaa montaa ihmistä. Verrattuna 
Pariisin 25 ihmisen taloon, hollantilaisissa talois-
sa asui neljästä viiteen ihmistä. Hyvin toimeen-
tulevilla hollantilaisilla oli varaa olla ottamatta 
vuokralaisia. Talo ei enää ollut työnteon paikka. 
Monet rakensivat omalle liiketoiminnalleen oman 

erillisen tilan ja työntekijöiden tuli huolehtia 
omasta majoituksestaan. Toinen merkittävä ero 
oli palvelijoiden puute. Hollantilainen yhteiskunta 
rajoitti palvelijatyövoiman käyttöä korkeilla 
veroilla. Tästä seurauksena talo majoitti yleensä 
yhden pariskunnan ja heidän lapsensa. Suurien 
kotien julkisuus oli vaihtunut hillittyyn ja yksityi-
seen kotielämään. (Rybczynski, 1987: 56-59.) 

Yhden perheen koti heijasti perheen merkityksen 
arvonnousua hollantilaisessa kulttuurissa. Per-
heen äiti alkoi kasvattaa itse lapsia palvelijoiden 
ollessa harvinaisia. Lapset viettivät koulussa aikaa 
enemmän kuin muualla Euroopassa. Kiintymys 
määritteli hollantilaisten lasten ja vanhempien 
suhteen pikemmin kuin kuri. Kun keskiajan naiset 
tekivät miesten töitä heidän rinnallaan, oli nyt 
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naisen rooli muuttumassa perheen kotielämän 
johtajaksi. Tämä oli merkittävä muutos yksityisen 
elämän kehityksessä. Nainen huolehti kotitöistä 
riippumatta perheen varallisuudesta. Ensimmäis-
tä kertaa henkilö, joka vastasi kodin sisäisistä 
töistä, oli myös asemassa päättää kodin sisäisestä 
järjestyksestä. Ennennäkemättömän siistit kodit 
olivat todennäköisesti ennen kaikkea naisen 
aseman ansiota. Myös kodille ominaiset käyttäy-
tymistavat alkoivat muodostua ja näkyä perheen 
arkielämässä. Rybczynskin mukaan naisen kont-
rolli muutti kodin naiselliseksi tilaksi. Siisteyden 
ja käytöstapojen lisäksi naisen vahva läsnäolo toi 
mukanaan uuden käsitteen; kotielämän (engl. 
domesticity). (Rybczynski, 1987: 71-75.)

1700-luvulle tultaessa yksityisyys ja kotielämä, 
porvarisajan kaksi suurta keksintöä levisivät Eng-
lantiin, Ranskaan ja Saksan valtioihin. Kotitalous 
oli kokenut niin fyysisen kuin henkisen muutok-
sen. Koti ei enää toiminut paikkana työlle ja sen 
rooli julkisena tilana oli vähentynyt. Kodista oli 
tullut pienempi, mutta sen merkitys oli kasvanut. 
Koska talon sisäinen väkimäärä oli vähentynyt, oli 
paitsi kodin koko pienentynyt, myös sen sisällä 
tapahtunut toiminta muuttunut  yksityisemmäksi. 
Se toimi nyt uuden yksikön, perheen, näyttämönä. 
Perheen mukana tuli kodin sisällä tapahtuvan toi-
minnan, perhe-elämän, eristäytyminen julkisesta 
elämästä.  Yksityisyyden ja kotielämän jälkeen 
kodin kehitys kohtasi kolmannen mullistuksen; 
mukavuuden. (Rybczynski, 1987: 77.)

YRJÖJEN AIKAKAUDEN 
ENGLANTILAISET HUVILAT

Yrjöjen aikakauden (Georgian Time, 1714-1830) 
Englannin yläluokan ylpeydenaihe oli heidän 
huvilansa (eng. country house), joiden kautta he 
edustivat omistamiaan maaseutualueita. Mielty-
mys huviloihin vaikutti  valtavasti englantilaiseen 
yhteiskuntaan ja etenkin porvareihin, jotka 
jäljittelivät yläluokan tyyliä. Huvilat täydensivät, 
elleivät korvanneet, kaupunkien sosiaalista 
elämää. Ylhäistöllä saattoi olla talo Lontoossa, 
mutta he asuivat maalla huviloissaan. Yrjöjen ajan 
Englannin vauraus mahdollisti myös vapaa-ajan 
huomioonottamista asumisessa. Porvarit pysyivät 
suurimman osan ajastaan kotonaan. Maaseudulla 
asuvilla ei ollut luonnollisesti teattereita, konsert-
teja tai tanssiaisia, joten he vierailivat toistensa 
luona. Kotona keskusteltiin, juoruttiin ja pelattiin 
biljardia sekä kortteja. Järjestettiin tansseja, illal-
lisjuhlia ja amatööriteatteria. Teen juonnista syn-
tyi tänä aikana kansallinen rituaali. Koska kaikki 
tämä toiminta tapahtui kodin ympärillä, saavutti 
koti merkittävämmän roolin ihmisten elämässä 
kuin koskaan aikaisemmin – ja koskaan myöhem-
min. Kun keskiajalla koti oli myös työpaikka, oli se 
nyt vapaa-ajan paikka. Koti oli sosiaalinen paikka, 
mutta kuitenkin erityisellä tavalla yksityinen. 

1800-luvun englantilainen huvila
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Suomalaisen savupirtin 
elämää. Piirros: Andres 
Fredrik Skjöldebrand, 1801 

Kuka tahansa ei päässyt sisään, vaan vieraat olivat 
aina tarkasti seulottuja. Perheen ja yksilön yksityi-
syyttä häirittiin niin vähän kuin mahdollista. Pää-
asiallisesti julkiseen käyttöön tarkoitetut huoneet 
olivat alakerrassa ja yksityiset yläkerrassa. Talon 
omistajan mielikuvitus ja vauraus määritteli eri 
käyttötarkoituksiin varattujen huoneiden määrää. 
Huoneilla oli useampia eri käyttötarkoituksia akti-
viteettien vaihdellessa. Jokaisella talon asukkaalla 
oli kuitenkin oma yksityinen huoneensa. Kysymys 
ei ollut pelkästään henkilökohtaisen yksityisyy-
den tarpeesta, vaan kasvavasta sielunelämästä, 
individualismista ja sen fyysisestä ilmaisemisesta. 
(Rybczynski, 1987: 107-111.)

Perheen kehitys keskiajalta 1600-luvulle ja aina 
moderniksi perheeksi oli aluksi vain aateliston, 
keskiluokan ja muun varakkaamman väestön 
ilmiö. 1800-luvulle asti köyhimmät elivät kuin 
keskiajalla, lapset erotettuina vanhemmistaan. 
Asunnon tai kodin käsite ei yksinkertaisesti ollut 
heille olemassa. (Ariès, 1962: 404.)

TALONPOIKAIN TUPA SUOMESSA

Suomessa keskiajalta aina 1800-luvulle tupa 
oli talonpoikaisväestön talouden keskus, jossa 
etenkin talvisaikaan tapahtuivat jokapäiväiset 
toiminnot kuten ruoanlaitto, ruokailu, käsityöt 
ja nukkuminen. Osassa Suomea toiminnot tosin 
jakautuivat kahteen huoneeseen; taloustupaan 
ja pirttiin. Asunnon huonekehitys liittyi sittem-
min omaksutun eteisen sijaintiin ja muotoon.  
Nukkuminen tapahtui aluksi penkeillä ja lattialla 
olkien päällä ns. siskonpedissä. Karjalassa yleinen 
suurperhe, joka koostui alaperheistä, nukkui 
samassa tuvassa ja ruokaili samassa ruokapöy-
dässä. Länsi-Suomessa taas ns. taloperhe käsitti 
myös palkollisia, jotka niinikään nukkuivat isän-
täperheen joukossa. 1500-luvulta alkaen alettiin 
rakentaa lisää kamareita nukkumista varten 
ahtaisiin olosuhteisiin. Kesäaikaan oli väljempää, 
kun nuoriso ja alaperheet muuttivat aittoihin tai 
tallin ylisille. (Korhonen, 2007: 92-105.) 
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1500-luvun uskonpuhdistuksessa kotitalouden 
isäntäväen valta ja vastuu vahvistuivat. Isännän ja 
tämän alamaisuudessa olevan emännän tuli opet-
taa paitsi lapsilleen, myös palkollisilleen kristilli-
siä oppeja. Niin tytöt kuin pojat oppivat tekemään 
töitä kotonaan. Piiaksi tai rengiksi lapset joutuivat 
jopa 12-vuotiaana.  Sekä maalla, että kaupungissa, 
kotitalous oli tärkein toimintayksikkö. Talonväen 
erilaiset pyrkimykset ja yksilöllinen etu jäi toissi-
jaiseksi kotitalouden edulle, jota isäntä ja emäntä 
vaalivat. (Warpula, 2007: 208.) 

1700-luvulla sarkajaon aikaan maan länsi- ja 
eteläosien kylien talonpojat työskentelivät yh-
teisvoimin monenlaisten töiden parissa. Maata 
viljeltiin samanaikaisesti ja apua saatiin naapu-
reilta. Vuoden 1957 isojakoasetus  hajotti kylien 
kapeat peltoaluerivistöt suuremmiksi, erillisiksi 
tiluksiksi. Isompien, itsenäisten yksiköiden uskot-
tiin synnyttävän parempia tuloksia oman edun 
tavoittelun kautta. Muutoksen johdosta, ainakin 
välillisesti, osa kyläyhteisöistä alkoi hajoamaan ja 
maatilat eristäytymään. (Östman, 2007: 35-36.)

SUOMALAISTEN PORVAREIDEN 
ASUNNOT

Kauppaa käytiin ja sitä pyrittiin keskittämään 
kaupunkeihin. Hansaliiton vaikutuksen alaisuu-
dessa kautta eurooppalaisia vaikutteita saaneet 
porvarit kävivät talonpoikien kanssa kauppaa 
kaupungin toreilla, kaduilla ja kauppahuoneissa. 
Kaupan tehtyä porvarit saattoivat tarjota ta-
lonpojille majapaikan kaupungissa sijaitsevista 
taloistaan. (Kallioinen, 2007: 85-91.) Pienporvarit 
ja käsityöläiset harjoittivat ammattiaan kodin 
piirissä ja naimaton työväki; piiat, rengit ja op-
pipojat asuivat isäntiensä luona. Vauraimmissa 
porvariskodeissa oli useampi kamari ja sali 
asuinkunnan asumiskäytössä. Muut tilat olivat 
varasto- tai työkäytössä, tai eläinsuojina. Työ 
määritteli elämää; vapaa-aika ja sosiaalinen 
kanssakäyminen lomittui työnteon keskelle. Kodin 
yhteydessä toimivat työtilat toimivat yleensä sekä 
työhuoneena että myymälänä. Käsityöläisillä oli 
harvoin puotia kadulle päin, joten asiakkaiden tuli 
kulkea asuin- ja talousrakennusten ympäröimän 
pihan kautta työpajaan. Jos huoneita oli yli per-
heen tarpeiden, saatettiin perustaa kapakka tai 
kahvila. Vapaisiin tiloihin saatettiin myös ottaa 
vuokralaisia tai majoittaa matkustajia. Nämä 

Helsingin raatihuone (entinen Bockin 
talo), Raatimies ja kauppias G.J. Bockin 
1760-luvulla rakennuttama kauppias-
talo (Kuva ja lähde: Helsinki 200, 2012). 
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Työväen asuinalue Helsingin Punavuo-
ressa. Kuva: Signe Brander, 1907

talojen toissijaiset liiketoiminnat tarjosivat tuloja 
eritoten elannon tarpeessa olleille naimattomille 
naisille. Naiset saivat kaupustella ilman porvaris-
oikeutta pienimittakaavaisia käsitöitä ja elintar-
vikkeita, joita he myivät toreilla tai krouveissa. 
Naiset saattoivat myös käydä opettamassa lapsia 
opettajattaren  luona pidetyssä koulussa. Monet 
kaupunkilaisnaiset harjoittivat näin itsenäistä, 
pienimuotoista liiketoimintaa. (Vainio-Korhonen, 
2007: 123-127.)

Kauppaporvarit asuivat usein kauppiastaloissa. 
Kaupunkien kauppiastalot olivat suuria ja tiiviitä 
yhteisöjä, joissa porvareiden omien perheenjäsen-
ten lisäksi asui palkollisia, sukulaisia ja kauppa-
huoneen työväkeä. Asuinkunnan koko vaihteli 
parista kymmenestä aina sataan henkeen. Kollek-
tiivista ruokakuntaa piti koossa isäntä, kauppa-
huoneen päämies. Liikekumppanit ja työntekijät 
osallistuivat isäntäperheen arkeen aina lasten 
leikeistä talon asioiden hoitoon.  Vasta 1800-lu-
vun loppupuolella perheen yksityiselämä alettiin 
erottaa kauppahuoneen toiminnasta ja asuin- ja 
liiketiloja alettiin rakentaa erilleen toisistaan. 
Kauppiastalot siirtyivät samalla vähitellen myös 
omavaraisesta ruoantuotannosta kohti muualta 
ostettua ruokaa. (Häggman, 2007: 101-121.)

ASUMISEN MUUTOS 
TEOLLISTUMISEN AIKANA

1800-luvun ja 1930-luvun lopun välisenä 
aikana kotitalous muuttui maaseudulla lähes 
omavaraisesta maatilataloudesta itsenäiseksi 
tuotantoyksiköksi ja kaupungeissa kulutuksen ja 
hyvinvoinnin tuottamisen yksiköksi. 1900-luvun 
alussa teollistumisen myötä porvarilliset arvot; 
tehokkuus, rationaalisuus, kontrolli ja täsmälli-
syys levisivät myös kotitalouteen. Vapaa-ajan ja 
työn välille muodostui selkeä ero. Vapaa-aikana 
oli mahdollisuus viihtyä rauhassa kotona. Kodin 
siisteyttä korostettiin ja kotitöiden tekemiseksi 
oli saatavilla yhä useampia teknisiä apuvälineitä. 
Monet kulutustavarat alkoivat yleistyä, jolloin 
tarve-esineiden, kuten vaatteiden valmistus 
väheni kotona. Naisen rooli kotitalouden hoitaja-
na korostui. Kodista muodostui naisen työpaikka, 
jossa miehet lähinnä lepäsivät. (Heinonen, 2007: 
169-183.)

Suomen teollistuessa tehtaiden työväki eli 
työläisyhteisöissä, joka oli läsnä niin työ- kuin 
kotielämässä. Kaupunkien, tehdasyhdyskuntien, 
tehdaskylien ja maaseudun työläisyhteisöillä oli 
omat piirteensä. Työnantajat ja työntekijät olivat 
etenkin maaseudulla riippuvaisia toisistaan. Ky-
lissä työntekijät asuivat usein tehtaan asunnoissa. 
Kaupungeissa sen sijaan oli enemmän vaihtoehto-
ja, jolloin suhde työnantajaan ei ollut niin tiivis ja 
valvonnan alainen, kuin muualla, eikä työnantajan 
tarvinnut välttämättä rakentaa työntekijöilleen 
palveluja. Vaikka monissa paikoissa työnantaja 
panosti työläisten asuntoihin, pitääkseen heidät 
töissä paikkakunnalla, olivat työläisten asumisolot 
kuitenkin usein ahtaita. Monissa asunnoissa oli 
vain huone ja yhteiskeittiö. Samassa huoneessa 
saattoi asua useampi työntekijä. Omakotitaloa 
pidettiin tavoittelemisen arvoisena asumismuoto-
na. (Koivuniemi 2007: 145-156.)
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ASUMISEN MULLISTUKSET 
1900-LUVULLA

Muuttoliike kaupunkeihin kiihtyi Suomessa 
1900-luvun alussa. 1930-luvun talouslaman 
jälkeen asuinrakentajien fokus oli kaupunkilai-
selle keskiluokalle suunnatuissa, entistä hieman 
pienemmissä huoneistoissa, joissa oli yleensä olo-
huone, makuuhuone, ruokailuhuone, lastenhuone, 
kylpyhuone ja säilytystila vaatteille. Funktiona-
lismi asetti elämälle raamit; ydinperheen asunto 
oli suljettu, yksityinen tila. Sosiaalinen elämä 
tapahtui kaupungin yhteisissä julkisissa tiloissa. 
Julkista tilaa pidettiin jopa uhkana perheelle ja 
sen lapsille. (Heinonen, 2007: 194-195.) Viihtyisän 
kodin tuli houkutella ydinperheen jäsenet pois 
turmiollisena pidetyiltä kaupungin kaduilta. 
Elämän eri osa-alueet eroteltiin omiin tiloihinsa. 
Yksityisestä kodista tuli tiiviin ydinperheen levon 
ja yhdessäolon linna. Uudet mukavuudet mullisti-
vat asumista. Juokseva vesi, sisävessat ja keskus-
lämmitys saivat myöhemmin seuraa lukuisista 
kodinkoneista ja etenkin keittiön parannuksista. 
Monet uudistukset helpottivat kotiarkea. Kodin 
arkinen yhteiselo ja -olo keskittyi olohuonee-
seen, jota kutsuttiinkin aluksi arkihuoneeksi. Se 
ilmestyi suomalaiseen asumiseen jo 1920-luvulla, 
mutta vasta television tulon myötä 1960 se 
saavutti asemansa lähes jokaisessa suomalaisessa 
kodissa. Sitä ennen sen asema oli saliin verrattava 
edustushuone. (Saarikangas, 2007: 156-157.)

Suomessa asuminen alkoi 1900-luvun puoles-
savälissä keskittyä lähiöihin, joiden ajateltiin 
aluksi sijoittuvan lähelle kaupunkia. Metsien ja 
peltojen keskelle rakennettujen lähiöiden avoi-
men kaupunkitilan ajateltiin olevan maaseudulta 
muuttaville tutumpaa ja turvallisempaa umpi-
korttelikaupunkiin verrattuna. Lähiöt raken-
nettiin toimimaan aluksi lähipalvelujen varassa, 
mutta muuttoliikkeen aina kiihtyessä 1965-1975 

rakennetut lähiöt jäivät pelkästään keskustan 
palvelujen varaan. Pian lähiöitä alettiin moittia 
sosiaalisten verkostojen vähyydestä ja kutsua 
nukkumalähiöiksi. Sosiaalisten tilojen ja kokoon-
tumispaikkojen puuttuessa syntyi ongelmia mm. 
nuorten kanssa. (Saarikangas, 2007: 150-162.) 
Kortteisen (1982: 232) mukaan lähiöiden on-
gelmana ovat alhainen työpaikkaomavaraisuus, 
heikot toimintamahdollisuudet ja asuinkuntien 
hajoaminen omaa elämäänsä eläviksi ydinper-
heiksi, joissa patriarkallisuus korostuu. 

Etenkin Yhdysvalloissa 1900-luvun lopun mer-
kittävin demografinen muutos oli muuttoliike 
ulos kaupungeista. Euroopassa vastaavanlaista 
keskustapakoa ei tapahtunut, mutta kaupungit 
menettivät silti vetovoimaisuuttaan. (Ilmonen, 
2008.) Yhdysvalloissa syynä muuttoliikkeelle oli 
pelko ahtaudesta ja erilaisuuden kohtaamisesta. 
Pako kaupungeista henkilöautoliikenteestä 
riippuvaisille omakotitaloalueille levitti kau-
punkien pinta-alaa. Uusi tilankäyttö mahdollisti 
keskiluokan ottamaan haltuunsa entistä suurem-
man yksityisen ja intiimin alueen. (Madanipour, 
2003: 47.) Suomessa sotien jälkeen ilmestyneet 
rintamamiestalot muodostuivat yksityistyneen 
ydinperheen symboliksi. Talot toteuttivat useiden 
suomalaisten hartaan asumistoiveen, oman talon 
ja pihan. Teollisesti toteutetut tyyppitalomallit 
olivat myös sisäiseltä tilanjaoltaan funktionalis-
tisesti eriytettyjä. (Saarikangas, 2007: 145-147.) 
Omakotitalot ovat edelleen suosittu asuinmuoto, 
vaikka niiden prosentuaalinen osuus onkin las-
kussa. 40% suomalaisista asunnoista oli erillisiä 
pientaloja vuonna 2012. Niiden koko on kuitenkin 
on kasvanut vuoden 1970 66m2 keskipinta-alasta 
vuoden 2012 109,5m2 keskikooksi. (SVT, 2012) 
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a) Modernin asunnon tilat palvelivat eri toimintoja, 
mutta samalla korostivat sukupuolirooleja (Saari-
kangas, 2002). Kuva: Asunnot olympiakylässä -esite, 
1939

b) Lähiön ostoskeskus ja asuinrakennukset 1960-lu-
vulla. Kuva: U.A. Saarinen, 1966

c) Perhe television äärellä 1950-luvulla. Kuva: YLE

d) Omakotitaloalue Tampereella. Kuva: Pekka Kyyti-
nen, 1948 
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KAUPUNKIEN UUSI 
TULEMINEN JA ASUINKUNTIEN 
MONIMUOTOISTUMINEN

Perheen merkityksen ja muodon muutos on 
muokannut asuintilojen luonnetta historian 
saatossa ja asuintilojen muutos on muokannut 
asuinkunnan jäsenten rooleja. Monimuotoisista 
asuinyhteisöistä tiiviimpään perhemuotoon, 
ydinperheeseen johtanut kehitys on demografis-
ten tutkimusten mukaan edelleen muuttumassa. 
Yksineläjien, yksinhuoltajien ja lapsettomien avio-
parien määrä on kasvanut. Vuonna 2004 yleisin 
perhetyyppi Suomessa oli aviopari, jonka luona 
asuu lapsia, kun vuonna 2011 se oli lapseton 
aviopari. 1950-luvulta ydinperheiden (avioparien, 
jolla on lapsia) prosentuaalinen osuus suoma-
laisista perheistä on laskenut 64 prosentista 30 
prosenttiin.(SVT, 2011.) Uudenlaiset asuinmuodot 
vaihtoehtona ydinperheen yksityiselle kodille ovat 
kasvattaneet suosiotaan. Vaihtoehtoja oleville 
elämisen; asumisen, työnteon ja vapaa-ajan 

konventioille etsitään kiivaasti. Omaehtoisuus, 
eettisyys ja tasa-arvoisuus korostuvat monissa 
asumisen uusissa trendeissä. 

Kaupungit ovat muuttuneet taloudellisesti, 
sosiaalisesti ja poliittisesti 2000-luvun alussa. 
Muuttoliike kaupunkeihin on jälleen kasvanut. 
Tämän toisen kaupungistumisen taustalla on 
uusi optimismi. Kaupunki koetaan jännittävänä 
ja luovana paikkana tehdä työtä. (Ilmonen, 2008.) 
Kaupungit houkuttelevat luovaa luokkaa, joka 
vaatii  joustavuutta, monimuotoisuutta, aitoutta 
sekä haluavat ilmaista itseään (Florida, 2002).

Ravintolapäivä on esimerkki uudesta urbaanista opti-
mismista, joka syntyy omaehtoisista keinoista vaikut-
taa kaupunkikulttuuriin. Kuva: Tuomas Sarparanta
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VIRTUAALISISTA MALLEISTA 
TULEVAISUUDEN KONKRETIAAN?

Sosiaalinen media on mullistanut ihmisten käsi-
tyksen julkisuudesta. Nyt kuka tahansa voi ryhtyä 
julkiseksi henkilöksi.  Yksityisyydestä ollaan 
huolissaan, mutta samalla yksityisen elämän 
avaamisesta yleisölle sosiaalisen median kautta 
on muodostunut uusi tapa vaikuttaa. Tulevaisuu-
den hypoteesina voidaan esittää kysymys, voiko 
sosiaalisen median demokraattisen vaikuttamisen 
tavat toteutua myös fyysisessä, sosiaalisessa 
maailmassa? Voiko yksityinen tila, kodit, avautua 
julkiseksi tilaksi samalla tavalla, miten blogit avaa-
vat kirjoittajiensa yksityistä elinpiiriä yleisölleen?

Sosiaalinen virtuaalinen maailma sulautuu 
fyysisen maailman kanssa yhä enemmän, kun yhä 
useamman ihmisen käytössä on paikantamiseen 
ja karttoihin liittyvät sovellukset. Hierarkkinen, 
visuaalisuuteen liittyvä kaupunkirakenne voidaan 
kyseenalaistaa uuden paikkatietoon perustuvan 
teknologian luodessa uuden kaupunkitason. 
Kun kaupunki on perustunut näköhavaintoihin 
perustuviin oletuksiin eri toimintojen sijainnista, 
mahdollistaa nyt vaikkapa älypuhelimen sovellus 

tietyn palvelun löytämisen lähialueelta, ilman, että 
itse palvelu on edes näkyvillä. Esimerkiksi julki-
kotiesimerkeissä esiteltävä ravintolapäivä käyttää 
tällaista teknologiaa. Älypuhelinsovellus näyttää 
kartalla auki olevat pop-up -ravintolat, jotka 
voivat sijaita kadulle näkymättömissä asunnoissa 
tai muissa epäkonventionaalisissa, kätketyissä 
paikoissa. Myös mainonta voi saavuttaa asiakkaat 
sijaintiin perustuen, jolloin saavutettavuuden 
logiikka saa uusia muotoja (Joensuu, 2014). Uusi 
teknologia voi mahdollistaa kaupungin tilahie-
rarkioiden mullistuksen, jonka jälkeen palvelun 
sijainti katutasossa tai  klustereissa ei ole enää 
menestymisen kriteeri. Kaupunkien tiivistymis-
paineiden seurauksena toiminnot ja yksityisen 
ja julkisen tilan rajat voivat sekoittua. Yksityinen 
voi tulla lähemmäs julkista ja julkinen lähemmäs 
yksityistä aluetta. Rajat ja tilojen luonteet voivat 
muuttua teknologian mahdollistamina joustaviksi 
ja dynaamisiksi. Voiko visuaalinen ympäristö 
muuttua teknologian synnyttämän, lisätyn to-
dellisuuden vanavedessä? Tämä voisi tarkoittaa 
nyt anonyymien yksityisten asuntojen erottu-
mista paitsi virtuaalisessa, myös visuaalisessa 
katutilassa. 

Tietotekniikka voi helpottaa anonyymien asunto-
jen saavutettavuutta julkisesta tilasta jo nyt, mutta 
voisiko se olla myös merkki visuaalisen hierarkian 
muutoksesta? Kuva: tutkielma unkarilaisen kaupun-
kirakenteen hypoteettisesta muutoksesta lisätyn to-
dellisuuden vaikuttaessa visuaaliseen hierarkiaan.

Yksityinen / Anonyymi

Puolijulkinen

Julkinen
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3. JULKIKOTIESIMERKIT

Tässä osiossa esitellään kolmetoista esimerkkiä 
julkikotitoiminnasta, joita voidaan pitää heikkoi-
na signaaleina. Hiltusen (2010) mukaan heikot 
signaalit ovat merkkejä mahdollisesti kasvavasta 
ilmiöstä, mutta varsin huomaamattomia saaman-
sa näkyvyyden suhteen. Niiden avulla voidaan 
ennustaa tulevaisuutta, mutta myös vaikuttaa 
mahdollisesti tuleviin muutoksiin. (Hiltunen, 
2010: 5.) 

Tutkimusmetodina on käytetty epäortodoksisesti 
laadullisen ja määrällisen tutkimuksen keinoja 
omalla tavalla soveltaen. Aineisto kolmeentoista 
esimerkkiin on kerätty sähköpostihaastatteluiden 
avulla. Haastattelut ovat kirjoitettu yhdenmu-
kaisiksi journalistimaisella tyylillä. Diplomityö 
korostaa ilmiön esittelyä ja sen potentiaalin 
avaamista. Tavoitteena oli selvittää uudenlaisten 
käyttötarkoitusten kirjo ja löytää esimerkeistä 
mahdollisia yhteneviä piirteitä. Laadullinen 
case study -tutkimus olisi tuottanut syventävää 
tietoa, mutta rajoittanut tutkittavien esimerkkien 
määrää. Diplomityössä esimerkkejä ei kutsuta  
tapaustutkimuksiksi termin vakiintuneen tutki-
musmetodologian vuoksi. Määrällinen tutkimus 
taas ei olisi ollut mielekästä, koska kysymyksessä 
on varsin marginaalinen ilmiö, eikä sen keinoin 
olisi voitu analysoida eri kohteita. 

Esimerkkejä sain tutkimustani varten runsaasti. 
Otin mukaan tarkoituksella lähinnä uudenlaisia 
toiminta- ja palvelumuotoja, ja jätin pois perin-
teikkäämmät sovellukset. Haastattelin perhe-
päivähoitajaa ja kotona työskentelevää fysiote-
rapeuttia, mutta jätin nämä pois diplomityöstä 
niiden ollessa useimmille tuttuja käytäntöjä. 
Näitä sovelluksia ei toki pidä väheksyä ja ne tulee 
nähdä osana julkisen kodin ajallista perspektiiviä. 
Taidegalleriaesimerkkejä otin mukaan kolme kap-

Haastattelukysymykset olivat seuraavanlaiset:

1) Toiminnan nimi ja idea (Onko kysymykses-
sä oma idea vai liittyykö idea suurempaan koko-
naisuuteen, ilmiöön, organisaatioon tai tapahtu-
maan)
2) Motiivit yksityisen tilan julkiseksi tilaksi 
valjastamiseen (Edut, odotukset, hyödyt...)
3) Sijainti (asuinalue), asuintyyppi (kerrostalo, 
rivitalo…) 
4) Toimijat ja asunnon asukkaat (+ heidän läs-
nä-/poissaolonsa julkisen toiminnan aikana) 
5) Järjestely (Mitä tiloja julkinen toiminto käyt-
tää asunnossa, mitkä tilat ovat suljettuja)
6) Ajankohta (Milloin julkinen toiminto tapah-
tuu, milloin aloitettu, kuinka usein...)
7) Markkinointi (Välineet, määrä: Aloitus, jatku-
va, kävijöiden suositukset)
8) Kävijäkunta (Määrä, kohderyhmä, tuttuja/
tuntemattomia)
9) Toimijoiden kokemukset (Positiiviset/ne-
gatiiviset, muuttuuko/kärsiikö yksityisyys? Onko 
tilan koko riittävä?)
10) Kävijöiden reaktiot (Positiiviset/negatiivi-
set? Vaikuttaako yksityinen tila käyttäytymiseen? 
Onko paikalle heidän mielestään helppo/vaikea 
tulla?)
11) Saavutetut/saavuttamattomat tavoitteet, 
toiminnan tulevaisuus  

paletta, koska sovellukset poikkeavat mm. keston 
ja organisaation suhteen toisistaan. Esitellyt kaksi 
vaatekauppaa ovat varsin samanlaisia, mutta esi-
merkiksi tilahierarkiassa löytyy mielenkiintoisia 
poikkeavuuksia. Kaksi ravintolaa poikkeaa toisen 
ollessa itsenäinen, toisen ollessa osa tapahtumaa. 
Diplomityössä ei analysoida kaikkien esimerkkien 
ominaisuuksia, vaan tyydytään erottelemaan myö-
hemmässä temaattisessa tutkiskelussa joitakin 
ominaispiirteitä. 
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AIRBNB - Alivuokrausta Helsingissä

Airbnb on internetissä toimiva majoitusvuokraus-
palvelu, jonka kautta on mahdollista laittaa vuok-
ralle, etsiä ja vuokrata mitä erilaisimpia majoitus-
vaihtoehtoja aina huoneista asuntoihin ja majoista 
linnoihin. Vuonna 2008 perustetussa palvelussa 
oli vuoden 2014 alussa yli 600 000 majapaikkaa 
ja yli 11 000 000 käyttäjää. (airbnb.com, 2014. ) 
Vuokranantajat ja vuokralaiset joutuvat kirjau-
tumaan palveluun varmistaen henkilöllisyytensä 
mm. passin skannaamisella. Käyttäjät voivat jättää 
julkisia käyttäjäkokemuksia niin majapaikoista, 
vuokranantajista ja vuokralaisista ja niiden pe-
rusteella myös valita omat suosikkinsa. Palvelun 
välityksellä siirtyvät myös vuokramaksut. Palve-
lua on vaikea kiertää; esimerkiksi yhteystietojen 
vaihtaminen on palvelussa estetty. Palvelu tarjoaa 
kuitenkin vastikkeeksi kattavan vakuutuksen. 

Jaakko Blomberg asuu Helsingin Vallilassa 
kerrostaloasunnossa yhdessä kahden muun 
vuokralaisen kanssa. Asunnossa on kolme ma-
kuuhuonetta, olohuone ja avokeittiö. Vuokralaiset 
alivuokraavat olohuoneen vuodesohvaa ja sohvaa 
Airbnb-verkkopalvelun kautta. Julkisessa käytössä 
ovat olohuone, keittiö, kylpyhuone, sauna, wc ja 
parveke. Makuuhuoneet ovat yksityisessä käytös-
sä, mutta koska kulku parvekkeelle on Blomber-
gin makuuhuoneen kautta, on se osin julkisessa 
käytössä. Asukkaiden ollessa poissa saatetaan 
myös makuuhuoneita vuokrata. 

Blombergin mukaan nykyisten asukkaiden muut-
tamisesta lähtien on asunnossa yöpynyt paljon 
vieraita. Marraskuussa 2013 avattiin asunto myös 
Airbnb-vieraille, kun varustelut saatiin kuntoon. 
Vieraita käy suhteellisen usein – myös niitä, jotka 
asuvat maksutta. Vieraiden määrä riippuu siitä, 
miten asukkaiden omat aikataulut kohtaavat ja 
millaisia vieraita olisi tulossa. Koska Blombergin 
lisäksi muut asukkaat eivät ole niin innoissaan 

vieraista, on heitä enemmän silloin, kun muut 
asukkaat ovat muualla. Kaksi muuta vuokralaista 
ovat ulkomaalaisia ja matkustelevat paljon. Vierai-
den määrää kuvaa esimerkiksi vuoden alun 2013 
vieraskalenteri: 30.12. - 2.1. kaksi henkilöä, 3.-5.1. 
yksi henkilö, 5.-6.1. kaksi henkilöä ja 6.-7.1. kaksi 
henkilöä. Vieraita on yleensä 1-2 kerrallaan, toisi-
naan myös enemmän. Parhaimmillaan asunnossa 
on yöpynyt seitsemän ylimääräistä kerrallaan, 
kaikki ei kuitenkaan Airbnb:n kautta. Airbnb:n 
kautta tulevat vieraat ovat aina asukkaille tunte-
mattomia. Sekä tuttuja ja tuntemattomia vierailee 
asunnossa muista syistä. Yleensä vierailut ovat 
lyhyitä, mutta parhaimmillaan jopa 6 viikkoa. 
Kesällä 2013 asunnossa oli kolmen kuukauden 
ajan joka päivä vähintään yksi ylimääräinen 
yöpyjä. Vieraita saapuu ympäri maailman, Ka-
nadasta Kiinaan. Keski-ikä Blombergin asunnon 
AirBnB-vuokralaisille on ollut n. 20 - 35 vuotta, 
mutta hän kertoo, että tulossa on mm. kolme 
n. 60-vuotiasta ranskalaista miestä, jotka ovat 
menossa Itä-Suomeen metsätyökisoihin ja käyvät 
samalla Helsingissä.

Asunto on ilmoitettu Airbnb-sivustolle. Tarkka ku-
vaus ja siistit paikat kuvissa riittävät markkinoin-
niksi. Aluksi Blomberg ajatteli, että kyselyjä tulisi 
ehkä muutama kuukaudessa ainakin talvisaikaan, 
mutta niitä alkoi tullakin useampi viikossa. Alun 
jälkeen hintaa nostettiin hieman, jotta kyselyjä 
ei tulisi niin paljon ja jotta toisaalta vaivasta olisi 
mahdollista saada riittävä palkkio. Kolmelle 
vuokralaiselle jaettavat vuokraustulot eivät ole 
kuitenkaan niin suuret. 

Blombergia ei vieraiden läsnäolo haittaa, paitsi jos 
vieras sattuu olemaan epäkohtelias. Asukkaiden 
omat huoneet mahdollistavat yksityisyyteen 
vetäytymisen tarvittaessa. Olohuoneen tila riittää 
vuokratoiminnalle hyvin, koska se ei olisi suu-
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rimpana osana aikaa muuten käytössä. Blomberg 
kertoo muiden asukkaiden kuitenkin suhtautuvan 
vieraisiin varauksella. Yhden asukkaan huoneen 
sisäänkäynti on olohuoneessa, jolloin häntä 
häiritsee vieraiden läsnäolo. He pelkäävät myös 
varkauksia. Vuokraustoimintaa saatetaan joutua 
vähentämään lähiaikoina muiden asukkaiden 
reaktioiden vuoksi.

Blombergiä motivoi uusien ihmisten läsnäolo 
ja vuokraustoiminnasta saatavat lisätulot, joita 
on vieraiden yllättävän suuren määrän ansiosta 
kertynyt mukavasti. Vuoden alusta huhtikuun 
puoleenväliin Blomberg kertoo ansainneensa noin 
1500€, josta noin 600€ on tullut oman huoneen, 
loput olohuoneen vuokraamisesta. Noin 850€ 
on tulossa jo nyt sovituista vuokrista. Nykyisten 
päävuokralaisten muuttaessa pois hän aikoo 
yrittää etsiä Airbnb-toiminnasta kiinnostuneita 
asukkaita asuntoon. 

Hän kertoo toiminnan olevan tällä hetkellä myös 
kokeilua tulevaisuutta varten. Hän tietää nyt, 
paljonko on mahdollista saada lisätuloja ja sitä 
kautta vuokran lyhennystä, mikä on tärkeä tieto 
myös uusille potentiaalisille vuokralaisille. Hän 
myös miettii mahdollisuuksia vuokrata kokonaan 
uusi huone alivuokrattavaksi, mutta tällä hetkellä 
taloudellinen riski ja vaivan määrä eivät siihen 
houkuttele. 

COUCHSURFING - Majoitusta Tampereella

Couchsurfing on kansainvälinen vieraanvarai-
suusvaihtoverkosto, jonka tarkoituksena on luoda 
uusia sosiaalisia kontakteja kotimajoituksen 
kautta. Maaliskuussa 2014 yhteisöön kuului 7 mil-
joonaa jäsentä yli 100 000 kaupungissa. Vuonna 
2004 perustettu verkkosivu on saanut nimensä 
ilmaisusta couch surfer, jota käytetään ihmisestä, 
joka liikkuu ystävän luota toiselle, nukkuen aina 
missä vain mahdollista. Sivuston kautta rekis-
teröityminen on ilmaista. Jäseniä kannustetaan 
liittämään tietoa ja kuvia itsestään sekä tarjo-
amastaan majoituspaikasta. Käyttäjän lisäämän 
henkilökohtaisen tiedon ja muiden käyttäjien 
arvioiden määrä kasvattaa tämän luottamustasoa 
verkostossa ja mahdollisuuksia saada vieraita tai 
päästä itse vierailemaan muiden jäsenien luona. 
Turvallisuutta taataan jäsenten suositusten ja 
verkkosivun varmennusjärjestelmän avulla, 
mm. luottokorttitietoja keräämällä. Majoitusta 
tarjoavia voidaan etsiä erilaisten parametrien 
avulla, kuten sijainti, ikä, sukupuoli ja aktiivisuus. 
(Couchsurfing, 2014.) Kotimajoitus järjestetään 
yhteisymmärryksessä sekä majoittajan ja vieraan 
kanssa. Käytännön seikoista ja majoituksen 
luonteesta sovitaan etukäteen verkkosivun kautta. 
Rahaa majoituksesta ei pyydetä eikä tarjota. 
Couchsurfing-kulttuuriin kuuluu yleensä jonkin-
lainen muu palkkio, kuten ruoanlaitto, pieni lahja 
tai jonkinlaisen taidon opetus. 

Blomberg ajatteli, että kyselyjä tulisi 
ehkä muutama kuukaudessa ainakin 

talvisaikaan, mutta niitä alkoi tullakin 
useampi viikossa.
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Osa turisteista haluaa vaihtoehtoja ja kokea 
kaupungin tavalla, jolla paikalliset sen kokevat. 
Eksotiikkaa haetaan arkisista asioista. Couchsur-
fing-isäntien odotetaan usein kertovan vieraillen-
sa vinkkejä kotikaupungistansa ja viettävän aikaa 
vieraidensa kanssa esimerkiksi suosikkikahvilas-
saan. Autenttinen kulttuurikokemus saavutetaan 
hankkimalla paikallinen kontakti. Ilman tämän 
kaltaisia verkostoja se saattaa olla turistille 
hyvinkin vaikeaa. Couchsurfingin tarkoituksena 
on olla myös vuorovaikutteinen. Vieraat jakavat 
aina jotakin myös omasta kulttuuristaan. Yleinen 
keskustelunaihe onkin usein kulttuurien väliset 
erot. Verkoston kautta saavutetut kontaktit usein 
säilyvät ja saattaa muodostua pitempiä ystävyys-
suhteita. Verkosto yhdistää myös turisteja toisiin-
sa. Samassa kaupungissa ”surffaavat” voivat myös 
sopia tapaamisia tai järjestää yhdessä tapahtumia 
verkkosivun kautta. Couchsurfing onkin hyvä 
esimerkki, miten internetin kautta toimiva so-
siaalinen verkosto mahdollistaa paljon erilaisia 
fyysisen sosiaalisen elämän kohtaamisia.

Petri Mäkelä majoittaa silloin tällöin Tampereen 
Kalevassa sijaitsevassa kerrostalokaksiossaan 
sohvasurffareita. Hän keskittyy yhteisössä 
pääasiassa majoittamiseen. Motiivinaan hänellä 
on uusien ja ennen kaikkea mielenkiintoisten 
ihmisten tapaaminen sekä kontaktien saaminen 
mahdollista majoitus- ja opastustarvetta surffaaji-
en kotimaassa ajatellen. ”Omien ennakkoluulojen 

haurastuttaminen ja omien arvojen mukaan 
toimiminen ovat myös tärkeitä”, hän kertoo. 

Mäkelä asuu yksin. Hän antaa yleensä majoittujille 
avaimen, jotta he voivat käyttää asuntoa omien 
aikataulujensa mukaan, huomioiden kuitenkin hä-
nen itsensä aikataulut. ”Yhdessä tapauksessa olen 
sopinut surffaajan kulkevan sisään ja ulos oman 
aikatauluni mukaan”, hän huomauttaa.  Vieraat 
voivat käyttää kaikkia kaksion tiloja päiväsaikaan 
vapaasti, yöaikaan makuuhuonetta käyttää vain 
isäntä itse. Olohuone, johon mahtuu nukkumaan 
kaksi henkilöä, on tällöin vieraiden käytössä. 
Ensimmäiset vieraat ovat olleet vuoden 2010 
kesällä ja vilkkainta, jopa noin 15 vierasta, on ollut 
kesällä vuonna 2011. Monet ovat jättäneet posi-
tiivisia vertaisarvioita couchsurfing-verkkosivulle 
Mäkelästä.  Mäkelän omat kokemukset ovat 
olleet myös positiivisia. ”Yksityisyys muuttuu 
tietenkin, mutta siihen on varautunut sekä vieras 
että isäntä. Kun itse saa määritellä vierailun 
keston ja myös sen, hyväksyykö pyyntöä vai ei, on 
ennakkoon jo mahdollista valmistautua hyvin.” 
Mahdolliset ongelmat syntyvät hänen mukaansa 
vieraana olemisen ja lyhytaikaisen asumisen 
välisistä näkemyseroista, jotka konkretisoituvat 
käytännössä esimerkiksi siisteydessä ja ruokatar-
vikkeiden käytössä. Mäkelä kokee yksityisyyden ja 
oman asunnon kuitenkin muodostuneen hänelle 
itsestäänselviksi, jolloin väliaikainen muutos ei 
häntä ahdista.

Mäkelä kokee yksityisyyden ja oman 
asunnon kuitenkin muodostuneen 
hänelle itsestäänselviksi, jolloin 
väliaikainen muutos ei häntä ahdista.
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H1 WEB OY - Kotitoimisto Helsingissä

H1 Web Oy on verkkosuunnitteluyritys, joka toimi 
kotitoimistossa alkuvuodesta 2012 kesään 2013 
asti. Aki ja Jaana Björklund, jotka ovat yrityksen 
osakkaita, asuivat Helsingin Etu-Töölössä 1920-lu-
vulla rakennutussa kerrostalossa, isossa vuokra-
asunnossa, jota he käyttivät myös toimistonaan. 
”Asunnosta osa oli vuokrattu työsuhdeasunnoksi 
ja yksi iso huone yrityksen käyttöön. Käytännössä 
kuitenkin koko asunto oli päiväsaikaan yritystoi-
minnan käytössä, toisin sanoen edustusasuntona. 
Ruokasali ja olohuone toimivat neuvottelutilana, 
keittiössä valmistettiin kahvi ja tee”, Aki Björk-
lund kertoo. Toimistohuoneeseen oli myös oma 
sisäänkäynti, jota ei kuitenkaan avaimen puut-
tumisen vuoksi käytetty. Asunto oli verrattain 
suuri; 163m2, josta työhuone vei 35m2. Huoneet 
olivat suuria ja väljästi sisustettuja. Yksityisyyttä 
pystyi hakemaan esimerkiksi makuuhuoneista, 
joskin sille ei työpäivän aikana koettu tarvetta. 
Björklundin mukaan työaikana mitään tiloja ei 
ollut suljettu. Työaika noudatti pääsääntöisesti 
toimistoaikoja, vaikka jousto Björklundin mukaan 
olisi ollut helppoa. Hän itse kertoo tehneensä töitä 
myös toimistoajan ulkopuolella, mutta silloinkin 
vain toimistohuoneessa, joka helpotti rajan vetä-

mistä työ- ja kotielämän välillä. Työntekijöitä, joita 
oli 2-3, kävi päivittäin, asiakkaita tai yhteistyö-
kumppaneita kerran, pari kertaa viikossa. Kaikki 
pääsivät sisään ovisummerin avulla.

Motiivina kotona tehdylle toiminnalle oli hyödyn-
tää yritysverotuksessa työsuhdeasuntoa – se on 
helppo tapa ottaa yritykseltä rahaa ulos. Isommat 
vuokra-asunnot ovat myös usein neliöhinnoiltaan 
edullisia. Asumiskulut pienenivät näin suhteelli-
sesti.  Asiakkaat ihastelivat usein asuntoa ja tiloja. 
Toimijat miettivät toisinaan, näyttääkö heidän 
kotitoimistonsa epäammattimaiselta, mutta tästä 
ei ollut mitään varsinaisia merkkejä. Yritystoimin-
nalla meni taloudellisesti hyvin ja asiakkaita riitti. 
Mitään negatiivista Björklundit eivät järjestelystä 
löytäneet.   

Järjestely tiedettiin alusta asti väliaikaiseksi. 
Koska Björklundit muuttivat sittemmin pois pää-
kaupunkiseudulta, ei kodin valjastaminen samalla 
tasolla kotitoimistoksi ole sijainnin puolesta 
järkevää, vaikka motivaatio siihen riittäisikin. 
Työnkuvan sen mahdollistaessa, he aikovat panos-
taa nyt etätyön mahdollisuuksiin.

Käytännössä kuitenkin koko asunto oli 
päiväsaikaan yritystoiminnan käytössä, 

toisin sanoen edustusasuntona. 
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PROJEKTIONSRAUM - Kotitaidenäyttely 
Dresdenissä

Carolin Krahl ja Emil Straub toteuttivat ensimmäi-
sen kotinäyttelytapahtumansa ”Projektionsraum 
I” elokuussa 2013. Krahlin tilojen funktion uudel-
leenajattelua tutkiva valokuvanäyttely haluttiin 
tuoda tilaan, joka peilaisi itse näyttelyä. Krahlin 
mukaan tilan ominaispiirteitä haluttiin hyödyntää 
näyttelyn asettelussa ja asunnon joka nurkka 
pyrittiin ottamaan käyttöön. Ilmaisessa tapahtu-
massa oli motivaationa yksinkertaisesti luoda uusi 
näyttelykonsepti, ilman muiden tahojen asettamia 
vaateita. Myös taiteilijan halu saada töitänsä esille 
vaikutti tapahtuman syntyyn.

Dresdenin vilkkaassa ja nuorekkaassa Neustadtis-
sa sijaitseva asunto on entinen toimisto, joka 
myös edelleen on selvästi nähtävissä. 1800-luvun 
loppupuolen rakennuksen toisessa kerroksessa 
sijaitsevassa asunnossa asuu neljä ihmistä, joista 

yksi, Emil Straub, oli suunnittelemassa Krahlin 
kanssa näyttelyä ja huolehti myös tilaisuuden 
musiikista. Yksi asukkaista auttoi myös valmis-
teluissa ja huolehti baarista, kaksi muuta olivat 
poissa kaupungista. Näyttely alkoi eteisaulasta, 
jossa kaksi valokuvasarjaa johti olohuoneeseen 
ja keittiöön. Kolmas sarja oli sijoitettu kahteen 
kylpyhuoneeseen siten, että valokuvat näkyi 
parhaiten katsellessa ovensuusta. Asunnon 
takapihalla oli diaesitys, jonka näki myös keittiön 
ikkunasta. Keittiöön, olohuoneen kulkuaukolle, oli 
viritetty DJ-laitteisto. Suihkuhuoneen ovensuuhun 
oli rakennettu baari. 

Näyttely kesti vain yhden yön, iltakahdeksasta 
alkaen, korostaakseen muodonmuutoksen tila-
päisyyttä. Tapahtumaa markkinoitiin Facebookin, 
banq.de -tapahtumaportaalin ja valokuvaflyerien 
avulla. Yleisöä ohjattiin paikalle myös talon eteen 
asetetun kyltin avulla.

Carolin Krahlin valokuvasarja asunnon eteiskäytävässä Kuva: Mirko Eichler
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Tapahtuma keräsi noin 50 hengen kävijäkunnan, 
joiden joukossa odotukset tapahtumasta vaihte-
livat suuresti. Mainostuksen selkeästä kuvailusta 
huolimatta osa odotti tulevansa galleriaan, osa 
kotibileisiin. Osa tuli paikalle näyttelyn vuoksi, osa 
pelkästään musiikin. Osa oli järjestäjille entuu-
destaan tuttuja, osa täysin tuntemattomia, joille 
tapahtuma oli erityisesti suunnattu. ”Niistä keitä 
en tuntenut ennestään, puhuin uskoakseni jokai-
selle”, Carolin Krahl kertoo. ”On harvinaista saada 
suoraa palautetta ja päästä suoran sananvaihdon 
ytimeen niin nopeasti näyttelytilanteessa.”

Konseptin suhteen reaktiot olivat positiivisia. 
Ihmiset korostivat tapahtuman edesauttamaa 
avointa ilmapiiriä, joka helpotti teoksiin ja ih-
misiin tutustumista. Krahl kertoo valinneensa 
valokuvasarjat huomioiden näyttelytilan poikkea-
vuuden valkoseinäisestä galleriasta: ”Näyttelytila 
oli tavallaan puolueellinen tai jo käyttöön otettu. 
Yksi valitsemistani sarjoista peilasi juuri tätä,  
tilan muutoksen ja uudelleenkäytön potentiaalia. 
Kuitenkin kommenteissaan kävijät siirsivät koko 

asetelman takaisin minuun, arvostellen töitäni 
hyvin henkilökohtaisina ja intiimeinä, vaikka 
kyseessä oli kuvia pääasiassa julkisista tiloista.”

Näyttelyn aikana asunnon henkilökohtaiset 
huoneet pidettiin suljettuina osittain asukkaiden 
omasta toivomuksesta, osittain taiteilijan inten-
tioiden vuoksi: ”Uskon, että on olemassa raja mah-
dollisesti sananvaihdossa syntyvän teossarjan 
saaman erityisen konnotaation suhteen, riippuen, 
onko sarja riippuvainen tilasta vai puhtaasti 
itsenäinen. En halunnut töitteni ylittää tätä rajaa 
puhtaasti henkilökohtaiselle tasolle, joka on 
sidottu tilan yksityisyyteen,” Krahl kertoo.    

Tapahtuman onnistunut lopputulos sai järjestäjät 
suunnittelemaan tapahtumalle jatkoa ja jatkumoa. 
Ideana olisi vaihtuva sijainti ja taiteilijat. Sään-
nöllisesti, esimerkiksi noin kerran kuukaudessa 
järjestettävä tapahtuma vaatisi noin 1,5 viikon 
suunnittelujakson. ”Projektionsraum I” oli verrat-
tain spontaani. 

”...kommenteissaan kävijät siirsivät koko 
asetelman takaisin minuun, arvostellen 

töitäni hyvin henkilökohtaisina ja 
intiimeinä, vaikka kyseessä oli kuvia 

pääasiassa julkisista tiloista.”
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K6A6 - Eteisgalleria Jyväskylässä

K6A6-eteisgalleria on toiminut nimensä mukai-
sesti jyväskyläläisen Darja Zaitsevin eteisessä 
kaupungin keskustassa sijaitsevassa kerrosta-
lossa syyskuusta 2013 asti. Zaitsev kertoo idean 
lähteneen ystävän vastaavanlaisesta kokeilusta 
Rovaniemellä. Eteisen valkoiset tyhjät seinät ja 
ylimääräinen aika ennen varsinaisia päivätöitä 
mahdollisti idean käytäntöönpanon. Galleria syn-
tyi puhtaasti mielenkiinnosta ja kokeilunhalusta. 
Hyödyllistä oli mahdollisuus oppia käytännön 
asioita gallerian toiminnan pyörittämisestä, kuten 
ripustusmahdollisuuksista ja valaistuksesta.   

Darja Zaitsevin kanssa asunnossa asuu myös 
kämppäkaveri, jolla ei ollut mitään gallerian 
avaamista vastaan. ”Hän saattaa olla paikalla 
gallerian aukioloaikana, mutta se ei vaikuta hänen 
arkisen elämän toimiinsa asunnossa. Esimerkiksi 
tiskejä saatettiin pestä keittiössä galleriavieraiden 
paikalla ollessa”, Zaitsev kertoo. Zaitsev on pitänyt 
tilaa aina siivottuna ja pyrkinyt itse olemaan 
käytettävissä gallerian aukioloaikoina, mahdollis-
ten kysymysten varalta. Poissaolleessaan hän on 
järjestänyt ystävänsä galleriaa vahtimaan. Galleria 
käyttää pienehköä eteistä, josta on pääsy Zaitse-
vin ja toisen asukkaan huoneisiin sekä keittiöön. 
Useimmiten toisen asukkaan ovi on kiinni vierai-
den käydessä. Keittiöön ei ole ovea, minkä vuoksi 

sitä pyritään pitämään siistinä. Zaitsevin huoneen 
ovi on auki tai kiinni riippuen huoneen siisteydes-
tä. Erityisesti avajaisten aikaan useista kävijöistä 
on mielenkiintoista nähdä millaisessa huoneessa 
ja asunnossa gallerian pitäjä asuu. Keittiö muut-
tuu useimmiten oleskelutilaksi avajaisten aikaan, 
sillä eteinen on kuitenkin pieni (n. 5-7 m2). 

Asunto sijaitsee kerrostalon toisessa kerroksessa 
ovisummerin takana. Ovisummeriin on liimattu 
pieni K6A6-tarra, joka kuitenkin jää monelta huo-
maamatta. Talon käytävälle liimatut pienet tarrat 
johdattavat kävijöitä oikeaan osoitteeseen. Naa-
pureille tai isännöitsijälle ei Zaitsev ole kertonut 
asiasta mitään. ”Paikalle on sinänsä helppo tulla, 
jos tietää minne mennä ja mitä hakea. Asunto 
sijaitsee opiskelijoiden suosiman baarin yläker-
rassa, joten sijainti on mitä mainioin.”

Gallerian avajaisia vietettiin  syyskuussa 2013, 
jonka jälkeen järjestettiin kolme näyttelyä mar-
raskuuhun asti. Syksyn viimeinen näyttely oli 
marraskuun lopulla. Syksyn neljällä taiteilijalla 
oli kullakin käytettävänä kaksi viikkoa. Galleria 
on auki viikolla torstaista perjantaihin illalla 
klo 18-20 päivätöiden aikataulusta johtuen ja 
viikonloppuisin päivällä klo 12-15. ”Viikonloppui-
sin kävi vaihtelevasti porukkaa, välillä harmitti 

Sirpa Variksen näyt-
telyn avajaiset. Kuva: 
Darja Zaitsev
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kun ei voinut tehdä suunnitelmia tai matkustaa 
toiselle paikkakunnalle kun piti vahtia galleriaa, 
mutta niin kai niiden töiden kanssa yleensäkin 
tapahtuu”, Zaitsev pohtii sitoutumistaan gallerian 
pitämiseen. 
 
Gallerian avajaisten markkinointiin panostettiin: 
Julisteita painettiin, Facebookissa ja sähköposti-
kontakteiden kautta markkinoitiin ja paikallisleh-
dille ilmoitettiin tapahtumasta. Galleriatoiminnan 
käynnistyessä promootiossa keskityttiin lähinnä 
blogiin ja facebookiin, arkipäiväisen ihmisille 
aiheesta puhumisen lisäksi. ”Toisaalta toivoinkin 
että galleria saisi julkisuutta lähinnä puskara-
dion kautta, mutta lehtijuttukaan ei olisi ollut 
pahitteeksi”, Zaitsev harmittelee peruuntunutta 
lehtiartikkelia. ”Markkinointi ei ole sujunut ehkä 
niin hyvin, kuin olisin toivonut, sillä loppusyksystä 
galleriaan sattuneet harmittelivat sitä, etteivät ol-
leet kuulleet galleriasta alkusyksynä”, hän jatkaa.

Zaitsev oli odottanut enemmän kävijöitä, monina 
hetkinä tai päivinä, ei kävijöitä ollut lainkaan. 
”Eipä tavallisissakaan gallerioissa juuri porukkaa 
käy”, Zaitsev vertailee. ”Positiivisinta oli se, että 

ihmiset olivat aidosti kiinnostuneita.” Näyttelyn 
avajaisiin tuli hänen mukaansa aina ihmisiä. 
Kävijäkunta koostuu Zaitsevin mukaan lähin-
nä nuorista aikuisista, noin 25-30-vuotiaista. 
Useimmiten kyseessä on tuttuja ja tutun tuttuja, 
useimmiten myös taiteilijoiden ystäviä ja tuttuja. 
”Ehkä pari ihmistä on oikeasti käynyt pelkän lehti-
ilmoituksen takia”, Zaitsev arvioi. Kävijöitä on 
käynyt enemmän, kun galleriassa tapahtuu jotain 
erikoista, esimerkiksi avajaiset tai piirustuskerho. 

Zaitsev uskoo, että yksityinen tila vaikuttaa välillä 
käyttäytymiseen: ”Erään näyttelyn aiheena oli 
ruoka ja pidimme avajaiset piknik-henkisesti 
eteisen lattialla. Vaikka tilaa oli vähän, kävijöitä 
riitti.” Hän kertoo paikalle sattuneesta vanhem-
masta naishenkilöstä, joka oli kummastellut, 
onko kyseessä jonkinlainen sosiaalinen koe. 
Pienehkön tilan hän kokee kooltaan riittäväksi, 
vaikka avajaisissa onkin usein ollut ruuhkaista ja 
kuuma. ”Tilan koko voisi toisaalta olla suurempi, 
sillä silloin saisin esille isompia töitä.” Useimmat 
näyttelyn yksittäisistä töistä ovat olleet A4-arkin 
kokoluokkaa.  

 ”...gallerian aukioloajat sitouttavat minut 
olemaan kotona kaikki viikonloput. Olen 

kuitenkin oppinut, ettei kävijöitä kannata 
odottaa peukaloita pyöritellen vaan myös 
aukioloaikoina voi tehdä arkisia juttuja...”
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”Kun kävijöitä käy, olo on iloinen ja usko gallerian 
tulevaisuuteen on suuri. Yleensä ihmiset myös 
kehuvat ideaa ja näyttelyä. Toisaalta, kun ihmisiä 
ei käy, alkaa ärsyttää. Lisäksi gallerian aukioloajat 
sitouttavat minut olemaan kotona kaikki viikon-
loput. Joskus olenkin hankkinut paikalle ystäviäni 
tuuraamaan. Olen kuitenkin oppinut, ettei kävi-
jöitä kannata odottaa peukaloita pyöritellen vaan 
myös aukioloaikoina voi tehdä arkisia juttuja, 
useimmiten olen promonnut galleriaa netissä”, 
Zaitsev summaa omia kokemuksiaan toiminnasta. 
Hän kertoo oppineensa joustavuutta, kun yksi-
tyisyys muuttuu hetkeksi: ”Pitää olla itselleen 
armollinen, jos porukka istuu keittiössä, jossa 
kaikkia tiskejä ei olekaan tiskattu, vaikkei vieraita 
näytä asia vaivaavan.” 

Mahdollisia uhkia hän on myös pohtinut: ”Aluksi 
mietin, miten pitäisi varautua siihen, jos paikalle 
sattuisi jokin epätoivottu kadunmies. Pitäisikö 
paikalla olla aina kaksi ihmistä, puhelin jossain 
käden ulottuvilla, jos tilanne pahenee, mutta 
tällaiset epäilykset hälvenivät heti ensimmäisten 
viikkojen aikana.” Zaitsevia eikä hänen kämppis-
tään ole haitannut vieraiden ihmisten läsnäolo. 
Joskus tilanne saattaa olla hieman vaivautunut: 
”Pitäisikö sitä sanoa jotain, pitäisikö näyttelyä 
esitellä sen erityisemmin? Yleensä olen yrittänyt 
pysyä pois tieltä, mutta lähellä, jos kävijällä onkin 
jotain kysyttävää. Paras tilanne on sellainen, 
kun kävijöitä tulee kaksi tai kolme ja kaikki ovat 
ystävyksiä keskenään. Tällöin minun ei tarvitse 
keksiä keskustelun aihetta, tarkkailen tilannetta ja 
kommentoin tarvittaessa.” 

Liiketoimintana ei Zaitsev galleriaa näe, vaan 
tarkoitus on ollut oppia ja kokeilla. Teoksia ei ole 
myyty, vain myynnissä ollutta sarjakuvaa. Toimin-
taa Zaitsev aikoo jatkaa ainakin toistaiseksi, kun 
hän asuu vielä paikkakunnalla. Hän on suunnitel-
lut myös pitävänsä yhteisöllisen näyttelyn, jossa 
ihmiset saavat itse osallistua.

OLOHUONENÄYTTELY - Kotigalleriatapahtuma 
Helsingissä

Olohuonenäyttely-tapahtuma muutti 15 helsin-
kiläistä kotia julkisiksi gallerioiksi viikonlopun 
ajaksi 21.-22.3.2014. Yhteismaa ry:n, Rebecca Hir-
neisen ja Line Arhainx’n yhteisprojektin taustalla 
oli halu saada esille nuorten taiteilijoiden töitä 
ja tuoda taidetta lähemmäs ihmisiä. ”Näyttelyn 
pitäminen galleriassa tai sitä varten vuokratussa 
tilassa on usein liian kallista”, selventää tapah-
tumaa kuratoiva valokuvaaja ja elokuva-alan 
opiskelija Rebecca Hirneise. “Olohuonenäyttelyssä 
osallistujat pääsevät näkemään sekä taidetta uu-
dessa ympäristössä että tuntemattomien ihmisten 
koteja. Haluammekin myös rikkoa perinteistä 
käsitystä yksityisestä ja julkisesta tilasta”, kertoo 
Jaakko Blomberg Yhteismaa ry:stä. Asunnoissa 
oli esillä kansainvälistä maalaus-, valokuva- ja 
videotaidetta, performansseja, musiikkia sekä 
installaatioita. Taiteilijat, joita on mukana Suomen 
lisäksi mm. Ruotsista, Saksasta, Virosta, Austra-
liasta ja Ranskasta, valittiin mukaan hakemusten 
perusteella. (Olohuonenäyttelyn lehdistötiedote, 
2014.)

Tuulikki Blom oli yksi tapahtuman henkilöistä, 
joka avasi kotinsa tapahtuman järjestäjien ku-
ratoimalle taiteelle sekä tapahtuman yleisölle. 
Taideteokset kotigalleria ”Kustiin” valittiin asun-
non ominaisuuksien perusteella. Valokuvasarja 
ja videoinstallaatio sopivat asunnon muotoon. 
Lisäksi Blomin muusikkoystävä piti olohuoneessa 
pienen konsertin. Blom kertoo olleensa kiinnostu-
neensa situationismista omien opintojensa kautta, 
mikä johdatti hänet osallistumaan tapahtumaan. 
”’Aatteellisten motiivien lisäksi motiivina taisi olla 
puhdas ilonpito, rakkaus taiteeseen ja suoma-
laisen kulttuurin ravistelu: kyllä meille vaan saa 
tulla!” Blom kertoo. 
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Blom asuu 43-neliöisessä yksiössä Helsingin 
Harjun alueella. Asukkaat toimivat tapahtuman 
aikana valvojina ja luonnollisesti yksiön puitteissa 
avasivat kaikki tilansa ”paitsi kaapit” yleisölle. 
Tilan koon hän kertoo käyneen ahtaaksi etenkin 
konsertin aikana, mutta hänen mielestään se loi 
vain tunnelmaa. Blom ja hänen poikaystävänsä 
eivät joutuneet kuin imuroimaan asunnon. Hän 
kertoo olleensa etukäteen olleensa jännittynyt 
tapahtuman menestyksestä, jo pelkästään vaivaa 
nähneiden taiteilijoiden vuoksi. Toisaalta hän 
oli innostunut uusien ihmisten tapaamisesta ja 
taiteen tulemisesta kerrankin hänen luoksensa. 
Hän uskoo, että ihmiset lähtivät mukaan tapah-
tumaan ennakkoluulottomammin kuin yleensä. 
Tähän hän uskoo syyksi muiden saavan rohkeutta 
osallistumiseen toisten osallistumisesta. Toisten 
kotien näkemisen ja kotien epägalleriamaisuuden 
(kliinisyyden, jäykkyyden) hän uskoo vaikutta-
neen mielenkiintoon

Tapahtumaa markkinoitiin paitsi Olohuonenäytte-
lyn järjestäjien taholta, myös asukkaiden toimesta 
sosiaalisessa mediassa 1-2 viikkoa ennen tapahtu-
maa. Noin 100 henkeä osallistui Blomin galleriaan 
kahden päivän aikana. Kävijäkunnassa korostuivat 
turistit ja vaihto-oppilaat. Paikallisia nuoria ja kes-
ki-ikäisiä Blom kertoo olleen paikalla kiitettävästi. 
Kävijät pitivät hänen mukaansa näyttelystä sekä 
konseptista todella paljon. Paikalle löytäminen 
koettiin helpoksi ja vieraanvaraisuutta kehuttiin. 
”Eräs iäkkäämpi rouva kertoi kääntyneensä 
kahden olohuonenäyttelyn ovelta, koska ei uskal-
tanut mennä sisälle yksin. Meille hän uskaltautui, 
sillä myös eräs ryhmä sattui ulko-ovelle samaan 
aikaan. Hän lopulta kehui tunnelmaa mukavaksi”, 
Blom kertoo. Hän uskoo, että kävijöiden huomioi-
misella on suuri rooli, kuinka he voivat rentoutua 
ja antautua taide-elämykselle. ”Toki toisen kotona 
käymisestä voi tehdä hyvinkin vaikeaa!” hän 
jatkaa.

”Toki toisen kotona käymisestä voi tehdä 
hyvinkin vaikeaa!”

Videoinstallaatio 
Tuulikki Blomin asun-
nossa. Kuva: Jaakko 
Blomberg
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VIISVEISAAJAT - Lauluryhmä Tampereella

Omakotitalossa viikoittain harjoitteleva amatöö-
rilauluryhmä Viisveisaajat perustaa toimintansa 
laulamisen ilolle. Brittiläisen Faith Watsonin 
Singing for Larks -työpajoista käytäntöön inspiroi-
tunut toiminta kokoaa kaksi kertaa kuukaudessa 
kahdeksasta kymmeneen henkeä moniäänilaulun 
pariin. Emeritaprofessori Liisa Lautamatti kutsui 
ryhmän harjoittelemaan omakotitaloonsa, koska 
hyviä ja halpoja vaihtoehtoja ei ollut tarjolla. 
Käytössä on olohuone ja WC-tilat, satunnaisesti 
keittiö palvelevana tilana. Muita tiloja ei tarvita. 
Kaksi kertaa kuussa torstai-iltapäiväisin tapahtu-
va kokoontuminen kestää kerrallaan pari tuntia. 

Lauluryhmä syntyi kurssilla, jossa Lautamatti 
esitteli idean ja laittoi ilmoituslistan kiertämään. 
Alkuperäisestä viiden hengen ryhmästä on joku-
nen jäänyt pois, mutta sanan levitessä on mukaan 
tullut uusia ryhmälaulusta kiinnostuneita. Lauta-
matti oli haastatellut syksyllä 2013 ryhmän jäse-
niä ja tulokset kokemuksista olivat yksinomaan 
positiivisia. ”Ryhmään on helppo liittyä mukaan ja 
paikalle pääsy ei ole ollut ongelma. Kauempaakin 
tullaan paikalle”, hän kertoo tuloksista. 

Lautamatti kehuu järjestelyä oikein hyväksi, koska 
hän voi tarjota häiriöttömän tilan lähtemättä itse 
minnekään. Tila on ryhmälle riittävä. Kun Lauta-
matti on itse ollut estynyt osallistumaan kokoon-
tumiseen, on hän antanut avaimet jollekin ryhmän 
jäsenelle, joka on hoitanut kokoontumisen sillä 
kertaa. ”Ryhmä jatkaa toimintaansa ja pyrkii 
nauttimaan laulamisesta jatkossakin, olosuhtei-
den muuttuessakin”, Lautamatti kertoo. 

KELTAINEN BUDDHA - Meditaatio- ja lukupiiri 
Tampereella

Meditaatio- ja lukupiiriryhmä Keltainen Buddha 
syntyi, kun Sisko Laatikainen ystävänsä Markku 
Korsun kanssa huomasivat ihmisten kaipaavan 
meditaation ohella elämänfilosofisia keskusteluja. 
Vuodesta 2003 asti meditaatioryhmä otti toimin-
taansa mukaan myös lukupiirin. Niin kuin jäsen-
ten kotona tapahtuvat meditaatiokokoontumiset, 
myös lukupiiri toimii Laatikaisen kotona. ”Se on 
kätevää, koska se on ilmaista. Ihmisille tarjoutuu 
myös mahdollisuus harjoittaa vieraanvaraisuutta 
ja anteliaisuutta. Koti on luonnollisesti kodin-
omainen paikka. Ihmisiin tutustuu helpommin ja 
ihmisiin muodostuu läheinen suhde nopeammin, 
kuin jos lukupiiri pidettäisiin jossain julkisessa 
paikassa. Koti on helppo paikka järjestää lu-
kupiiri: ei tarvitse miettiä kuka varaa paikan, 
kuka siivoaa tai kenellä on avaimet”, Laatikainen 
summaa syitä järjestelylle.

Laatikainen asuu Tampereen Viinikassa, 30-luvun 
puutalossa, jossa on kaksi huoneistoa alhaalla ja 
kaksi ylhäällä. Hän asuu yksin yläkerran 50m2 
yksiössä.
Kaikkia tiloja käytetään kokoontumisissa; 
olohuonetta, eteistä, vessaa ja keittiötä. Keitti-
össä juodaan teetä ja jutellaan, olohuoneessa 
keskustellaan ja meditoidaan. Lukupiiri- ja me-
ditaatiokokoontuminen pidetään keskiviikkoisin 
klo 17.30-20. Lukupiiri aloitettiin vuonna 2007. 
Kolme ensimmäistä vuotta Laatikaisen asunnossa 
kokoonnuttiin joka toinen viikko, kolme viimeistä 
vuotta joka viikko.
 
Kuuden toimintavuoden jälkeen lukupiirissä käy 
n. 16 aktiivista kävijää. Ihmisiä on kerrallaan n. 
10-11. ”Lukupiiriin ja meditaatioon voivat tulla 
mukaan niin aloittelijat kuin pitempään har-
joittaneetkin.  Mitään kokemusta meditaatiosta 
ei tarvitse olla eikä tarvitse olla buddhalainen. 
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Riittää, kun on kiinnostunut meditaatiosta ja it-
sensä kehittämisestä” kertoo Laatikainen ryhmän 
toiminnasta. Lukupiiriläisissä käy niin nuoria kuin 
eläkeikäisiäkin. Suurin osa kävijöistä on iältään 
noin 40-50-vuotiaita. 

Lukupiiritoimintaa markkinoidaan vain Keltaisen 
buddhan nettisivuilla ja viikoittaisessa sähköpos-
titiedotteessa, joka lähetetään yli sadalle rekiste-
röityneelle ihmiselle. Toimintaa on markkinoitu 
myös Tampereella yhteisbuddhalaisessa tapah-
tumassa, jossa tamperelaiset buddhalaisryhmät 
esittelivät toimintaansa. Useimmat uudet jäsenet 
ovat kuulleet toiminnasta ystäviltään tai tutuil-
taan, jotka ovat suositelleet toimintaa.

Kokoontumisissa kävijät kiittelevät kodikkuutta 
ja lämmintä henkeä. ”Uusilla ihmisillä voi olla 
korkea kynnys tulla yksityiskotiin, jos he eivät 

tunne ennestään ketään lukupiiriläisiä. Tultuaan 
he kyllä kiittelevät, että joukkoon oli helppo 
tulla”, Laatikainen kertoo. Haittapuolena hän 
mainitsee yläkertaan johtavat jyrkät portaat, mikä 
on rajoittanut ainakin yhden liikuntarajoitteisen 
ihmisen osallistumista, joskin ei sitä täysin estä. 
Tilan koon hän kokee juuri ja juuri riittäväksi. 
Jos kävijöitä olisi vähänkin enemmän, tila alkaisi 
käydä pieneksi. 

Laatikainen on tyytyväinen toimintaan. ”Meillä 
on vireä ja aktiivinen keskusteluryhmä, jossa 
asioita voi jakaa. Lukupiirin keskustelut auttavat 
jaksamaan arjessa ja itse kunkin omissa elämän 
vaikeuksissa.” Hän uskoo, että tulevaisuudessa 
lukupiiri ja meditaatio jatkuvat entiseen malliin. 
”Mikäli kävijämäärä tästä vielä kasvaa, meidän 
täytyy harkita joko isompaa (julkista) tilaa tai 
sitten jakaantumista kahteen lukupiirin.

Keltainen buddha -ryhmä Sisko Laatikaisen asunnossa. Kuva: Markku Korsu
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ONNI - Kotikauppa Helsingissä

ONNI-kotikauppa toimi vaatesuunnittelija Tuula 
Pöyhösen kodin eteishallissa tammikuusta 2010 
maaliskuuhun 2012. Pöyhönen oli kokeillut 
sisustusarkkitehtiystävänsä kanssa kaupan 
pyörittämistä perinteisessä liiketilassa, mutta 
vuokranmaksu oli syönyt kaikki voitot. Koska Pöy-
hönen kuitenkin suunnitteli ja valmisti tuotteensa 
kotona, pystyi hän huolehtimaan samalla myös 
kotikaupasta. Näin hänen ei tarvinnut maksaa 
ylimääräisestä tilasta, saati erillisen liikkeen 
tarvitsemasta työvoimasta.

Asunto oli Helsingin Kruununhaassa katutasossa 
sijaitseva entisestä neuletehtaan teollisuustilasta 
muunnettu asunto, jonka pohjaratkaisu mahdol-
listi helposti liiketilan käytön asunnossa. Eteishal-
lissa oli isot kaapit, joissa nelihenkisen perheen 
vaatteita säilytettiin. Pelkästään myytävät tavarat 
olivat esillä. Pöyhösen puoliso ja lapset olivat 
poissa kotoa arkisin klo 9-17 ajan, mutta kauppa 
ilmoitettiin olevan auki aina, kuin Pöyhönen on 
kotona. Kauppa avattiin joko ovikelloa soittaen 
tai – niin kuin lähes poikkeuksetta ihmiset toi-
mivat – ajanvarauksella puhelimitse. Kadulla ei 
ollut mainosmateriaalia tai nimikylttiä, ovikellon 
nappia lukuun ottamatta. ”Eteishallin lisäksi muut 
tilat eivät olleet kaupan käytössä, joskin joskus 
joku halusi nähdä muunkin asunnon. Muutama 
lehtijuttu oli herättänyt ihmisten uteliaisuuden”, 
Pöyhönen kertoo. 

hänen ei tarvinnut maksaa ylimääräisestä 
tilasta, saati erillisen liikkeen 
tarvitsemasta työvoimasta

ONNI-kotikaupan myyntitila oli asunnon eteinen. 
Kuva: ONNI-kotikauppa
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Pöyhönen ei tehnyt minkäänlaista markkinointia. 
Lehtien kiinnostuksen ja sanan kiertämisen 
myötä kävijämäärä ja kiinnostus kasvoi. Hän 
panosti kotisivuihinsa graafikkomiehensä avus-
tuksella. Valokuvaajaystävällä kuvautettiin aina 
uudet tuotteet. Lehdet lainasivat myös tuotteita 
kuvauksiin. Kotikauppa tavoitti sekä ystäviä, että 
tuntemattomia; pääasiassa muodin ja muotoilun 
kanssa tekemisissä olevia. 

Pöyhösen omat kokemukset ovat oikein positii-
visia. Hän uskoo, että henkilökohtainen kohtaa-
minen suunnittelijan ja tuottajan kanssa merkitsi 
paljon monelle asiakkaalle. Se oli erityispalvelua. 
”Ne joiden mielestä tila ja konsepti oli liian intiimi, 
eivät tulleet käymään vaan olivat yhteydessä 
sähköpostin ja postin välityksellä”, hän uskoo. 
Vaateena oli toki jatkuva siivoaminen ja asunnon 
sovelias pohja. ”Kustannustehokkuus oli plussaa.”

Toiminta oli pienimuotoista ja alkutekijöissä, 
kun Pöyhöselle tarjottiin työtä designerina 
Marimekosta. Tarjouksesta ei voinut kieltäytyä, 
joten kotikauppa jäi. Hän kokee kuitenkin, ettei 
olisi koskaan saanut hyvää työtarjousta ilman 
ONNI-kotikauppaa. 

ANTIFACTORY VINTAGE  - Vaatekauppa 
Budapestissa

Fanni Stefankovits asuu Budapestin keskustassa 
yhdessä poikaystävänsä kanssa. Hän myi käytet-
tyjä vaatteita kolmannen kerroksen kaksiossaan 
arki-iltapäiväisin puolentoista vuoden ajan. Eri-
tyisiä järjestelyjä ei tarvittu. Vaatteet olivat esillä 
makuuhuoneen vaatekaapissa, jonka Stefankovits 
kertoo toimineen vahingossa kuin normaalissa 
vaatekaupassa. Poikaystävä ei Stefankovitsin 
mukaan häiriintynyt vaatekauppatoiminnasta. Ih-
miset pääsivät sisään ovikelloa soittamalla. Ainoa 
häiriö pariskunnan yksityisyydelle oli Stefanko-
vitsin mukaan pari ovikellon soittoa aukioloajan 
ulkopuolella.

Antifactory Vintage Home Shop -toimintaa pyörit-
ti myös Stefankovitsin ystävä, joka auttoi vaattei-
den keräämisessä ja kaupan markkinoinnissa. He 
mm. ottivat kuvia vaatteista Facebook-sivullensa. 
Stefankovitsin asunnossa järjestettiin avajaisjuh-
lat, jonka jälkeen asiakkaat tavoitettiin pääasiassa 
Facebook-sivun kautta. Asiakkaat olivat ystäviä, 
heidän ystäviään, mutta pääasiassa ulkomaalaisia 
turisteja. Asiakkaat Stefankovits koki sympaatti-
siksi. Hän kertoo tavanneensa monia samanhenki-
siä ihmisiä tällä tavalla. Vain muutamat asiakkaat 
ovat odottaneet tuotteita, jota esimerkiksi suuret 
ketjuvaatekaupat tarjoavat. Hänen liikkeensä 
vaatteet edustavat erikoisempaa ja «liioiteltua» 
tyyliä. Kodin valjastaminen liikkeeksi oli Stefan-
kovitsin mukaan etu juuri hänen marginaalisen 
tyylinsä kannalta. Hän pystyi tuomaan omaa per-
soonallisuuttaan sekä liikeideansa omaperäisyyt-
tä paremmin esille avoimessa kodissaan. Monet 
asiakkaat kiittelivät juuri tätä. Koska liikkeen 
maine kiiri ja Stefankovits ja hänen liikekump-
paninsa saavuttivat liiketoiminnallaan tarpeeksi 
tuottoa, päättivät he puolentoista vuoden jälkeen 
ryhtyä etsimään perinteistä liiketilaa. 
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PYÖRÄPAJA KOTKASSA

Hilla asuu paritalossa Kotkassa ja hänen autotal-
lissaan on vuodesta 2011 toiminut avoin pyöräpa-
ja. Tiistai-iltaisin kolmeksi tunniksi avautuva paja 
pyrkii olemaan matalan kynnyksen paikka kenelle 
tahansa tulla korjaamaan polkupyöräänsä tai 
rakentamaan romusta toimiva polkupyörä. Pyö-
räpaja toimii autotallissa, joka on kokonaan pajan 
käytössä ja erillinen asuintiloista. ”Pajan puolesta 
löytyy työkalut ja neuvoja, mutta tarkoituksena 
on, että ihmiset korjaavat tai oppivat korjaamaan 
pyöränsä itse”, Hilla kertoo.

Pyöräpajan ryhmällä on ideologiset tavoitteet 
toimintansa taustalla. ”Autoton maailma ja itse-
organisoitunut riippumaton yhteiskunta, jaka-
miseen perustuva oppiminen ja itse tekeminen”, 
listaa Hilla ryhmän ideologiaa. Pyöräpajan idea on 
kansainvälinen. Kaikki Kotkan pyöräpajaa pitävät 
henkilöt ovat olleet mukana Helsingissä pyörä-
pajatoiminnassa (kts. pyorapaja.info ja pajapaja.
tumblr.com). Organisaatio pyrkii olemaan mah-
dollisimman kevyt ja läpinäkyvä. Pajan käyttö, 
työkalut ja tarvikkeet ovat maksuttomia, mutta 
lahjoituksia, tarvikkeita ja vanhoja pyöriä otetaan 
vastaan. Uusien osien, esimerkiksi ketjujen tai 
uusien sisäkumien käytöstä pyydetään sisäänos-
tohintaa. Motiivi toiminnan pyörittämiselle on 
Hillan mukaan tuoda täysin riippumatonta asu-
kastoimintaa lähiöön. 

Hillan lisäksi asunnossa asuu vaihtelevasti 4-5 
ihmistä. Asukkaista 3-4 on aktiivisesti mukana 
pyöräpajatoiminnassa. Joku on aina avaamassa 
tilan ja pitämässä pajaa. Joskus myös asukkaiden 
ystävä on pyydetty pitämään pajaa, jos vakiryhmä 
on ollut estynyt. Kesäaikana kävijöitä on kerral-
laan 5-10 henkilöä, joista suurin osa on asukkaille 
tuntemattomia. Talvella kävijöitä käy kerrallaan 
1-4, jotka lähes kaikki ovat järjestäjille tuttuja.
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Pyöräpajan markkinointivälineinä on käytetty 
”puskaradiota”, internetiä ja lentolehtisiä. Kyltti 
talon edessä ohjaa ihmiset oikeaan paikkaan. 
Pyöräpajan väki on myös osallistunut muutamia 
kertoja kaupungissa järjestettävään tapahtumaan, 
vieden pyöräpajan paikalle. Tätä kautta ihmiset 
ovat myös löytäneet itse pajalle.

Tila on Hillan mukaan nykyään liian pieni, sillä 
he jakavat autotallin naapurin kanssa, jolla on 
iso auto. Yksityisyyttä autotallissa pyöritettävä 
pajatoiminta ei haittaa. Kesäisin pyöräpaja on 
helppo löytää, kun autotallin ovea pidetään auki 
ja kadulta näkee pajalle. ”Talvella ovi on lämmi-
tyssyistä kiinni ja kynnys tulla koputtamaan on 
varmasti suurempi. Kesäisin on helpompaa kun 
voi olla myös pihalla ja hitsauskin onnistuu”, hän 
kertoo. ”Ihmisten on toisinaan hankala ymmärtää 
tee-se-itse- ideaa ja he pyrkivät tuomaan pyöränsä 
huoltoon rahaa vastaan. Emme tahtoisi tehdä tätä 
vaan kannustaa ihmisiä tekemään itse. Tietenkin 
olemme huoltaneet esim. naapurin eläkeläisten 
pyöriä. He ovat ainakin olleet tyytyväisiä, sillä 
lähin pyörähuoltamo on viiden kilometrin päässä 
ja meillä saa helposti täytettyä kumit ja säädettyä 
pikkujuttuja”, Hilla kertoo. 

Hillan mukaan tärkeitä saavutettuja tavoitteita 
ovat tähän mennessä syntyneet uudet ystävyys-
suhteet ja rakennetut polkupyörät. Toimintaa on 
tarkoitus jatkaa samalla tavalla ainakin niin kauan 
kuin ryhmä asuu samalla paikalla. ”Muuton jäl-
keen paja seuraa mukana uuteen asuinpaikkaan”, 
Hilla uskoo.

Autoton maailma ja 
itseorganisoitunut 

riippumaton 
yhteiskunta, 
jakamiseen 

perustuva 
oppiminen ja itse 

tekeminen listataan 
tulevaisuuden 

ideaaliksi
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 tärkeää on kuitenkin olla täysin julkisia 
virtuaalisesti

DJ-FRIDAYS - Kotibileet Groningenissa

Hollannin Groningenissa vuonna 2011 aloitte-
leva DJ Roger Lutter halusi oppia muilta DJ:ltä, 
joten hän alkoi järjestää kotonaan perjantaisin 
amatööri-DJ:den kokoontumisia. Näissä illois-
sa DJ:t soittivat kukin vuorotellen setin, joka 
nauhoitettiin videolle ja ladattiin videopalvelu 
Youtubeen. Vähitellen myös muut ystävät alkoivat 
kokoontua paikalla ja tapahtumasta alkoi muo-
dostua Lutterin mukaan pikemminkin kotibileet. 
Paikalle saatettiin kutsua nimekkäämpi esiintyjä. 
Pian myös muut ihmiset alkoivat kysyä Lutterilta, 
voisiko hän viedä konseptinsa heidän koteihinsa. 
Lutter päätti konseptoida idean ja syntyi DJ Fri-
days. Tapahtumat alettiin lähettämään (stream) 
suorana lähetyksenä ja filmaamaan Youtubea 
varten joka kerta. Varsinainen tapahtuma, joka 
dokumentoidaan, alkaa perjantaisin klo 20 ja 
päättyy klo 2 aamuyöllä. Säännöllisesti järjestetyt 
DJ-perjantait muodostuivat organisaatioksi, joka 
keräsi ympärilleen yhä enemmän ihmisiä. Dynaa-
miseksi Lutterin kuvailema tuotantotiimi koostuu 
nykyään teknikosta, taloudenhoitajasta, yhteistyö-
vastaavasta, designtiimistä, ja vakio-DJ:stä. 

”Jokaiseen tapahtumaan kutsutaan ensin ka-
pasiteetin mukainen määrä ihmisiä, jotka ovat 
tuotantotiimin ja asunnon omistajien ystäviä. Jos 
emme saavuta kapasiteettia, kutsumme koko noin 
500-henkisen kontaktiryhmämme, ja valitsemme 
paikalle haluavista ne, ketä me haluamme paikal-
le”, Lutter kertoo pääsypolitiikasta. Eksklusiivinen 
tapahtuma on kuitenkin muodostanut monisata-
päisen, mutta tiiviin ryhmän ihmisiä, jotka ovat tu-

tustuneet toisiinsa tapahtumien kautta. ”Aloimme 
järjestää myös tapahtumia yökerhoissa, johon on 
kutsuttu ihmisiä, jotka olivat tutustuneet toisiinsa 
DJ Fridays -illoissa”, Lutter kertoo. Yökerhotapah-
tumia Lutter kuvaa välttämättömäksi kaupallisek-
si osaksi muuten täysin epäkaupallista konseptia, 
millä tuotetaan organisaation kulut. ”Olemme 
juuri kutsuneet tapahtumien järjestämisessä 
auttaneet ihmiset koolle illallisen merkeissä.”

Ihmiset haluavat heidän kodeissaan järjestettävän 
tapahtumia, johon kutsutuista ihmisistä päättää 
organisoiva taho. Tapahtuman aiheuttamista 
ongelmista on vastuussa asunnon omistaja. Lutter 
kertoo, että mahdollisten ongelmien vuoksi he 
kehottavat ihmisiä ottamaan etukäteen yhteyttä 
naapureihin. Aluksi asuntojen kaikki tilat olivat 
tapahtuman aikana yleisessä käytössä, mutta kos-
ka oli tärkeää saada ihmiset sinne, missä DJ soitti, 
suljettiin sittemmin mm. makuuhuoneet. Paitsi 
DJ-setit, myös asunnon olohuoneen tapahtumat 
videoidaan ja ladataan julkisena internetiin. Lut-
ter kertoo videoinnin merkityksen olevan DJ:den 
näkyvyyden kanavana. Monet lahjakkaat DJ:t 
eivät pääsisi muuten esille. Yleisön rooli kameran 
suhteen on ristiriitainen; osa yrittää piiloutua 
kameralta, osa haluaa tulla kuvatuksi. Lutterin 
mielestä tärkeää on kuitenkin olla täysin julkisia 
virtuaalisesti. Nyt konsepti on levinnyt Bulgariaan 
ja muita maita on luvassa. ”Haluan, että DJ Fridays 
on avoin (open source) konsepti, jonka kautta voi 
levittää musiikkia ja tavata uusia ihmisiä. Kuka 
tahansa saa meiltä työkalut käyttöönsä, jos haluaa 
aloittaa DJ-perjantait kotikaupungissaan”, Lutter 
mainostaa. 
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KNÖDELWIRTSCHAFTSWUNDER - Kotiravintola 
Berliinissä

Knödelwirtschaftswunder, suomeksi Knöödeli-
talousihme, on Berliinin Neuköllnissä sijaitseva 
perjantaisin avoinna oleva lähinnä knöödeleihin 
keskittynyt kotiravintola. Chris, yksi ravintolan 
pitäjistä kuvailee ravintolaansa ”yllätyksellisen 
kapinalliseksi”. Saksassa ravintolayrittämisen 
sääntöviidakko on valtava ja siksi näille berlii-
niläisille nuorille miehille harrastusmuotoinen 
toiminta haluttiin toteuttaa lupia kyselemättä. 
Chris empii kysyessäni, saanko ottaa kuvaa 
keittiöstä: ”En tiedä onko se hyvä idea, tiedäthän, 
me emme tee kaikkea sääntöjen mukaan”. Sään-
nöillä Chris viittaa todennäköisesti ravintolan 
keittiön hygieniaa koskevia lakeja, joita pienessä 
asunnon keittiössä ei ole välttämättä mahdollista 
noudattaa. 

Rakennus on tyypillinen berliiniläinen Miesthaus, 
nelikerroksinen kerrostalo, jossa asuu pääasiassa 
ihmisiä vuokralla. Asunnon olohuone on liiketila-
mainen, isoin kadulle aukeavin ikkunoin varustet-
tu huone, jota käytetään aina perjantai-iltaisin klo 
18-24 ravintolan ruokasalina. Asunnossa asuvat 
Jakob ja Werner, joilla on omat makuuhuoneensa 
sisäpihan puolella. Werner pitää ravintolaa 
yhdessä Chrisin kanssa, joka ei siis asu asunnos-
sa itse ollenkaan. Jakob ei osallistu ravintolan 

pitämiseen. Makuuhuoneet pysyvät ravintola-
toiminnassa suljettuina, vieraiden käytössä on 
luonnollisesti WC ja keittiössä laitetaan ruokaa. 
Luonnollisesti vaikeimmassa asemassa on Jakob, 
mutta ravintoloitsijat pyrkivät ottamaan hänen 
yksityisyytensä huomioon mahdollisimman hyvin. 
Chris huomauttaa, että julkinen toiminta-aika on 
kuitenkin vain kerran viikossa.

Kesällä 2013 perustettu ravintola tarjoilee ruo-
kaa 35-50 ihmiselle joka kerta. Kävijät löytävät 
paikalle ravintoloitsijoiden ystävien ja Facebookin 
kautta. Alussa kävivät lähinnä tuttavat, nyt ra-
vintolatila täyttyy tuntemattomista asiakkaista. 
Pääasiassa reaktiot toiminnasta ovat olleet posi-
tiivisia. Chris uskoo, että tunnelmaan vaikuttaa se, 
että ravintola on myös asunto. Ihmiset kiittelevät 
kotoisuutta, josta ravintoloitsijat haluavat myös 
pitää kiinni. ”Alussa ystävät oudoksuivat ravintola-
maisuutta ja sitä, että me tarjoilemme ruokaa heil-
le ja ettei sisällä saa polttaa. Nyt kuitenkin tilanne 
on hahmottunut kaikille ja se tuntuu ravintolalta, 
jossa on olohuonemainen tunnelma.

Chris ja Werner tekevät omien sanojensa mukaan 
työtä puhtaasti tekemisen ilosta ja sen helppou-
desta. Saadut tuotot käytetään toiminnan kehittä-
miseen. Kesällä 2014 on tarkoitus toteuttaa toinen 
unelma; myydä knöödelejä Saksan festivaaleilla ja 
paikallisella torilla vanhasta matkailuvaunusta.

Knödelwirtschaftswunder -ravintolan ruokasali avautuu kadulle kuin liiketila.
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TOIMINTATUTKIMUKSET

Toimintatutkimuksen tarkoitus on vaikuttaa 
käytäntöihin ja pyrkiä muutokseen. Tutkittavat 
ja tutkijat toimivat yhteistyössä aktiivisessa 
roolissa muutoksessa. Toiminnan tulosten lisäksi 
tuotetaan tietoa. (Kuula, 1999.) Tutkimusmuotona 
toimintatutkimus on hyvin monimuotoinen ja 
metodisesti väljästi määritelty, joten oma varsin 
epäsystemaattinen julkikotitoimintani voidaan 
sellaiseksi määritellä. Tässä osiossa esitellään 
kolme toimintatutkimusta, joiden tarkoituksena 
on ollut itse kokeilla toimintaa ja analysoida sitä. 
Paitsi, että idea diplomityöhöni syntyi omasta 

toiminnastani, oli minulla mahdollisuus olla 
mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa uusia 
sovelluksia. Diplomityön kannalta merkityksel-
listä olivat tarkempi analysointimahdollisuus ja 
dokumentointi. Toimintatutkimuksia käytetään 
myöhemmässä vertailuissa tasa-arvoisina muiden 
julkikotiesimerkkien kanssa. Diplomityön lisäksi 
motivaatio kokeiluihin syntyi ennen kaikkea ym-
märryksestä käyttää hyväksi asuintiloja erilaisissa 
toiminnoissa tarpeen vaatiessa. Hyvät kokemuk-
set saivat minut kokeilemaan uusia konsepteja. 
Tässä esiteltynä ovat ravintola, levykauppa, 
elokuvateatteri ja radiostudio. 

Kotiravintolan tunnelmaa. Kuva: Sourya Chansawang 



45

KOTIRAVINTOLA BUDAPESTISSA

Ravintolapäivä on vuonna 2011 kolmen helsin-
kiläisaktivistin perustama avoin kansainvälinen 
ruokakarnevaali, joka on kasvanut muutamasta 
ravintolasta yli viidessäkymmenessä maassa toi-
mivaksi, 10 000 ravintolan kokoiseksi, maailman 
suurimmaksi ruokatapahtumaksi. (restaurantday.
org, 2014) Yksinkertainen idea neljä kertaa 
vuodessa järjestettävässä tapahtumassa on kenen 
tahansa mahdollisuus osalllistua ja avata ravintola 
yhtenä päivänä missä tahansa. Ilmoittautuminen 
tapahtuu internetsivuilla, josta myös voi Google 
Maps -kartan avulla etsiä muita ravintoloita. Vaik-
ka monet ravintolat ovatkin kaduilla, on kotona 
avattuja ravintoloita ollut lukuisia. 

Avasin Budapestissa asuessani asuntooni ra-
vintolan ravintolapäivänä marraskuussa 2012. 
Toteutus syntyi yhdessä kahden muualla asuvan 
ystäväni kanssa. Asunto oli tyypillinen 1800-luvun 
loppupuolen korkeahuoneinen budapestilainen 
asunto, jossa kuitenkin huonejärjestys oli remon-
tin yhteydessä muutettu sellaiseksi, että suuren 
olohuoneen yhteyteen oli liitetty myös keittiö. 
Kaksi makuuhuonetta sijaitsi kadun puolelle 
jäävän suuren olohuoneen molemmin puolin. 
Sisääntuloaulan varrella on pesuhuone ja wc, sekä 
käytävä kolmanteen makuuhuoneeseen ja toiseen 
pesuhuoneeseen, joka siis oli todennäköisesti 
aikaisemmin toiminut keittiönä. (Kts. asuntopohja 
s. 58)

Yhdistämällä toinen makuuhuone olohuoneeseen 
saatiin suurempi tila pöytäryhmiä ja tarjoilua 
varten. Toista makuuhuonetta käytettiin varas-
tona ruokatarvikkeille. Tarjoilu tapahtui suoraa 
keittiönurkkauksesta olohuoneen sisäänkäynnin 
vierestä. Kolmas, sisäpihan puoleinen makuu-
huone pyhitettiin kahden kämppäkaverini tilaksi, 
jonne vierailla ei ollut pääsemistä.

Ruoka valmistettiin noin viiden hengen voimin 
pääasiassa edellisenä päivänä keittiössä. Tilaa 
vaativa ruoanlaitto ei olisi voinut toimia helposti 
samaan aikaan tarjoilun kanssa. Keittiö muuttui 
valmistuskeittiöstä tarjoilukeittiöksi. Suurin 
vaikeus järjestelyissä oli saada kämppäkaverini 
makuuhuone käyttöön. Valkovenäläinen yliopisto-
opiskelija ei osannut päättää tarvitsisiko hänen 
käyttää huonettaan yksityisesti ravintolan au-
kioloaikana. Hän vietti aikansa ravintolan auki-
oloaikana kolmannen asukkaan huoneessa, joka 
oli tälle hieman epämieluisa järjestely. Kuitenkin 
lyhyt kertaluonteinen järjestely saatiin toimimaan 
näillä pienillä kompromisseilla. 

Kolmannen kerroksen asunto ja reitti kadulta 
oli merkattu kylteillä, jotka ohjasivat osoitteen 
internetin markkinoinnin kautta selvittäneet 
asiakkaat paikalle. Monet tulivat paikalle silkasta 
uteliaisuudesta tapahtumasta kuultuaan. Paikalla 
käyneet nauttivat tapahtumasta silmin nähden ja 
myös runsaan positiivisen palautteen perusteella. 
Kodikas ympäristö viritti ihmiset sosiaaliseksi. 
Pöytäryhmissä toisilleen tuntemattomat vieraat 
tutustuivat ruoan ohessa toisiinsa ja jälkikäteen 
tapahtumaa muistellessa todettiin jopa ystävyys-
suhteiden alkaneen tässä tilanteessa. 

Odotimme paikalle noin kuuttakymmentä henkeä, 
mutta tavoite jäi reiluun puoleen. Vaikka talou-
dellisesti ei tapaus ollutkaan kannattava, kannusti 
yhteisöllinen ja lämmin ilmapiiri järjestämään 
tempauksen Unkarissa vielä uudelleen ja muuta-
ma ravintolan asiakas järjesti myös seuraavana 
ravintolapäivänä oman pop-up -ravintolan.
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LIVING ROOM RECORDS 

Vinyylilevyjen intensiivinen keräily ja useampi 
muuttourakka sai harkitsemaan oman levyko-
koelmani karsimista. Runsaat kaksi tuhatta levyä 
sisältävä kokoelma oli kahdeksan hyllymetrin 
mittainen, tuhansien eurojen arvoinen ja vaikeasti 
myytävä. Vaihtoehtoni niiden myymisen suhteen 
olivat vaikeita. Levykauppaan vieminen toisi mi-
nulle vain nimellisen korvauksen ja mahdollisesti 
osaa levyistä ei huolittaisi. Kirpputorille vieminen 
on myös onnenkauppaa. Rajattuna aikana ei ole 
mahdollista myydä montaa levyä. Kuljettamisen ja 
hinnoittelun vaiva sekä myyntipöytäkustannukset 
nostavat myös kynnystä. Internetmyynti mah-
dollistaa potentiaalisten asiakkaiden löytämisen, 

mutta pakottaa myöskin polkemaan hintoja sekä 
näkemään vaivaa listaamisessa, kaupankäynti-
keskustelussa ja postittamisessa. Living Room 
Records syntyi vaihtoehtoja punnitessa. Levyt 
ovat asunnossani levyhyllyssä valmiina, kuluja tai 
vaivaa ei listaamisesta tai hinnoittelusta ole, jos 
vain saan asiakkaat paikalle ostoksille. 

Marginaalimusiikkia myyvät levykaupat ovat 
katoamassa. Internetostaminen on tehty niin 
helpoksi ja mahdollisesti myös halvaksi, ettei 
levyjä kannata lähteä metsästämään fyysiseen 
levykauppaan. Kuitenkin jokin virtuaaliostami-
sessa jää puuttumaan. DJ-piireissä levykaupat 
olivat vinyylilevyn kulta-aikana ennen kaikkea 

Hannu Nieminen, Kim Kanerva ja Riku Pentti levyostoksilla Living Room Records -kaupassa
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kohtaamispaikkoja ja yhteisöllisen keskustelun 
tiloja. Tärppejä uusimmista julkaisuista tai räätä-
löityjä suosituksia sai kauppiaalta tai ostoksilla 
olleilta DJ:ltä. Tällaisten kauppojen asiakkaat 
tulivat nopeasti myös tutuksi toisilleen. Suomen 
kokoisessa maassa DJ:t tunsivatkin usein toisensa. 
2000-luvulla levyjä ostanutta DJ-sukupolvea 
yhdistää edelleen jo muutama vuosi sitten kuo-
pattu Lifesaver-levykauppa. Kyseinen kaupan 
muodostama piiri on pitänyt yhteyttä niin oman 
internetkeskustelufooruminsa, kuin sittemmin 
Facebook-ryhmänsä kautta. Itse kauppa herää 
henkiin enää parina viikkona vuodessa pop-up 
-hengessä. 

Living Room Records avautui samaan malliin pop-
up-kauppana. Aluksi sunnuntaisin asunnossani 
Tampereen keskustassa avoinna ollut kauppa ei 
ollut muiden menojeni tiellä. Se ei haitannut töitä 
tai opiskelua, saati yksityisyyttäni. Loin kaupalle 
graafisen ilmeen ja Facebook-tapahtuman. Koska 
tunnen suuren osan potentiaalista paikallisista 
asiakkaista, oli helppo markkinoida kauppaani 
suoraan heille. Saatoin myös levittää tietoa 
kaupastani muilla DJ-toimintaan ja levyjen keräi-
lyyn vihkiytyneillä kanavilla. Kauppa oli nimensä 
mukaisesti olohuoneessani, jossa sijaitsee valmii-
na levysoitinpöytä kuuntelua varten. Soitinpöydän 
edessä olevalle pöydälle asetettiin myyntilevyt. 
Pöydät jakoivat huoneen kahteen osaan, kuin kau-
pan tiskiin, joista toinen puoli oli asiakkaiden ja 
toinen myyjän. Erityisjärjestelyjä kauppapäivänä 
ei tarvinnut juuri tehdä. Asetin vain levylaatikot 
esille. (Kts. asuntopohja s. 58)

Kotikauppa oli auki ensin kahden kuukauden ajan. 
Joka kerta paikalle saapui asiakkaita. Kokemukset 
tästä ajasta olivat erittäin hyviä. Paikalle eksyi 
ensin paikallisia tuttujani, sitten ulkopaikkakunta-
laisia ja yllätyksekseni myös täysin tuntemattomia 
levyjen keräilijöitä. Tunnelma oli välittömästi 

kuin taannoin levykaupassa. Musiikkikeskustelut 
kävivät kiivaina, kuulumisia ja tietoutta vaihdet-
tiin. Asiakkaat ostivat levyjä, joita eivät olleet 
kuulleetkaan – suositusteni perusteella. Levyjä on 
tähän mennessä myyty satoja. Lisätulolähteenä 
kauppa on ollut minulle varsin merkittävä. Koska 
käytettyjen levyjen myyminen on verrannollista 
esimerkiksi kirpputorimyyntiin, ei verotuksesta 
kaupan suhteen ole tarvinnut välittää.

Myöhemmin lopetin kuitenkin säännöllisen 
aukiolon omien kiireideni vuoksi. Halusin myös 
kokeilla joustavampaa aukiolorytmiä. Nyt kauppa 
oli tarkoitus pitää auki tarvittaessa. Tämä hiljensi 
kaupankäynnin vilkkautta hieman. Toisaalta nyt 
harvat asiakkaat saattoivat viettää kaupassa aikaa 
rauhassa, useimmat tuntikausia. Samalla kaupas-
sa vieraillut ystäväni kysyi, olisiko mahdollista 
perustaa samalla konseptilla levykauppa Turkuun. 
Lupasin hänelle graafisen ilmeen käyttöoikeuden, 
mutta samalla päätin, että konsepti voisi olla open 
source -hengessä vapaasti käytettävissä kaikille. 
Syntyi Living Room Records Finland - yhteisö. 
Testimielessä Facebookin kautta perustettu avoin 
ryhmä oli tarkoitus olla osallistava kanava, jonka 
kautta paitsi saisi tietoa olevista kotilevykauposta, 
myös ohjeet oman avaamiseen. Ryhmän jäsen-
määrä kasvoi nopeasti ja kaksi kotilevykauppaa 
syntyi parin päivän sisällä avaamisesta. Sen 
jälkeen ryhmä muuttui kuitenkin passiiviseksi, 
mutta jäsenmäärä jatkaa edelleen hiljalleen 
kasvua. 
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RADIOSTUDIO TAMPEREELLA

Tamperelainen DJ-yhteisö Plauge sai vuonna 2012 
mahdollisuuden aloittaa paikallisohjelman tuotta-
misen valtakunnallistuneella Bassoradion taajuu-
della. Koska marginaaliradiota pyöritetään lähes 
talkoovoimin, ei radiostudion kokoonpanemiseksi 
ollut varaa yhtä viikoittaista ohjelmaa varten niin 
radiokanavalla, kuin ohjelmaa tekevällä ryhmällä-
kään. Kävin johdannossa läpi alkuvaiheen järjes-
telyä omassa asunnossani. Koska jouduin samana 
vuonna muuttamaan pois kaupungista, siirrettiin 
radiostudio niinikään Plauge-kollektiivin jäsenen, 
Antti Kujalan asuntoon. Studion muutossa oli huo-
mioitavaa, että Kujalan asunto on kooltaan vain 45 
m2 – yksi huone ja keittiö. Kuitenkin radiostudio 
istuu olohuoneeseen varsin vaivattomasti. Levy-
soittimet, miksauspöytä, tietokone ja mikrofonit 
ovat periaatteessa kaikki, mitä yksinkertainen 
studio vaatii. Makuualkovi jää verhojen taakse 
yksityiseksi tilaksi, olohuone ja keittiö palvelevat 
julkisempana edustusalueena. (Kts. asuntopohja 
s. 58)

Kollektiivin tuottamien radio-ohjelmien määrä on 
kasvanut viiteen ohjelmaan kolmella eri kanavalla. 
Näistä kolmea tehdään säännöllisesti Kujalan 
asunnossa. Kahta ohjelmaa isännöi pääsään-
töisesti Kujala itse, kolmatta Klaus Elfving, joka 
sopii Kujalan kanssa viikoittain erikseen ajankoh-
dasta, jolloin äänittäminen on sopivaa. Kujalan 
ja Elfvingin, mutta satunnaisesti myös muiden 
toimittajien pyörittämä Bassoradion ohjelma on 
muihin verrattuna toimituksellinen, joten paikalle 
saapuu usein haastateltavia vieraita. Kokemukset 
kotiin kutsuttavista vieraista ovat olleet hyviä. 
Paitsi haastateltavat, myös juontajat rentoutuvat 
kodikkaassa ilmapiirissä. Toiminnan epäammat-
timaisella järjestelyllä saattaa tässä suhteessa olla 
etua.  Kujala huomauttaa, että ainoa ongelma on 
muiden toimijoiden aikataulujen sovittaminen 
yhteen hänen omansa kanssa. Avaimia ei ole 
ylimääräisiä, joten hänen täytyy olla aina paikalla, 
kun muut tulevat tekemään ohjelmaa. Koska 
tulevaisuudessakaan ei marginaaliradion tekemi-
sestä todennäköisesti tulla saamaan palkkioita, ei 
toiminnan viemiselle vain radio-ohjelmien teon 
vuoksi erilliselle studiolle nähdä tarvetta. 

Radiojuontajat ja -vieraat käyttävät Antti Kujalan olohuonetta studionaan
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ELOKUVATEATTERI TAMPEREELLA

Kaikki julkikotisovellukset eivät todennäköisesti 
ole olleet menestyksekkäitä, mutta niistä on 
vaikeampaa saada tietoa. Siksi elokuvateatteri-
kokeiluni on syytä ottaa mukaan tarkasteluun. 
Kansainvälisenä lyhytelokuvapäivänä, osuvasti 
vuoden lyhyimpänä päivänä 21.12.2013 vietettiin 
Suomessa ensimmäistä kertaa organisoidusti tätä 
teemapäivää. Järjestävinä osapuolina olivat mm. 
Yle Teema, Suomen elokuvasäätiö, AVEK ja Future 
Shorts Finland. Lukuisten elokuvanäytösten 
ja YLE:n ohjelmatarjonnan lisäksi www.lyhyt-
elokuvapaiva.fi -sivuston ja Facebookin kautta 
kannustettiin ihmisiä järjestämään elokuvanäy-
töksiä myös kotona. Tapahtuman organisaatio 
lupasi toimittaa sarjan lyhytelokuvia osallistuville 
järjestäjille. Päätimme kämppikseni kanssa osal-
listua tempaukseen. Järjestimme levykauppana 
toimineen olohuoneemme täyteen tuoleja, ava-
simme omaan huoneeseeni johtavan väliseinän 
ja asensimme lainatun videotykin heijastamaan 
suurelle valkoiselle seinälleni. Järjestely oli 
helppo ja erittäin vakuuttava. Meillä oli noin 25:n 
istumapaikan elokuvateatteri kotonamme. (Kts. 
asuntopohja s. 58)

Valitettavasti vain neljä ystäväämme saapui 
paikalle. Uskon, että heikon osallistumisen takana 
oli tapahtuman kypsymättömyys, huono ajankoh-
ta (juuri ennen joulua) ja markkinointistrategian 
puutteet. Koska valtakunnallisesti vain kaksi 
kotielokuvateatteria ilmoittautui osallistumaan 
tapahtumaan, ei esimerkiksi sosiaalisen median 
kautta tapahtumaa juuri noteerattu. Verrattuna 
ravintolapäivään, jolloin osallistujia on satoja, 
on tapahtumalta on ainakin tällaisilla kanavilla 
vaikea välttyä.

Tuloksena kokeilusta oli kuitenkin järjestämisen 
mahdollisuuden todistaminen. Marginaalieloku-
vien, etenkin lyhytelokuvien markkinat ovat niin 
pienet, ettei kaupallisissa elokuvateattereissa ole 
niiden esittämiseen välttämättä mahdollisuuksia. 
Yksityisten ihmisten kotien kautta tapahtuvan 
levityksen avulla pienet ja marginaaliset elokuvat 
voisivat löytää yleisönsä. Organisointi ja tiedotus 
ovat haasteena toiminnan levittämiselle, mutta 
varmasti oikeiden kanavien ja metodien löytämi-
sen jälkeen menestys on mahdollista.

Olohuoneen saa yhdistettyä toiseen huoneeseen avaamalla siirtoseinän, 
mikä mahdollisti “elokuvasalin” järjestämisen
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YHTEENVETO

Julkikotiesimerkit ja toimintatutkimukset ker-
tovat monta mielenkiintoista ratkaisua varsin 
arkipäiväisiin haasteisiin, jotka liittyvät tilojen 
käyttöön, kuluihin, sosiaaliseen toimintaan, 
itseilmaisuun ja yhdessä tekemiseen. Esimerkit 
todistavat, että monenlaisia toimintoja voidaan 
toteuttaa erilaisissa tiloissa, jotka poikkeavat, 
kooltaan, sijainniltaan ja saavutettavuudeltaan 
konventionaalisista ja kaupallisista verrokeis-
tansa. Esimerkit osoittavat myös, että toiminnan 
luonne muuttuu yksityisessä tilassa lähes 
poikkeuksetta. Toisilleen tuntemattomat ihmiset 
altistuvat keskusteluille ja ovat kiinnostuneempia 
toisistaan. 

Kaikkia esimerkkejä yhdistää keveys. Mikään 
toiminta ei ole vaatinut järjestäjiltään suuria 
muutoksia, pitkäkestoista valmistelua tai ta-
loudellista sitoutumista. Julkikotitoiminnan voi 
aloittaa varsin spontaanisti ja yhtälailla, se ei 
välttämättä vaadi pitkäkestoista sitoutumista, jos 
kiinnostus tai aika ei riitä toiminnan jatkamiselle. 
Tavallisilla kodeista löytyvillä huonekaluilla on 
voinut toteuttaa monenlaisia erikoistoimintoja, 
vaikkapa toimintatutkimuksena esitellyn eloku-
vateatterin. Asuntojen erityinen pohjamuoto on 
voinut mahdollistaa kauppa- tai ravintolatoimin-
nan sujuvuuden, mutta esimerkit osoittavat, että 
lähes asunto kuin asunto taipuu monenlaiseen 
käytötarkoitukseen. 
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4. ANALYYSI

Analyysiosiossa tarkastellaan julkikotitoimin-
taa ja siihen liittyviä ilmiöitä sekä vertaillaan 
esimerkkejä useista näkökulmista. Analyysi on 
jaettu kolmeen teemaan: 1. aika, 2. tila ja 3. käyttö. 
Teemoituksessa oli aluksi mukana myös otsikoina 
merkitys ja rajapinnat, mutta nämä teemat ovat 
sittemmin sisällytetty kevyemmin käsiteltynä 
muiden otsikoiden alle. Laveat teemat kattavat si-
sällään julkikotitoiminnan erityispiirteitä kunkin 
teeman sisällä.   

Aika-osiossa käsitellään modernisuutta, rytmiä 
ja niiden muutoksia Baumanin ja Lefebvren 
teorioiden avulla. Julkikotitoimintaa tarkastellaan 
myös leikin, liminaalisuuden ja väliaikaisuuden 
kautta. Tila-osiossa tarkastellaan yksityistä 
ja julkista tilaa ja niiden rajapintoja. Samalla 
vertaillaan asunnon joustavuuteen vaikuttavia 
tekijöitä. Käyttö-osiossa aihetta katsotaan pääsyn, 
toiminnan ja kontrollin kautta. Tilan eksklusiivi-
suuden ja inklusiivisuuden käsitteitä tutkitaan 
vertaamalla julkikotia kolmannen paikan, klubien 
ja salonkien konsepteihin. Lopuksi tarkastellaan 
regulaatioiden ja instituutioiden merkitystä.
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4.1 AIKA

MUUTTUVAT MODERNIT RYTMIT

Funktionalistinen suunnittelu otti huomioon tilan 
ja sen erityistarpeet. Jokaiselle toiminnolle tuli 
löytyä sopiva tila. Kodista tuli levon ja vapaa-ajan 
tila, jossa toiminnot eriytyivät aina nukkumisen, 
ruokailun, taloudenhoidon ja muiden kotielämään 
liittyvien funktioiden mukaan. Työ eriytyi kodista 
omiin paikkoihinsa kaupungissa. Asuinalueelta 
alettiin matkaamaan työpaikka-alueille. Ratio-
naalinen ajattelu ei tehokkuuspyrkimyksissään 
kuitenkaan ottanut huomioon aikaa. Lopputu-
loksena oli ajan suhteen tuhlailevaa tilankäyttöä. 
Eriytyneet tilat eivät palvelleetkaan kuin tietyn 
aikaa päivästä, viikosta tai vuodesta.  

Elämän rutiinit kuljettavat ihmisiä samojen paik-
kojen välillä. Ihmisten virrat kodeista työpaikoille, 
takaisin ja vapaa-ajan toimintoihin toistuvat usein 
päivistä, viikoista ja vuosista toisiin. Virtojen 
rytmit ovat samanlaisia monella säännöllistä työtä 
tekevällä tai vaikkapa koulussa käyvällä. Säännöl-
linen elämänrytmi varioi harvoin tiloissa ja vielä 
harvemmin ajassa. Ajan käyttö on yhdenmukais-
tettua ja erilaisten sääntöjen kuten työaikojen ja 
aukioloaikojen pakottamaa. Tämä järjestys voi 
muuttua ihmisen elämänvaiheiden, mutta myös 
kulttuurin muuttuessa. Perheen, opiskelijan, elä-
keläispariskunnan ja koulun luokkaryhmän rytmit 
muuttuvat ja mukautuvat kukin olosuhteidensa 
johdosta; valintojen kautta tai yhteiskunnan 
sanelemana. 

Koti, työ ja huvi muuttavat rooliaan kulttuurissa. 
Ennen teollistumista vapaa-aika nivoutui työhön, 
joka tapahtui kotona. Teollistumisen aikana kodin 
ja vapaa-ajan tehtävä oli auttaa jaksamaan kodin 
piiristä irtautuneessa työssä. Monet säännölli-
sessä työssä käyvät ihmiset kertovat tekevänsä 

työtä vapaa-aikaansa varten. Kuitenkin ”Living for 
the weekend” vaikuttaa olevan uudelle luovalle 
luokalle kestämätön ajattelutapa. Richard Florida 
(2002: 58) huomauttaa, että luovaa työtä tehnei-
den ihmisten aikakäsitys on aina ollut vääristynyt. 

Luovan luokan kasvaessa 1950-luvulta alkaen 
on myös säännölliseen rytmiin tottumattomien 
ihmisten määrä kasvanut (Florida, 2002: 44). 
Raha ei välttämättä ohjaa luovien ammattilaisten 
työtä, vaan intohimo siihen. Pelkkä viikonloppu ja 
arki-illat eivät riitä tuottamaan mielihyvää. Myös 
työn tulee olla merkityksellistä ja hauskaa ja sen 
puolesta saatetaan uhrata myös vapaa- ja koti-
aikaa. Luovan luokan tendessi on päästä elämän 
säännöllisistä rytmeistä joustavampiin rytmeihin 
(Florida, 2002: 245).

Puolalaisen sosiologin Zygmunt Baumanin 
mukaan olemme siirtyneet kiinteästä moder-
nisuudesta (solid modernity) nestemäiseen 
modernisuuteen (liquid modernity). Kiinteä 
modernisuus perustui ajatukseen, että pystytään 
luomaan täysin rationaalinen, täydellinen maail-
ma. Muutoksen rooli koettiin väliaikaisena, kohti 
valmista maailmaa, jossa muutosta ei enää tarvita. 
Nestemäisen modernisuuden ajalle on tyypillistä 
jatkuva muutos. Mikään ei pidä muotoaan pitkään. 
Uskomus täydellisyyteen on kadonnut ja tilalle 
on tullut horjuvuus ja epävarmuus. Muutos on 
asettanut ihmisille uusia haasteita. Instituutiot 
eivät ole enää tarpeeksi nopeita reagoimaan 
muutoksiin, eivätkä siten ole enää kaava elämän-
suunnitelmille. Ihmisten tulee itse löytää keinot 
elämänsä järjestelemiseksi. Ura ei ole välttämättä 
enää lineaarinen työkehitys, vaan sarja mahdol-
lisesti toisistaan riippumattomia lyhytaikaisia 
projekteja. Ihmiset ovat jälleen nomadeja, alin-
omaa liikkuvia, paikkaa, ihmissuhteita, työtä ja 
arvoja vaihtavia. Fragmentoitunut elämä vaatii 
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joustavuutta ja sopeutuvuutta. (Bauman, 2000, 
Bishop & Williams, 2012 mukaan)

Filosofi Henri Lefebvre (2004) kuvailee rytmien 
täyttämää maailmaa kehittämänsä rytmianalyysin 
keinoin. Lefebvren mukaan maailma koostuu 
erilaisten rytmien päällekkäisyydestä, jota kut-
sutaan polyrytmiksi. Lefebvren mukaan näiden 
päällekkäisten rytmien yhteensovitus voi joko 
tuottaa harmonisen lopputuloksen (eurhythmia) 
tai verrattain voi syntyä sekasorto (arrhythmia). 
Sekasortoa aiheuttavat häiriöt aiheuttavat sys-
teemissä epätasapainoa, esimerkiksi ihmisen 
kehossa sairauden. Lefebvren mukaan eurytmiik-
ka syntyy sisältä päin. Lefebvre esittelee myös 
isorytmin (isorhythm), joka on kokoelma hierark-
kisesti koordinoituja rytmejä. (Lefebvre, 2004) 

Julkikotitoiminta on esimerkki ihmisten irrottau-
tumisesta säännöllisen työnteon määrittelemän 
yhteiskunnan rytmeistä, sen samalla sopeutuessa 
siihen. Useimmat julkikotiesimerkit ovat pro-
jekteja, jotka toimivat niin kauan kuin on vain 
mielekästä. Ne voivat olla osa muita projekteja, 
jotka ovat palasia urakehityksessä tai muissa 
kokonaisuuksissa. Kodin käyttö mahdollistaa 
toimijoiden omien, sisältäpäin syntyvien rytmien 
korostumisen. Omaehtoisuus toimii vastakohtana 
yhteiskunnan määrääville isorytmeille. Julkikoti-
esimerkkien rytmit lomittuvat, joustavat, sovitte-
levat ja toistuvat vain tarvittaessa ja haluttaessa. 

Ihmisen elämään vaikuttavat erilaiset rytmit muo-
dostavat polyrytmin. Ihmisen henkilökohtaiset 
rytmit kohtaavat muiden ihmisten rytmit, domi-
noivat isorytmit, kuten yhteiskunnan rytmit ja 
kosmiset rytmit, kuten vuorokauden vaihtuminen. 
Kotielämän rytmiin vaikuttaa perheenjäsenten tai 
asuinkumppanien rytmit. Esimerkiksi Blombergin 

Airbnb-vuokraustoiminnassa ongelmaksi ovat 
koituneet hänen kämppäkavereidensa rytmit, 
jotka ovat olleet ristiriidassa Blombergin ja 
hänen vieraidensa rytmien suhteen. Työnteon 
rytmi riippuu asiakkaiden ja liikekumppaneiden 
rytmeistä ja yleisesti sovituista rytmeistä, kuten 
lounasaika, viikkopalaveri ja vuosistrategia. Jul-
kikotitoiminnan tilojen koot määrittelevät myös 
toimintaan osallistuvien ihmisten määrää. Pienien 
ryhmien rytmit ovat joustavampia kuin suurten 
organisaatioiden. Yhteiskunnan dominoivat 
rytmit vaikuttavat yleisesti siihen, milloin tiettyjä 
asioita tehdään. Julkikotien omaehtoinen toiminta 
synnyttää omat sisältä päin syntyvät rytminsä, 
jotka ovat eri tavoilla sovitettuja muihin rytmei-
hin, ristiriitojen välttämiseksi. Monen julkikodin 
toiminnan ajankohta liittyy kuitenkin vapaa-ajan 
rytmeihin, jolloin säännöllisen työn dominanttien 
rytmien intensiteetti on pienempi. 

Rinnastamalla Lefebvren ja Baumanin teorioita, 
voidaan ajatella, että kiinteän modernisuuden 
lineaariset rytmit ovat muuttumassa nestemäisen 
modernisuuden kompleksisiksi ja alinomaa muut-
tuviksi rytmeiksi. Globaalisssa maailmassa työn-
teon rytmit muuttuvat eri aikavyöhykkeiden ja 
kiihkeän tahdin vuoksi sekavammiksi. Työpaikan 
sijainti, työaika ja työryhmät ovat muuttumassa 
vakioista muuttujiksi. Tilankäytön kannalta tämä 
tarkoittaa entistä kompleksisempaa tilalogistiik-
kaa tai valtavaa hukkatilakapasiteettia. Koska 
säännöllisyys vähenee, olisi tilan käytön tehok-
kaana pitämiseksi järjesteltävä alinomaa tilalle 
korvaavaa käyttöä tilan jäädessä väliaikaisesti 
tyhjäksi. Mm. Airbnb-palvelun harjoittama ajan 
ja tilan logistinen sovittaminen kotien suhteen 
voidaankin nähdä yhtenä suurimmista potenti-
aaleista, jota julkikoti voisi mahdollistaa – myös 
muilla kuin majoitukseen liittyvillä aloilla. 
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RAJALEIKKI VÄLIAIKAISISSA TILANTEISSA

Julkikodit palvelevat monipuolisempia tavoitteita 
kuin vain työ tai vapaa-aika. Joillakin toimijoista 
on ideologisia päämääriä, kuten pyöräpajan Hillan 
haaveet autottomasta maailmasta, joka on riippu-
maton ja itseorganisoitunut. Julkikoti voi toimia 
omaehtoisena kanavana, jossa voi toteuttaa ja 
ilmaista itseään. Kotigalleriat ovat hyviä esimerk-
kejä tästä. Yhteisöllisyyden ja uusien ihmissuhtei-
den luonti on keskeisellä sijalla esimerkiksi couch 
surfing -toiminnassa. Myös kokoontuvien ryhmien 
taustalta löytyy sosiaalinen merkitys. Haastatte-
luissa toistuu kodin merkitys avoimen ilmapiirin 
synnyttämiselle. Monelle kodin käyttö toimintaan 
on taloudellinen ratkaisu. Osalle esimerkeistä syn-
tyy jopa ratkaiseva taloudellinen hyöty järjeste-
lystä. Berliiniläisen kotiravintolan Chris mainitsee 
hauskuuden ja helppouden ravintolatoimintansa 
motiiviksi. Haastatteluista ei välttämättä kuiten-
kaan ilmene abstraktimpia motiiveja. Voidaan 
olettaa, että pelkästään uudenlainen tilanne ja 
erilaisella tavalla toimiminen on kannustavaa ja 
palkitsevaa. 

Pop-up, tapahtumat ja muut väliaikainen toiminta 
ovat tulleet osaksi kaupunkielämää. Ihmiset 
aloittavat väliaikaiseksi tarkoitettua toimintaa 
mielikuvituksellisissa paikoissa kokeillakseen 
liikeideoita tai puhtaasti huvin ja vaihtelun moti-
voimana. Tapahtumat, uusien tilojen käyttöönotto 
ja konventioista poikkeavat tilanteet edesauttavat 
sosiaalisen ja luovan toiminnan syntymistä. 
Väliaikaista toimintaa voi verrata leikkiin, joka 
on Stevensin (2007) mukaan yksi tärkeimmistä 
julkisen tilan toiminnoista. 

Leikki on monimuotoista ja luovaa, rajoja testaa-
vaa toimintaa, johon osallistutaan hedonistisista 
syistä. Sen kautta ei saada materiaalisia hyötyjä, 
vaan toiminta itsessään ilman muita tavoitteita 
synnyttää psykologisia hyötyjä. Leikin avulla 

Synkroninen rytmi sopeutuu parhaalla mah-
dollisella tavalla käyttäjien ja toimijoiden ryt-
meihin. Airbnb ja couchsurfing -järjestelmät 
etsivät toisiinsa sopivia rytmejä majoittajien 
ja majoittujien välillä. Kotikaupat ONNI ja Li-
ving Room Records toimivat “auki sopimuksen 
mukaan” -periaatteella, jolloin asiakkaat otta-
vat yhteyden toimijoihin. Alisteiset rytmit rea-
goivat dominantteihin rytmeihin. Perinteistä 
toimistotyöaikaa noudatti H1-kotitoimisto. 
Antifactory-vintagevaatekauppa toimii vain 
arki-iltapäiväisin. K6A6-eteisgalleria on auki 
aikoina, jolloin gallerioitsija (tai useimmat 
kävijät) ei ole itse palkkatyössä. Kertaluon-
toinen rytmi on tuttua pop-up -toiminnasta. 
Se kestää ajan, jolloin toiminta on mahdollista 
tai kannattavaa toteuttaa. Se voi toimia myös 
synkronisesti. Ravintolapäivän aikana avatut 
ravintolat, tai olohuonenäyttelytapahtuman 
aikana avatut galleriat hyötyvät ensinnä-
kin tapahtuman synnyttämästä toistuvasta 
rytmistä, mutta myös muiden pop-upien sa-
manaikaisesta aukiolosta syntyvän kluste-
riedun ansiosta.  Ravintolapäivän käyttäjät 
ovat oppineet tapahtuman säännöllisyyden 
ja tapahtuman aikana syntyvä ravintoloiden 
runsaus houkuttelee osallistumaan mukaan. 
Toimintatutkimuksena käsitelty Living Room 
Records -konsepti on toiminut kokeilumielessä 
useammalla eri tavalla aukiolorytminsä suh-
teen. Ensimmäiset kaksi kuukautta sunnuntai-
iltapäivisin toiminut kotikauppani jatkui “auki 
tarvittaessa” -periaatteella. Se ei osoittautu-
nut verrattain hyväksi konseptiksi, koska asia-
kasmäärät kääntyivät laskuun. Turun yksipäi-
väinen kotilevykauppa oli taas menestyksekäs 
kokeilu.
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irtaudutaan arkielämän rooleista, säännöistä 
ja odotuksista. Leikki tarjoaa mahdollisuuden 
kritisoida, muuttaa ja laajentaa yhteiskunnallisia 
käytäntöjä. Sen avulla on mahdollista kokeilla 
helposti ihmisten rajoja ja samalla synnyttää 
yhteenkuuluvuuden ja yhteisöllisyyden tunnetta. 
(Stevens, 2007: 47-49.) 

Stevens vertaa leikkiä liminaalisuuden käsit-
teeseen. Liminaalilla tarkoitetaan (rituaalin eri 
vaiheiden) välitilaa, siirtymävaihetta, jossa normit 
ja säännöt eivät päde ja toiminnan päämäärä 
ei ole selvillä. Sen aikana ihmisten kokemukset 
itsestään ja muista ihmisistä vahvistuvat. Leikin 
aikana syntyy vastaavanlainen tietoisuuden 
kasvu. Tämä tila on tärkeää ihmisen identiteetin 
muodostumiselle. Se on tapa synnyttää luovuutta. 
Samalla tavalla teini-ikäiset ovat liminaalisessa 
siirtymävaiheessa, jolloin he kokeilevat omia, 
muiden ihmisten ja yhteiskunnan rajoja. (Stevens, 
2007: 51-53.) Richard Floridan mukaan myös luo-
va luokka suhtautuu kärsimättömästi työn, kodin 
ja vapaa-ajan välille asetetuille rajoille ja vaatii 
elämyksellisyyttä ja luovia kokemuksia. (Florida, 
2002: 57). Onko näinikään luovalla luokalla 
tendenssi kohti liminaalisia kokemuksia? 

Muodostamme strategioita, periaatteita ja käytän-
töjä määrittelemään kategorisia rajoja yksityisen 
ja julkisen tilan välillä. Nämä tilojen väliset rajat 
mahdollistavat kuitenkin myös leikin. (Nippert-
Eng, 2010: 10.) Julkikotien toiminta voi olla 
tällaista rajaleikkiä. Väliaikainen julkinen toiminta 
yksityisessä tilassa synnyttää tavallisesta poikke-
avan asetelman; liminaalisen tilan, jossa ihmisillä 
on mahdollisuus poiketa olevista konventioista ja 
omista rooleistaan. Kuten esimerkeistä huoma-
taan, ihmisten alttius sosiaaliselle kanssakäymi-
selle vahvistuu. 

Monenlaisen julkikotiesimerkkeihin verrattavan 
perinteisen toiminnan luonne eroaa julkikodeista 
nimenomaan toimijoiden ja käyttäjien välisen 
henkilökohtaisen vuorovaikutuksen suhteen. Gal-
leristit, kuten Krahl, kehuvat saaneensa kontaktin 
yleisöön harvinaisen nopeasti. Molemmissa koti-
kaupoissa, sekä levykaupassa henkilökohtainen 
palvelu korostuu. Airbnb- ja etenkin Couchsurfing 
-toiminnassa käy ilmi, kuinka henkilökohtaisen 
kontaktin kautta voidaan päästä syvemmälle 
paikalliseen kulttuuriin. 

Walter Benjaminin klassisessa Naples-esseessä (1928) Benjamin ihmettelee Napolin elämän huokoi-
suutta (engl. porosity).  Tilanteet eivät ole pysyviä. Lopullista ratkaisua yritetään välttää. Rajoja on 
vaikea piirtää. Huokoisuus muodostuu ennen kaikkea improvisaatiosta, jonka vaatimuksesta mahdol-
lisuudet käyttää tilaa tulee aina säilyttää. Napolilainen kulttuuri elää Benjaminin esseessä yhteisön, 
ei yksilön kautta. Kaupungin katujen elämä sekoittuu asuntojen ja takapihojen elämään. Koti ei ole 
pohjoiseurooppalaiseen tapaan pakopaikka, vaan varasto, josta elämä pursuaa yli. Parvekkeet, ikku-
nat, pihat, portit ja raput toimivat näyttämöinä. Niin kuin olohuoneiden elämä ilmestyy aina uudelleen 
kaduille, siirtyy myös katujen elämä olohuoneisiin. (Benjamin, 1928.) Benjaminin Napoli muistuttaa 
spontaaniuden merkityksestä. Väliaikaisten, muuttuvien tilanteiden synnyttämä tunnelma köyhässä 
kaupungissa on järjestelmällisyyteen tottuneen pohjoiseurooppalaisen matkailijan silmin erilaista ja 
kiinnostavaa. Vastaavanlaisen yllätyksellisen elämän ihailu jatkuu turistioppaiden kuvauksissa autent-
tisuudesta lähes sata vuotta Benjaminin kirjoituksen jälkeen. Julkikodeissa piilee pyrkimys saavuttaa 
jotakin samankaltaista; rikkoa tilojen rajojen ja ajallisen pysyvyyden merkityksiä.
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4.2 TILA

ASUNTOJEN YKSITYINEN JA JULKINEN TILA 
SEKÄ RAJAPINNAT

Täysin yksityinen ja julkinen ovat ideaalisia 
ääripäitä, joita on todellisessa maailmassa 
mahdotonta saavuttaa. Kaikki elämämme ko-
kemukset ja asiat löytyvät näiden ääripäiden 
väliltä. Jokainen skaalan piste sisältää tietyn osan 
yksityistä ja tietyn julkisuutta. Toinen ominaisuus 
voi korostua, muttei koskaan korvata kokonaan 
toista. Yksityisen ja julkisen määritelmä voi olla 
dynaaminen. Rajat ovat usein keinotekoisia. Niistä 
voidaan neuvotella ja ne ovat alttiita muutokselle. 
Me päätämme, kulttuurina tai yksilöinä, mikä on 
julkista ja mikä yksityistä. (Nippert-Eng, 2010: 
5.) Huomaamme historiaa vain sata vuotta taak-
sepäin tarkastellessa, että yksityisyyden tarve on 
syntynyt kulttuurisista muutoksista. Pidämme 
yksityisen ja julkisen asetelmaa itsestään selvänä 
status quona, vaikka muutamme asetelmaa ja 
siirrämme rajoja koko ajan. 

Yksityisen ja julkisen alueiden välillä voi olla 
fyysisiä tai sosiaalisia rajoja. Ne toimivat kahteen 
suuntaan. Ne suojelevat yksityistä elämää julki-
selta katseelta ja toisaalta pitävät arkaluontoisia 
asioita joutumasta julkisiksi. (Thomas, 1998, 
Madanipourin 2003: 59 mukaan.) Madanipourin 
mukaan ilman näitä rajoja ei olisi yksityisyyttä 
tai julkisuutta. Näiden rajojen tarkastelussa on 
tärkeää tutkia, kuinka rajat ovat rakentuneet, 
mistä ne on tehty, mikä niiden merkitys on ja mikä 
on niiden suhde eri puolelle jääviin alueisiin. Tilaa 
jakavilla rajoilla ei välttämättä ole itseisarvoa, 
vaan ne ovat vain tapa ilmaista tilan luonteiden 
muodostamia rajoja. (Madanipour, 2003: 59-63.) 

Voidaan ajatella, että fyysiset rajat ovat sosiaa-
listen rajojen representaatioita. Kun ihmisen 

käsitys yksityisyydestä ja julkisuudesta ovat 
muuttuneet kulttuurissa, ovat muuttuneet myös 
sen representaatiot. Kuten olemme huomanneet, 
tilojen välinen hierarkia on muuttunut valtavasti 
lyhyen historian aikana keskiajalta nykypäivään. 
Ihminen luo rajojansa hakemalla malleja häntä 
ympäröivästä kulttuurista. Osa yksityisyyden käsi-
tystämme syntyy rakennetun ympäristön kautta. 
Menneen maailman representaatioista, fyysisistä 
rajoista, muodostuu malleja myös sosiaalisille ra-
joille. Ihmiset määrittelevät ja synnyttävät hierar-
kiaa julkisen ja yksityisen alueen välillä perustuen 
heitä ympäröiviin fyysisiin rajoihin ja tiloihin. 

Rajat ovat kahden alueen erottamisen lisäksi 
niiden kohtaamispaikkoja, liittymiä ja sijainteja 
kommunikaatiolle (Madanipour, 2003: 63). Oven 
ollessa kiinni, se toimii yksityisyyttä suojelevana 
rajana, mutta sen ollessa auki, se viestii luvasta 
mennä sen läpi. Eteinen on tila, joka koetaan raja-
alueena, tilana, jossa otetaan vieraat vastaan tai 
vain toimitetaan asia ja lähdetään pois, ellei toi-
nen osapuoli kutsu, tai toinen tohdi tulla perem-
mälle. Julkikotiesimerkeissä tilojen yksityisyyden 
ja julkisuuden hierarkia korostuu olohuoneiden ja 
eteisten  käytössä, joskin budapestilainen asunto-
tyyppi on hierarkialtaan tasa-arvoisempi: ma-
kuuhuoneen vaatekaappi toimii kaupan hyllynä. 
Eteisgalleria K6A6 ja kotikauppa ONNI ovat hyviä 
esimerkkejä eteisen käytöstä luontevasti puolijul-
kisena tilana. Näiden esimerkkien toimintatavassa 
vieraita ei normaalissa tilanteessa viedä muu-
alle asuntoon, ellei erikseen siihen ole tarvetta. 
Kommunikaatio tapahtuu vain ja ainoastaan tällä 
alueella. 

Olohuoneen historia periytyy edustuksellisem-
masta porvarisasunnon huoneesta ja sen käyttö 
vielä ennen television saapumista oli vielä sen 
kaltaista. Englantilaisen kartanon (country house) 
tilajaosta etenkin omakotitaloihin jäljelle jäänyt 
käytäntö on olohuoneen sijainti alakerrassa 
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muiden julkisempien tilojen kanssa. Sillä on 
siis historia eräänlaisena puskurivyöhykkeenä 
yläkerran yksityisen tilojen ja talon ulkopuolisen 
julkisuuden välillä. Suurin osa tämän diplomityön 
julkikotiesimerkeistä käyttää olohuonetta toimin-
nan keskeisenä tilana. Toki on myös yleistä, että 
olohuone on tilavampi kuin muut huoneet, mutta 
sijainniltaan se on useimmiten eteisen jatkeena, 
jolloin eteinen ja olohuone muodostavat yhdessä 
julkikotikäytön suhteen potentiaalisen puolijulki-
sen tilakokonaisuuden asunnoissa. 

TOIMINNALLISESTI JOUSTAVA ASUNTO

Asunnon koko sanelee usein sen käyttömah-
dollisuuksia. Kuitenkaan asuintilojen koko ei 
esimerkeissä jokseenkin yllätyksellisesti noussut 
esiin merkittävänä tekijänä: Pieniä asuntoja esi-
merkeistä löytyi jokunen, kuten Tuulikki Blomin 
koti Olohuonenäyttely-tapahtumassa ja Sisko 
Laatikaisen koti, jossa järjestetään meditaatiopii-
rejä. Ellei kyseessä ole suuri asunto, on ihmisten 
kokoontuminen tietynlainen haaste. Esimerkkien 
kotiravintoloiden olohuoneet, joissa ruokailu 
on tapahtunut ovat verrattain suuria. Kuitenkin, 
niin kuin totutut tilojen yksityiset alueet voivat 
skaalautua, voivat myös toimintojen vaatimat koot 
skaalautua tilan koon mukaan.

Julkikotiesimerkit todistavat, että ihmiset osaavat 
kyseenalaistaa tilojen ja rajojen merkitykset ja 
hyödyntää hierarkioita uudella innovatiivisella 
tavalla. Julkikotitoiminnassa asunnot muuttuvat 
käyttönsä puolesta joustaviksi ilman, että toi-
minnan mahdollisuutta olisi otettu huomioon 
asunnon suunnittelussa. Asuntojen joustavuus on 
asuntosuunnittelun yksi ajankohtaisimpia tee-
moja. Krokforsin (2010) mukaan kaikki suoma-
laisessa asuntotuotannossa perustuu ennustetta-
vuuteen, kun asukkaiden tarpeiden näkökulmasta 
ennustaminen on muuttumassa vaikeammaksi. 
Teknologisiin sovelluksiin perustuva joustavuus 
vanhenee nopeasti. Asunnon vaihto voi olla 
mielekkäämpää kuin suuritöiset ja kalliit jälkikä-
teen tehdyt muutokset. Kuitenkin asunto voi olla 
joustava käytön suhteen ilman fyysisiä muutoksia. 
Tilojen tulee tällöin olla monikäyttöisiä ja ennalta 
määräämättömiin tarpeisiin mukautuvia. (Krok-
fors, 2010: 213-214.) 
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Toimintatutkimusten asuntojen pohjapiirustuksia 
vertailemalla voidaan löytää joitakin joustavuu-
teen liittyviä seikkoja. Pohjapiirustuksissa kirk-
kaalla keltaisella on merkitty julkikotitoiminnan 
yleisölle avoin puolijulkinen alue. Vaaleankel-
tainen kuvaa palvelevaa tilaa, jota toimijat ovat 
käyttäneet julkisen toiminnan aikana. Levykaupan 
ja elokuvateatterin asunto on sama, mutta eloku-
vateatterin vaatimaa suurta tilaa varten on avattu 
olohuoneen toiseksi huoneeksi jakava siirtoseinä. 
Radiostudion pienen asunnon yksityisen tilan 
erottaa alkovia rajaava verho. Ravintolan olohuo-
neeseen avautuvat kaksi makuuhuonetta on otettu 
suurten kaksoisovien avulla käyttöön, toinen asi-
akkaille, toinen olohuoneessa sijaitsevan keittiön 
aputilaksi. Ovet, siirrettävät seinät ja verhot ovat 
kaikki käytöstä riippumatta joustavuutta lisääviä 
ominaisuuksia niiden joko rajatessa tai avatessa 
tiloja. Irrallisten huonekalujen siirtäminen mah-
dollistaa erilaiset toiminnot. Suuret, jaettavat 
tilat, ovat ns. polyvalentteja tiloja, jotka antavat 
mahdollisuuden asukkaalle valita tilan käyttötar-
koituksen (Krokfors, 2010: 217). Ravintola tuotti 
ristiriidan toisessa olohuoneeseen liittyvässä 
huoneessa asuneen asukkaan yksityisyyden 
kanssa. Krokforsin mukaan tila, joka edellyttää 
läpikulkua toisen tilan kautta ei sovellu joustavas-
ti muihin kuin asuinkäyttötarkoituksiin (Krokfors, 
2010: 219). Siksi luonnollisena ratkaisuina onkin 
ollut monessa julkikotitoiminnassa välttää ma-
kuuhuoneiden käyttöä. Kuitenkin oma makuuhuo-
neeni elokuvateatteri- ja levykauppakäytössä on 
luonnollinen jatke olohuonetta ja itse toimiessani 
se on myös ongelmatonta avata yleisölle. Huo-
mioitavaa on myös, että toiminnan väliaikaisuus 
kasvattaa asunnon sisäistä joustavuutta.  
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4.3 KÄYTTÖ

ASUINKUNNAT

Esimerkkien perusteella ei voi vetää suoria 
johtopäätöksiä tietynlaisen yhteneväisen ryhmän 
toiminnasta ilmiön piirissä, joskin tässä diplomi-
työssä esiteltyjä uudenlaisia, epäkonventionaali-
sia ideoita esittelevänä ryhmänä nuoret luovalla 
alalla toimivat kaupunkilaiset aikuiset ovat esillä. 
Perheet ovat esimerkeissä taka-alalla, joskin ei 
täysin poissa. Esimerkeistä vain ONNI-kotikaupan 
Pöyhönen on haastattelujen perusteella asumi-
sensa suhteen perheellinen. DJ-Fridays poikkesi 
muista sillä, että varsinaiset toimijat eivät asu 
asunnoissa, joissa tapahtumia pidetään. Eniten 
esimerkkien asuinkunnista on tapahtunut yh-
teisasunnoissa, joissa  tilaa jaetaan jo valmiiksi 
muiden kanssa. Yhteisasuntojen yhteiset tilat ovat 
valmiiksi puolijulkisia asukkaiden muille asuk-
kaille tuntemattomien vieraiden kautta. Tämä 
saattaa madaltaa kynnystä avata tilat vieraille 
myös julkikotitoiminnan kautta. Yhteisasuminen 
saavuttaa vähitellen uskottavuutta ja kasvattaa 
suosiotaan varteenotettavana vaihtoehtona yksiö-
asuasuntojen vuokrien noustessa korkeiksi. Yhtei-
sasunto voi tarjota suhteellisesti enemmän tilaa 
kustannuksiin nähden. Myös tällä ylimääräisellä 
tilalla on varmasti merkitys julkikotitoiminnassa.  
 
Useissa yhteisasunnoissa muut asukkaat ovat 
toiminnassa mukana tai toiminta ei haittaa heitä. 
Blombergin Airbnb-toiminta ja oma ravintolani 
Budapestissa synnyttivät konflikteja asuinkump-
panien kanssa, joskin ongelmat eivät estäneet 
toimintaa. Tämä voidaan kuitenkin nähdä pitkä-
aikaisen toiminnan esteenä, ellei asuinkumppanit 
ole osallisia toiminnassa, tai myötämielisyytensä 
suhteen valikoituja, kuten Blomberg suunnittelee 
tekevänsä tulevien asuinkumppaniensa suhteen.

ASUINKUNTA	  

Yksinasuja	  

Pariskunta,	  ei	  lapsia	  

Perhe	  

Yhteisasunto	  

Jonkun	  toisen	  asunto	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Airbnb-‐alivuokraus	   	  	   	  	   	  	   x	   	  	  
Couchsurfing-‐majoitus	   x	   	  	   	  	   	  	   	  	  
H1-‐kotitoimisto	   	  	   x	   	  	   	  	   	  	  
Projektionsraum-‐kotinäyttely	   	  	   	  	   	  	   x	   	  	  
K6A6-‐eteisgalleria	   	  	   	  	   	  	   x	   	  	  
Olohuonenäyttely-‐tapahtuma	   	  	   x	   	  	   	  	   	  	  
Viisveisaajat-‐lauluryhmä	   x	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Keltainen	  Buddha	  -‐meditaatio-‐	  ja	  lukupiiri	   x	   	  	   	  	   	  	   	  	  
ONNI-‐kotikauppa	   	  	   	  	   x	   	  	   	  	  
Antifactory	  Vintage	  Home	  Shop	   	  	   x	   	  	   	  	   	  	  
Pyöräpaja	   	  	   	  	   	  	   x	   	  	  
DJ	  Fridays	  -‐kotibileet	   	  	   	  	   	  	   	  	   x	  
Knödelwirtschaftswunder-‐kotiravintola	   	  	   	  	   	  	   	  x	   	  	  
Plauge-‐radiostudio	   x	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Ravintolapäivä	   	  	   	  	   	  	   x	   	  	  
Living	  Room	  Records	   	  	   	  	   	  	   x	   	  	  
Elokuvateatteri	   	  	   	  	   	  	   x	   	  	  
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PÄÄSY, TOIMINTA JA KONTROLLI

Useat asunnot sijaitsevat kerrostaloissa, jotka ovat 
saavutettavia vain lukittujen ovien ja rappukäytä-
vien kautta. Ovisummerit ja sovitut kokoontumis-
ajat toistuvat esimerkeissä. Tuula Pöyhösen ONNI-
kotikaupan asunto sijaitsi katutasossa, mutta silti 
sisään päästiin vain ovikelloa soittamalla. Tämä 
lienee julkikotien ominaisuus, joka erottaa ne 
muista puolijulkisista tiloista. Toisaalta, julkisia-
kin tiloja yhdistää toiminnan vapauksien, pääsyn 
ja kontrollin erilaiset suhteet (Carr et al. 1992: 
137). Pääsy julkikotiin on siten verrattavissa 
esimerkiksi yöksi suljettavaan puistoon. Julkisissa 
tiloissa pätevät yleensä monenlaiset säännöt, joita 
ja joiden toteutumista valvoo julkisesta tilasta vas-
taava taho. Julkikodeissa pätee toimijan kontrolli, 
joka luo rajoja vieraiden toiminnalle tilassa. 

Julkikotiasunnon sijainti ja saavutettavuus voi-
vat osin määritellä sen käyttömahdollisuuksia. 
Vaikka esimerkit tapahtuvatkin lähinnä kaupun-
kiympäristössä, on kuitenkin huomioitavaa, että 
maaseudullakin järjestetään konsertteja ja piha-
kirpputoreja ihmisten kotipiirissä. Esimerkeistä 
vain lauluryhmä kokoontuu omakotitalossa, ja 
pyöräpaja paritalossa. Meditaatioryhmä kokoon-
tuu kerrostalossa esikaupunkialueella. Muuten 
esimerkeissä korostuu urbaani sijainti. Darja 
Zaitsevin eteisgalleria sijaitsee opiskelijoiden 
suosiman baarin yläkerrassa, mitä hän pitää 
tärkeänä ominaisuutena ihmisten paikalle löytä-
misen kannalta. Carr et al. (1992) pitävät ihmisten 
virtoihin kytkeytyneisyyttä tärkeänä julkisen 
tilan ominaisuutena saavutettavuuden kannalta, 
varsinaisen sisäänpääsyn esteettömyyden lisäksi.

Visuaalinen saavutettavuus tai näkyvyys on 
tärkeää, jotta ihmiset tuntevat olonsa turvalli-
seksi saapuessaan tilaan (Carr et al. 1992: 144). 
Kerrostalossa sijaitsevat julkikodit eivät voi 
yksitellen erottua samalla tavalla kuin liiketilat. 

Olohuonenäyt-
telytapahtuman 
kotigallerioihin 
johdattavia kyltte-
jä. Kuvat: Jaakko 
Blomberg
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TILAN EKSKLUSIIVISUUS

Julkikotien toiminta on marginaalista niiden 
kohderyhmän ja kapasiteetin puolesta. Yksityinen 
tila ja sen koko vaikuttaa tunnelmaan, mutta myös 
toiminnan luonne on esimerkkien perusteella 
rajattu tietyille ryhmille. Individualismia koros-
tavana aikana on luonnollista etsiä viiteryhmien 
omia kulutuksen, vapaa-ajan ja sosiaalisen toimin-
nan tiloja, jotka toimivat vaihtoehtoina valtavirran 
persoonattomalle tarjonnalle. Florida (2005) 
korostaa eklektisen, marginaalisen toiminnan 
merkitystä kaupunkikulttuurissa. Tietynlaiset 
kulutuksen ja intressien markkinat voivat olla kui-
tenkin niin marginaalisia, ettei kaupunkien tilat ja 
paikat riitä takaamaan niiden elinvoimaisuutta.

Ray Oldenburg esittelee kirjassaan The Great 
Good Place kolmannen paikan määritelmän. 
Kodin ja työpaikan jälkeen kolmanneksi merkit-
täväksi paikaksi hän nostaa ”kolmannen paikan” 
(third place), jolla hän määrittelee vapaamuotois-
ta kokoontumispaikkaa, joka palvelee paikallista 
yhteisöä. Tällaisia paikkoja ovat perinteisesti 
kahvilat, baarit tai vaikkapa parturit. Hän perään-
kuuluttaa näiden paikkojen yhteiskunnallista 
merkitystä ja vertailee eurooppalaista kahvila- ja 
pubikulttuuria amerikkalaiseen asuinalueeseen, 
josta kolmannet paikat puuttuvat. 

Kolmannen paikan tärkeimmät ominaisuudet:
1. Puolueettomuus
2. Tasa-arvoistaja
3. Keskustelu tärkeimpänä aktiviteettinä
4. Saavutettavuus ja tarpeiden täyttäminen
5. Vakioasiakkaat
6. Matala profiili
7. Leikkisä tunnelma
8. Kodikkuus

(Oldenburg, 1999.) 

Esimerkeissä esille tulevat pienet ovelle asete-
tut kyltit ja laput johdattavat vieraita paikalle, 
mutta sattumalta paikalle pistäytyvistä ihmisistä 
yksikään esimerkki ei maininnut. Kävijät tulevat 
paikalle tietoisina toiminnasta. Tämän mahdollis-
tavat toimijoita tasa-arvottavat sosiaalinen media 
ja sijaintiin perustuva teknologia. Asuntojen 
anonyymius visuaalisessa ympäristössä ei ole 
este saavutettavuudelle paikkatietoteknologian 
sulautuessa ihmisten arkeen.  

Symbolinen saavutettavuus on kolmas pääsyyn 
liittyvä ominaisuus, joka liittyy siihen, kuka voi 
tulla paikalle. Ihmiset voivat kokea, että he ovat 
kutsuttuja, tai ei-toivottuja. Tämä voi liittyä 
paikalla oleviin ihmisiin tai suunnittelullisiin 
elementteihin. (Carr et al. 1992: 149.) Vaikka 
monet julkikotiesimerkit ovatkin näennäisesti 
avoimia kaikille, tekee pääasiallinen kohderyhmä, 
toiminnon erikoistuneisuus ja tiedon saatavuus 
toiminnan sijainnista symbolisen pääsyn moneen 
julkikotikohteeseen vaikeammaksi.  
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Julkikotia voidaan verrata kolmanteen paikkaan, 
vaikka esimerkeistä yksikään ei ehkä täysin vastaa 
Oldenburgin kriteerejä. Oldenburgin peräänkuu-
luttama inklusiivisuus herättää kysymyksiä. Onko 
täysin inklusiivista tilaa olemassa? Eikö tärkeänä 
ominaisuutena luokitellut vakioasiakkaatkin muo-
dosta reviirejä? Nämä psykologiset yksityisen ja 
julkisen tilan rajat ovat vaikeammin määriteltävis-
sä ja ne ovat myös yksilöllisiä. Vaikka tilaan olisi 
mahdollisuus päästä, on sosiaalisen kuuluvuuden 
tunne kuitenkin toinen ylitettävä rajaviiva. Iäk-
käämmän ihmisen saapuminen Tuulikki Blomin 
kotigalleriaan, nuorempien ihmisten joukkoon 
ei ollut helposti ylitettävä kynnys. ”Jäsenyys” 
kolmanteen paikkaan ei vaadi samanmielisyyttä 
vakioasiakkaiden kanssa, vaan yksinkertaisesti 
toimeentulemista heidän kanssaan (Oldenburg, 
1999: xxv). Jos kysymys on aina paikalle omaksut-
tujen mallien mukailemista, voi tällainen asetelma 
estää ihmisen personaalisuuden ilmaisua.

Erilaiset kulttuuriset intressit kuitenkin jakavat 
ihmisiä myös erikoistuneempiin kolmansiin 
paikkoihin. Nämä paikat eivät ole lähtökohtaisesti 
täysin inklusiivisia. Näennäisesti avoimet paikat 
ovat kokoontumispaikkoja kulttuurisille viite-
ryhmille, tai skeneille. Kuuluvuuden tunne näissä 
paikoissa ei synny paikallisuudesta vaan saman-
laisista mielipiteistä, kiinnostuksen kohteista tai 
tyylistä. Tällaisia julkikotiesimerkkejä ovat tie-
tynlaiseen pukeutumisskeneen kuuluvia keräävä 
vaatekauppa, joka on keskittynyt erityiseen tyyliin 
(Antifactory Vintage) tai lähes ainoastaan DJ-
levyharrastajia houkutteleva levykauppa (Living 
Room Records). Lähimmäksi inklusiivisuutta pää-
see Kotkan pyöräpaja, joka tasa-arvoisuudessaan 
ja voi synnyttää paikallista yhteisöllisyyttä, joskin 
vain polkupyöräilijöiden kesken. 

Julkikodin eksklusiivista puolijulkista tilaa 
voidaan verrata myös suljettuihin klubeihin 
tai salonkeihin. Klubit syntyivät 1700-luvun 

puolivälissä pienen porvariseliitin keskellä. 
Ajatus klubien taustalla oli, että keskustelu olisi 
nautinnollisempaa, jos keskustelukumppanit ovat 
tarkasti valittuja. Klubeilla ei ollut varsinaista 
omaa tilaa, mutta ne kokoontuivat kahviloiden 
sijaan esimerkiksi krouveissa. (Sennett, 1996: 
83-84.) Porvareiden kotien salongit syntyivät 
jokseenkin vastaavaan tarkoitukseen. Salonki oli 
muista asuintiloista eristetty tila, jossa saatettiin 
tavata ihmisiä ja keskustella päivänpolttavista 
aiheista. Ranskalaisen hoviaateliston keskuudessa 
syntynyt tila kokosi myös porvareita ja taiteilijoita 
vaihtamaan ajatuksia. Kysymyksessä siis lienee 
olleen eksklusiivinen tila, mutta kuitenkin tietyn-
laisia ihmisiä eri yhteisöistä yhteen tuova. Hannah 
Arendt ymmärsi salongit uudenlaisina sosiaalisen 
vuorovaikutuksen tiloina, jossa  yksityisen ja jul-
kisen tilan rajat ovat häilyvät ja joustavat. Näissä 
tiloissa erilaisilla ja eri kansanryhmästä tulleilla 
ihmisillä oli mahdollisuus kohdata ja keskustella 
intiimisti ja yksityisesti. Tämä synnytti uuden 
erityisen kansalaisyhteiskunnan muodon. Ilkka 
Tuomi vertaa Arendtin käsittelemiä salonkeja 
nykypäivän virtuaalisiin salonkeihin, jotka kerää-
vät yhteen ihmisiä eri ryhmistä tietyn yhdistävän 
aiheen ympärille. Internet voidaan näin nähdä 
tasa-arvoistavana yhteisöllisyyttä luovana väli-
neenä. (Arendt, 1957; Tuomi, 2005.)

Sosiaalisessa mediassa yksityisen ja julkisen rajat 
muuttuvat joustavasti. Rajojen myös hämärtyessä 
osa ihmisistä muuttuu varovaisiksi, osalle taas se 
saattaa madaltaa kynnystä käyttäytyä varaukset-
tomasti. Ehkä sosiaalisen median suosio perustuu 
juuri tähän; se tarjoaa välineen liikutella yksityi-
sen ja julkisen välisiä rajoja, käyttäjän säätelemä-
nä. Kuka tahansa voi toimia julkisena hahmona 
halutessaan ja vaikuttaa yhteisön toimintaan. 
Tiettyjen aihepiirien ympärillä tapahtuvat kes-
kustelut saattavat olla salaisia, klubimaisia (kes-
kusteluun osallistuminen vaatii ryhmän jäsenten 
hyväksymistä), valikoituja tai täysin julkisia. 
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Tässä taulukossa julkikotiesimerkit ovat jaettu 
neljään kategoriaan eksklusiivisuutensa suhteen. 
Avoimet kohteet ovat todellisuudessa vain näen-
näisesti avoimia, sillä toiminnan sijainti ja mark-
kinointi ohjaa kaikkea toimintaa viiteryhmille 
suunnattua toimintaa kohti. Näiden tarjoama toi-
minta kuitenkin voi olla yleismaailmallista, kuten 
ruoka, taide ja pyörällä liikkuminen. Raja ei ole yk-
siselitteinen ja osa näistä esimerkeistä voisi sijoit-
taa toiseenkin kategoriaan. Viiteryhmä-kategori-
aan sijoitetut esimerkit ovat sen sijaan selkeästi 
erikoistuneita. Päästäkseen vierailemaan näissä 
esimerkkikodeissa, tulee henkilön kiinnostuksen 
alueen johdattaa hänet paikalle. Valikoiva-kate-
gorian esimerkit toimivat vuorovaikutteisesti sekä 
palvelun tarjoajan ja käyttäjän välillä. Molemmat 
voivat valita toisensa muiden vaihtoehtojen jou-
kosta. Klubit taas ovat säännöllisesti kokoontuvia 
ryhmiä, joihin mukaan pääseminen vaihtelee ta-
pauskohtaisesti. 

Tavat, joilla salongit, klubit, salaseurat, kahvilat tai 
torit muodostavat rajoja löytyvät kaikki sosiaali-
sen median piiristä. Kompleksinen virtuaalinen 
yksityisyys ja julkisuus vaikuttaa myös ihmisten 
kokoontumiseen internetin ulkopuolella. Tapah-
tumien järjestäminen ja markkinointi ja ihmisten 
koolle kutsuminen tapahtuu sosiaalisen median 
avulla vaivattomasti. Vaikka ongelmana onkin 
erotella sadoista tapahtumakutsuista ne kiinnos-
tavimmat, on viiteryhmillä mahdollisuus löytää 
toisensa aktiivisesti tai passiivisesti valikoiden. 
Pienet ja arkipäiväiset tapahtuvat ovat ainakin 
periaatteessa tasa-arvoisia suurten kaupallisten 
tapahtumien kanssa. Sosiaalinen media vastaa 
näin pienten erikoistuneiden viiteryhmien yhtei-
söllisyyden tarpeeseen. 

Sosiaalinen media näyttelee suurta roolia myös 
julkikodeissa. Living Room Records ja DJ Fridays 
ovat molemmat samaan aikaa virtuaalisesti 
avoimia, todellisuudessa varsin eksklusiivisia. 
Virtuaalinen osa konsepteja toimii ikkunana 
fyysisen todellisuuden toimintaan. Näet, mistä 
on kyse ja voit päästä jopa toimivien ihmisten 
yksityiselle alueelle kuvien ja videoiden avulla. Jos 
kiinnostut, voit yrittää päästä mukaan. Pääsykoe 
on vaivannäkö. Ei riitä, että tilaat levyjä verkosta, 
sinun tulee ottaa yhteyttä levykauppiaaseen ja 
altistua sosiaaliselle tilanteelle kotilevykaupassa. 
DJ Fridays -sisäpiiriin on vaikea päästä. Joko 
sinun tulee olla järjestäjien ystäväpiirissä tai 
sinun tai ystäväsi tulee toimia isäntänä DJ Fridays 
-tapahtumalle. 

EKSLUSIIVISUUS	  /	  INKLUSIIVISUUS	  
Avoin	  

Viiteryhm
ä	  

Valikoiva	  

Klubi	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Airbnb-‐alivuokraus	   	  	   	  	   x	   	  	  
Couchsurfing-‐majoitus	   	  	   	  	   x	   	  	  
H1-‐kotitoimisto	   	  	   	  	   	  	   x	  
Projektionsraum-‐kotinäyttely	   x	   	  	   	  	   	  	  
K6A6-‐eteisgalleria	   x	   	  	   	  	   	  	  
Olohuonenäyttely-‐tapahtuma	   x	   	  	   	  	   	  	  
Viisveisaajat-‐lauluryhmä	   	  	   	  	   	  	   x	  
Keltainen	  Buddha	  -‐meditaatio-‐	  ja	  lukupiiri	   	  	   	  	   	  	   x	  
ONNI-‐kotikauppa	   x	   	  	   	  	   	  	  
Antifactory	  Vintage	  Home	  Shop	   	  	   x	   	  	   	  	  
Pyöräpaja	   x	   	  	   	  	   	  	  
DJ	  Fridays	  -‐kotibileet	   	  	   	  	   x	   x	  
Knödelwirtschaftswunder-‐kotiravintola	   x	   	  	   	  	   	  	  
Plauge-‐radiostudio	   	  	   	  	   	  	   x	  
Ravintolapäivä	   x	   	  	   	  	   	  	  
Living	  Room	  Records	   	  	   x	   	  	   	  	  
Elokuvateatteri	   x	   	  	   	  	   	  	  
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REGULAATIOT JA INSTITUUTIOT

Kun julkisen tilan käyttömahdollisuuksia määrit-
televät tietynlaiset järjestyssäännöt, lait ja sosi-
aaliset normit, koskee asuntoja erilaiset säännöt. 
Julkikodin toimintaa säätelee monet instituutiot. 
Jokaisessa kodissa on asukkaiden määrittelemät 
säännöt, kuten mitä tiloja käytetään julkiseen 
toimintoon. Osa säännöistä on sosiaalisia normeja, 
hyvään käytökseen liittyviä kulttuurisia sääntöjä. 
Toimintaan vaikuttaa myöskin taloyhtiön säännöt, 
jotka yleensä liittyvät meteliin tiettynä aikana. 
Myös valtakunnalliset lait koskevat julkikoteja. 
Lait saattavat liittyä esimerkiksi liiketoimintaan 
tai hygieniaan. Myös peer-to-peer -verkostot mää-
ritelevät toimintaan liittyviä sääntöjä. Protokolla 
on kansainvälisillä verkostoilla, kuten couchsur-
fingilla erittäin laaja.
 
Airbnb on joutunut virkamiesten hampaisiin 
palvelun kilpaillessa esimerkiksi New Yorkissa 
hotelleiden kanssa. Koska liiketoimintatyyppi 
jättää veronmaksu- ym. vastuun käyttäjille, on nyt 
esimerkiksi New Yorkin kaupunki on kieltänyt 
toiminnan kokonaan (Watson, 2013). Berliini-
läisen kotiravintolan toimijat tietävät, että he 
toimivat sääntöjä vastaan, mutta aloittelevana 
liiketoimintana he pitävät kotitoimintaa silti 
hyvänä ratkaisuna. 

Kotilähtöinen toiminta on sopivaa aktivismin 
käyttöön. Ravintolapäivä oli lähtökohtaisesti akti-
vismiin perustuva tapahtuma, joka sai sittemmin 
käyntiin sääntöjen ja asenteiden muutosproses-
sin. Ravintolapäivä on kohtasi alussa haasteita sen 
liikkuessa sääntöjen harmaalla alueella ainakin 
hygienian ja alkoholin tarjoilun suhteen. Tapauk-
sen saaman laajan positiivisen julkisuuden vuoksi 
neuvotteluasema julkisen sektorin kanssa oli 
helpompaa. Ravintolapäivä jopa muutti asenteita 
lainsäädännöstä positiivisena koetun tapahtuman 
seurauksena. Helsingin kaupunginjohtaja Jussi 

Pajusen mielestä ”kaupunkiorganisaation pitäisi 
ottaa oppia ravintolapäivästä” (Viljanen, Poikola 
& Koponen, 2012). Myös elintarviketurvallisuus-
virasto Evira muutti alkuperäistä kantaansa ja 
ilmoittaa sivuillaan pop-up -ravintolatoiminnasta 
seuraavaa: ”Pop up -ravintolan pito on lainsää-
dännön mukaan mahdollista. Toiminnan on oltava 
kuitenkin vähäriskistä ja toimijan on oltava yksi-
tyinen henkilö, kuten pop up -ravintolatoiminnas-
sa tyypillisesti onkin. Elintarvikelain mukaan ns. 
pop up -ravintolatoiminta on mahdollista ilman 
elintarvikehuoneistoilmoituksen tekemistä. Pop 
up –ravintolan pitäjääkin koskevat elintarvikelain 
yleiset vaatimukset hygieniasta ja hänellä on aina 
vastuu valmistamiensa ja tarjoilemiensa elintar-
vikkeiden elintarviketurvallisuudesta. Elintar-
vikevalvojat voivat tehdä tarkastuksia myös pop 
up -ravintoloihin, mutta ne eivät ole säännöllisen 
elintarvikevalvonnan piirissä. (Evira, 2013)”

Instituutioiden synnyttämien sääntöjen myötä 
voidaan saavuttaa myös etuja. Tästä hyvänä 
esimerkkinä on H1-toimiston verotuksessa 
vähennettävä työsuhdeasunnon vuokra. Verohel-
potukset voisivatkin olla hyvä kannuste julkisen 
sektorin suunnalta myös  muissa julkikotitoimin-
taan liittyvissä sovelluksissa. 
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5. JULKIKOTI 
SUUNNITTELUSSA

5.1 SUUNNITTELIJAN ASEMA 
OMAEHTOISEN TOIMINNAN 
KEHITTÄMISESSÄ

Manzinin, Jégoun ja Peninin (2008) määritelmän 
mukaan luovat yhteisöt ovat itseorganisoituvia 
ryhmiä, jotka vastaavat urbaanin elämän haas-
teisiin ja luovat uusia mahdollisuuksia samalla 
harjoittaen ja kehittäen kestävää elämistyyliä. 
Aktiivisten ja yritteliäiden ihmisten ryhmät ovat 
luonteeltaan ja toiminnaltaan monimuotoisia, 
mutta niitä yhdistää radikaalien paikallisten 
innovaatioiden synnyttäminen. Luovien yhtei-
söjen esittelemät uudet ratkaisumallit asettavat 
yksityisen edun sekä sosiaaliset ja ekologiset edut 
samalle viivalle. Nämä sosiaaliset innovaatiot 
nähdään tulevaisuuden kestävän taloudellisen, 
ekologisen ja sosiaalisen kehityksen kannalta 
tärkeinä elementteinä. (Manzin, Jégou & Penin 
2008: 261)

Mikä on suunnittelijan rooli aikana, jolloin kaikki 
ovat suunnittelijoita? Manzinin et al. (2008) 
mukaan suunnittelun rooli tulee päivittää sen 
kulttuurisista ja toiminnallisista perinteistä. 
Suunnittelijoiden tulee hyväksyä, ettei suunnittelu 
tapahdu enää suunnittelutoimistoissa, vaan joka 
puolella. Suunnittelijoiden merkitys ei kuitenkaan 
ole häviämässä. Päinvastoin, leviävällä suunnitte-
lun kentällä suunnittelijat voidaan nähdä entistä 
tärkeämmässä asemassa ongelman ratkaisijoina. 
Suunnittelijoiden kyvyt nähdä mahdollisuuksia ja 
luoda strategioita niiden toteuttamiseksi korostu-
vat. (Manzin, Jégou & Penin 2008: 274.)

Ihmisten omaehtoinen toiminta voi toimia hienos-
ti ilman ulkopuolisia tahoja puuttumassa siihen. 
Usein kuitenkin sosiaalisten innovaatioiden 
todellista potentiaalia ei saavuteta ilman koordi-
nointia. Valovirran (2011) mukaan sosiaalisten 
kaupunki-innovaatioiden ongelmana on usein 
idean käyttöönoton hitaus. Lupaavat konseptit 
jäävät usein paikallisiksi ilmiöiksi, eivätkä yleensä 
siirry yleisiksi käytännöiksi. (Valovirta, 2011: 5) 
Strateginen suunnittelu voi edesauttaa uusien 
ideoiden potentiaalin laajemmassa hyödyntämi-
sessä.  Manzini et al. (2008) esittävät sosiaalisen 
innovaation prosessissa suunnittelijalle perin-
teisestä luomistyöstä poikkeavaa roolia: Suun-
nittelijan tulee nähdä itsensä osana yhteisöä ja 
osallistua keskusteluun asiantuntijana ja hyödyn-
tää osaamistaan olevan ratkaisun kehittämisessä 
uusiin suuntiin yhdessä yhteisön jäsenten kanssa. 
(Manzin, Jégou & Penin 2008.) Suunnittelijan rooli 
voidaan nähdä fasilitaattorina kannustaen uusia 
aloitteita tai sovittelijana toimien sidosryhmien 
välisen keskustelun kannustajana (Wu & Gong, 
2012). 

Julkikoti voidaan nähdä sosiaalisena innovaationa, 
jota on mahdollisuus käyttää hyväksi sosiaalisesti, 
ekologisesti ja taloudellisesti kestävämmän 
asumisen ja urbaanin elämän välineenä. Suunnit-
telijan rooli voi sen suhteen olla aluksi fasilitointia 
ja toimintamallin promotointia. Jos toimintamalli 
tulee yleistymään, voi sen sovelluksia parantaa 
esimerkiksi palveluun tai tilaan liittyvän suunnit-
telun kautta.  
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5.2 JULKIKOTI ARKKITEHDIN 
JA KAUPUNKISUUNNITTELIJAN 
PERINTEISESTÄ NÄKÖKULMASTA

Joustavuus nousee suurimpana arkkitehtisuun-
nittelun kysymyksenä esille julkikotitoimintaa 
tarkastellessa. Moderni asuntopohja ei varsi-
naisesti estä julkikotitoimintaa, vaan voi jopa 
mahdollistaa sisäisen hierarkiansa kautta osan 
tiloista julkiseksi valjastamisessa. Kiintokalus-
teettomat polyvalentit huoneet eivät määrää 
käyttötarkoitusta. Huoneiden väliset ovet, verhot 
ja muut joustavat fyysiset rajat ovat hyödyllisiä 
elementtejä toimintojen vaatimissa tilan muodon-
muutoksissa. Ongelmat syntyvät pikemminkin 
typologisessa tarkastelussa. Asuntojen saavu-
tettavuus kärsii mahdollisten porttien, ovien, 
pihojen ja rappukäytävien ollessa itse asunnon 
ja julkisen tilan ihmisvirtojen välissä. Nyt vallalla 
oleva kerrostalotypologia ei ole joustavaa tässä 
suhteessa. Typologisen joustavuuden tavoite olisi 
asuntorakenteen pitkäikäisyys ja mahdollisuus 
tilan omaehtoiseen käyttöön asukkaiden näkökul-
masta (Krokfors, 2010: 214). 

Historiasta voimme oppia, kuinka porvaristalo 
kytkeytyi katutilaan alakerroksen julkisen tilan 
välityksellä. Tällainen typologia voisi toimia 
uudelleenajateltunakin, tosin vain, jos suunnittelu 
ja toteutus toteutettaisiin toimijoiden ja käyttäjien 
kanssa yhteistyössä. Uudenlaisen typologian 
suunnittelu ei ole välttämättä relevanttia, ellei sen 
mahdollistamalle toiminnalle ole valmista kysyn-
tää. Sitä ennen on luontevampaa keskittyä olevaan 
rakennuskantaan ja sitä muokkaaviin pienempiin 
interventioihin.

Julkisen ja yksityisen tilan väliin jäävien alueiden 
joustokykyä tulisi tarkastella. Avaamalla ja akti-
voimalla sisäpihoja, edes osa-aikaisesti, voidaan 
muuttaa ihmisvirtojen ja yksityisen tilan välinen 

alue esteettömämmäksi. Tämäkin on tosin rele-
vanttia vain, jos alueella olisi valmista julkikotitoi-
mintaa. Fyysiset muutokset suunnittelun kautta 
voivat jäädä turhan idealistisiksi niiden kyllä 
mahdollistaessa, mutta ei kuitenkaan synnyttäes-
sä toimintaa.

Hyvää kaupunkia synnytetään toiminnan kautta. 
Jane Jacobs (1961) kritisoi modernin kaupunki-
suunnittelun ihanteita korostamalla toiminnan 
monimuotoisuuden ja eri vuorokaudenaikojen ak-
tiivisuuden merkitystä hyvän urbaanin ympäris-
tön ominaisuutena. Nykykaupunkien ongelmana 
on edelleen toimintojen kuihtuminen ja siirtymi-
nen omille alueilleen (vrt. automarketit). Tietyillä 
alueilla vähäiset palvelut saattavat olla auki 
vain muutaman tunnin päivästä, jonka jälkeen 
alue saattaa palvella esimerkiksi vain asumisen 
toimintoja. Taloudelliset voimat sanelevat pitkälti 
toiminnallisuuden sijoittumista ja kaupunkialuei-
den diversiteettiä. Vaikka kaupunkisuunnittelulla 
onkin keinonsa, on sen perinteinen rooli usein 
riittämätön Jacobsin ihanteen, monimuotoisen 
ja rikkaan kaupunkielämän saavuttamiseksi 
taloudellisten paineiden alla. Toiminnallisuus 
on arkkitehti- ja kaupunkisuunnittelussa vaikea 
aihe. Pelkän tilan suunnittelulla sitä ei voi välttä-
mättä synnyttää. Siksi on katsottava myös tilan 
ulkopuolelle ja käytettävä suunnittelun suhteen 
holistisempaa lähestymistapaa tavoitteiden 
saavuttamiseksi. 

Kaupunkisuunnitelun asettamista rajoitteista 
ja regulaatioista (asemakaavat) olisi pyrittävä 
positiiviseen lähestymistapaan, jota esimerkiksi 
osallistamisstrategiat voivat tarjota. Paitsi, että 
kaupungin asukkaita kannustetaan vaikuttamaan 
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suunnittelijoiden työhän, voi prosessi toimia myös 
toisinpäin ja edestakaisin. Suunnitelijat voivat 
edesauttaa asukkaiden ja toimijoiden ideoita, 
toimintatapoja ja innovaatioita leviämään myös 
muiden ihmisten käyttöön, jos se koetaan kaupun-
kikehityksen kannalta mahdollisuutena.

Alvar Aalto suunnitteli Villa Maireaan 
munuaisen muotoisen, pyöreäreunai-
sen uima-altaan. Se toimi myöhemmin 
sattumien kautta esimerkkinä tuhan-
sien skeittialtaiden muotoilulle. (Jans-
son, 2014.)  Skeittiallas ei ollut Alvar 
Aallon suunnitteluinnovaatio, vaan sen 
ensimmäisen skeittaajan, joka päätti 
kokeilla tyhjillään ollutta uima-allas-
ta. Tämän jälkeen sadat suunnittelijat 
ovat päässeet suunnittelemaan tällai-
sia altaita, tosin nyt vain skeittaajien 
käyttöön. Samaan tapaan julkikotitoi-
minnan seuraaminen saattaa opettaa 
suunnittelijoille jotakin uutta siitä, mi-
ten ihmiset voivat ja haluavat asua ja 
toimia asunnoissaan. Eikä pelkästään 
suunnittelijoille; hyvillä toimintatavoil-
la tai sosiaalisilla innovaatioilla ei ole 
patentteja – kuka tahansa voi ryhtyä 
ajatuksesta toimintaan.

Myös tulevaisuuden visioita voidaan tehdä. 
Julkikotiajattelun mahdollisuuksia ja vaikutuksia 
voidaan tarkastella suuressa mittakaavassa. Oma-
ehtoinen toimintamalli voidaan nähdä urbaania 
diversiteettiä synnyttävänä ratkaisuna  taloudel-
listen voimien synnyttämän epäterveen kaupun-
kirakenteen ongelmiin. Tälle tasolle pääseminen 
vaatii kuitenkin laajaa käyttöönottoa, joka taas 
tarvitsee tukea suunnittelun monin eri keinoin. 

Jos julkikoti on signaali tulevaisuuden muutoksis-
ta yksityisen ja julkisen tilan hierarkiassa, voidaan 
hypoteettisesti olettaa, että kaupunkirakenne 
tulee muuttumaan radikaalisti monilla tavoilla. 
Historiaosuuden lopussa mainittu teoria, jonka 
perusteella teknologiaan perustuva lisätty todel-
lisuus vaikuttaisi lopulta konkreettisesti visuaa-
liseen todellisuuteen, on tällaiseen muutokseen 
liittyvä skenaario. Tällöin yksittäiset asunnot ja 
niiden toiminta saisivat yksilöllisen visuaalisen 
identiteetin myös seinien ulkopuolella. Tämä 
muuttaisi ajatusta kaupunkikuvasta paitsi esteet-
tisesti erilaiseen, myös liberaalimpaan ja asukas-
lähtöiseen suuntaan. 

Julkikotiutopia olisi sosiaalisesti elävä, palveluil-
taan monipuolinen ja ekologisesti kestävä urbaani 
ympäristö, jonka asukkaat ovat itse tarttuneet 
kehityksensä ohjaksista ja synnyttäneet erilaisia 
arkea, työtä ja vapaa-aikaa parantavia toimintoja 
paikallisesti. Ihmiset työskentelisivät yhdessä 
erilaisten projektien parissa, joille järjestettäisiin 
tila kodeista, muiden yhteistilojen vähyyden 
vuoksi. Aktiivinen alue ei olisi välttämättä riippu-
vainen ulkopuolisista palveluista ja toiminnoista, 
joten matkustaminen ja liikkuminen kuluttaisi 
huomattavasti vähemmän energiaa, resursseja, 
aikaa ja rahaa. Palveluomavaraisuus olisi ekolo-
gisesti kestävää. Yhteisön vuorovaikutus syntyisi 
ihmisten aktiivisesta osallistumisesta yksityisten 
tilojen kautta.
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5.3 VÄLIAIKAISEN TOIMINNAN 
KOORDINOINTI

Kaupunki ei ole koskaan valmis, se muuttuu 
alinomaan. Bishop ja Williams (2012) kritisoivat 
kaupunkisuunnittelua kolmiulotteisesta ajattelus-
ta, kun sen tulisi olla neliulotteisen todellisuuden 
mukainen. Päättäjät etsivät ratkaisuja pysyvästä 
lopputuloksesta. Suunnitteluprosessit  eivät pysy 
kiihtyvän urbaanin muutoksen vauhdin mukana ja 
väliaikaiset ratkaisut nähdään kaupunkisuunnit-
telussa usein ratkaisuna vain kriisitilanteissa tai 
virheitä korjatessa. Kaikesta huolimatta väliaikai-
nen toiminta kukoistaa kaupungeissa. (Bishops 
& Williams 2012: 19.) Väliaikaiset strategiat ovat 
kasvava toimintatapa kaupunkikehityksessä. Täs-
tä on suomalaisena esimerkkinä mm. Helsingin 
satama-alueiden väliaikaiskäyttösuunnitelmat, 
jotka ovat tuoneet toistaiseksi rakentamattomille, 
tyhjille asvalttikentille kesäaikaan monenlaista 
toimintaa. Lehtovuoren ja Ruoppilan (2012) 
mukaan väliaikaiset toiminnat nähdään usein 
toissijaisena alueelle myöhemmin tulevien käyt-
tötarkoituksiin verrattuna, mutta tällä hetkellä 
kuitenkin hierarkia pääasiallisten ja toissijaisten 
käyttötarkoitusten suhteen on kasvavasti mutkik-
kaampi. Kaupunkien taloudellinen rakenneuudis-
tus muuttaa taloudellista perustaa ja urbaanien 
ympäristöjen vaatimuksia. Väliaikaiset käytöt 
ovatkin tulleet olennaiseksi osaksi Helsingin kau-
pungin vetämiä taloudellisia kehitysprojekteja, 
jotka vievät kaupunkia kohti kulttuuriin ja palve-
luihin nojaavaa taloutta. (Lehtovuori & Ruoppila, 
2012:30)

Useita eri strategioita on kehitelty lähivuosina vä-
liaikaiskäytön koordinoimiseksi. Näistä esimerk-
kinä Tampereen yliopiston Urbaanit kesannot 
-menetelmä (Ylä-Anttila, 2010) ja Lehtovuoren ja 
Ruoppilan (2011) esittelemä Kaupunkikiihdytin.  
Nämä strategiat keskittyvät julkisen tai vajaa-

käyttöisten yksityisten tilojen haltuunottoon ja 
niissä toimimiseen. Varattua yksityistä tilaa, eli 
koteja käyttävää toimintaa ei ole vielä tarkasteltu 
strategisesti. Mahdollisen strategian tulisi poiketa 
aikaisemmista väliaikaiskäyttöstrategioista vah-
vemman toimijalähtöisyyden vuoksi. Strategia voi 
tässä tapauksessa olla jopa yksinkertaisempi. Kun 
esimerkiksi tyhjillään olevien teollisuusrakennus-
ten hukkatilaa hyödyntävät väliaikaistoiminnot 
vaativat onnistuakseen kaupungin, toimijoiden, 
rahoittajien ja kiinteistönomistajien välistä tiivistä 
yhteistyötä, voi julkikodit toimia jopa pelkästään 
toimijoiden aloitteesta. Ilmiön yksinkertaisuus ja 
bottom-up -mentaliteetti ei silti tarkoita, etteikö 
sitä voitaisi ja tulisi tarkastella kaupunkisuun-
nittelun kannalta hyödyllisenä keinona vaikuttaa 
kaupungin talouteen ja urbaaniin elämään.
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5.4 JULKIKOTI 
KAUPUNKI-INNOVAATIONA

Puhuttaessa julkikotitoiminnasta innovaationa on 
tärkeää selventää innovaation eri tasoja. Toimin-
tamallista puhuttaessa tarkoitetaan tässä koko 
ilmiötä ja toimintamallin leviämisellä erilaisten 
ilmiöön liittyvien toimintojen kuten verkostojen 
tai konseptien leviämistä. Julkikotiverkostoilla 
tarkoitetaan samanlaisia konsepteja yhdistäviä 
yhteisöjä tai organisaatioita. Julkikotikonseptit 
voivat olla yksittäisiä toimijoita ja heidän tapojaan 
käyttää kotiaan julkisena tilana. Näitä kaikkia 
kolmea tasoa voidaan käsitellä innovaationa, joita 
voidaan tarpeen vaatiessa levittää ja skaalata. 

Helsingin metropolialueen kaupunki-innovaatio 
-kehityshankkeessa määritelty kaupunki-
innovaatio on ”paikallisesti sovitettu ja laajasti 
käyttöönotettu kaupunkiympäristön uudistus 
tai parannus, joka kasvattaa henkilökohtaista 
elämänlaatua ja rakennetun ympäristön kestävää 
kehitystä” (Kaupunki-innovaatiot, 2014). ”Kau-
punki-innovaatiot -toimintamallin teoreettisena 
viitekehyksenä on ajatus sosiaalisen innovaation 
vaiheittaisesta prosessista, jossa innovaatio 
kehittyy tutkimuksesta syntyvästä aloitteesta 
käytännön demojen kautta systeemiseksi muutok-
seksi. (Boost Brothers, 2011)”

Vaikka julkikoti toimintamallina nojaakin 
historiaan, voidaan sen jonkinlaista uudelleenil-
mestymistä ja muutosta pitää uutena versiona. 
Ilmiön löytämistä, jäsentämistä, kehittämistä ja 

laajempaa käytäntöönpanemista voidaan käsitellä 
potentiaalisena innovaatioprosessina. Koska 
kyseessä on ennen kaikkea ihmisten toimintata-
pojen muutos, joka saattaa parantaa sosiaalista 
hyvinvointia, on julkikoti kategorisoitavissa 
sosiaaliseksi innovaatioksi. Tässä diplomityössä 
käytetään sosiaalisen innovaation alakategoriaa, 
kaupunki-innovaatiota, teoreettisena vertailukoh-
tana innovaatioprosessin tarkastelulle. 

Valovirta & al listaavat raportissaan (2011) inno-
vaatiota käyttöönotettaessa kuusi huomioitavaa 
seikkaa. 1) Innovaation suhteellinen etu määrittyy 
saaduista hyödyistä ja syntyvistä kustannuksista. 
Toimijat vertailevat innovaatiota olemassa 
oleviin ratkaisuihin, joiden vaihtaminen uuteen 
saattaa lisätä kustannuksia. Uuden innovaation 
käyttöönotto saattaa hidastua toimijoiden tyytyessä 
vanhaan käytäntöön. 2) Verkostovaikutukset tar-
koittavat eri käyttäjien riippuvuutta toisistaan. 
Innovaation leviäminen saattaa riippua siitä, 
jos kyseessä on tällainen riippuvuuteen perustu-
va innovaatio, onko toiminta jo levinnyt. Tämän 
vuoksi on tärkeää saavuttaa kriittinen massa 
käyttäjiä, jonka avulla laaja käyttöönotto olisi 
houkuttelevampaa. 3) Epävarmuus ja innovaa-
tioiden kypsymättömyys voi alkuvaiheessa luoda 
uskottavuusongelmia käyttäjien keskuudessa, 
eikä sen potentiaalia hahmoteta. Innovaatiot 
muuttavat usein konteksteissa tapahtuvan käyt-
töönoton alkaessa muotoaan. 4) Systeemiset 
innovaatiot vaativat taas toimijoiden keskuu-
dessa yhteistä päätöstä käyttöönotosta menes-
tyksellisen käyttöönoton saavuttamiseksi. 5) Or-
ganisaatioiden jäljittely näyttelee suurta roolia 
innovaation käyttöönotossa. Organisaatiot voivat 
jäljitellä toisia organisaatioita ja siten perustella 
toimintamallinsa muutosta. Normatiiviset paineet, 
yleinen toimintaympäristö ja suhteet muihin 
organisaatiot saattavat myös edesauttaa, ellei 
pakottaa innovaation käyttöönotossa. Myös 6) jul-
kisen sektorin rooli voi vaikuttaa käyttöönottoon 
sääntelyn tai osto- ja käyttöpäätösten kautta 
mahdollistaen. (Valovirta & al. 2011: 6-11.)
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HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN SIIRTÄMINEN JA 
LEVITTÄMINEN

Hyvä käytäntö ei ole tarkasti määritelty, mutta 
yleisesti joustavana ja tilannesidonnaisena pidetty 
käsite. Hyvän käytännön taustalla on ajatus tiedon 
syntymisestä ihmisten välisessä vuorovaikutuk-
sessa, pikemminkin kuin tiedon siirtymisestä 
lineaarisesti yksilöltä toiselle. Siirtäminen ja 
levittäminen voidaan nähdä eriluonteisina toimin-
toina. Levittäminen on luonteeltaan passiivisem-
paa informaation siirtoa ja tiedottamista olevien 
käytäntöjen olemassaolosta. Siirtäminen on taas 
aktiivista käyttöönottoa uusissa ympäristöissä ja 
uusien kokeilujen mahdollistamista. (Valovirta & 
al. 2011: 12-18.) 

Jos julkikoti-toimintamalli, siihen liittyvä verkosto 
tai yksittäinen konsepti koetaan hyväksi käytän-
nöksi, sitä voidaan siirtää ja levittää. Julkikodin 
piirissä hyvän käytännön tunnistamiseksi on 
syytä kehittää tarvittaessa sopivat tunnistusmeto-
dit. Tässä esitellään julkikoti-innovaation siirtämi-
seksi ja levittämiseksi kolme strategiaa. 

Julkikoti-toimintamallin käyttöönotossa suhteel-
linen etu punnitaan toiminnan käyttötarkoituk-
sesta riippuen. Suurimmassa osassa tapauksia 
vanhaa toimintamallia ei korvata, vaan julkiko-
titoiminta on täydentävää. Kaupallisten toimijoi-
den, kuten ONNI-kotikaupan aloittamiseen johti 
toimintamallin tuomat taloudelliset edut vanhaan 
käytäntöön verrattuna. Epävarmuus ja kypsymät-
tömyys on julkikotitoiminnassa varmastikin yleis-
tä. H1-yrityksessä epäiltiin, tuottaako kotitoimis-
to uskottavuusongelmia.  Joskin vielä käynnissä 
oleva Living Room Records Finland ei synnyttänyt 
alkuvaiheessa kuin kaksi uutta levykauppaa, joten 
toiminta ei lähtenyt vauhdilla käyntiin. Tämän 
kaltainen verkosto on systeeminen innovaatio ja 
siten vaatii useiden toimijoiden mukaantuloa. 
Ravintolapäivä on mahdollistanut useiden vas-
taavanlaisien tapahtumien synnyn mutta toimin-
tatapa ei sinänsä takaa onnistumista. Lyhytelo-
kuvapäivä jäljitteli ravintolapäivän osallistavaa 
organisaatiota 22.12.2014, mutta ei onnistunut 
synnyttämään kuin kaksi kotielokuvateatteria. 
Toimintatutkimuksena esitelty elokuvateatteri 
Tampereella ei myöskään kerännyt yleisöä. Olo-
huonenäyttelytapahtuma sen sijaan oli heti me-
nestys viidentoista gallerian osallistuessa. Airbnb 
ja Couchsurfing ovat taas esimerkkejä kansain-
välisesti onnistuneista julkikotiverkostoista, jotka 
ovat suurella käyttäjäryhmällään onnistuneet 
saamaan uusia käyttäjiä sekä ne ovat myöskin 
edesauttaneet samankaltaisten innovaatioiden 
syntyä ja käyttöönottoa. Julkisen sektorin rooli on 
tässä vaiheessa ollut varsin vaatimatonta.
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Julkaisu

Ensimmäinen strategia perustuu idean levittä-
miseen, jota tämän diplomityön tyyli pohjustaa. 
Voidaan tehdä julkaisu, joka esittelee olevia 
julkikotiesimerkkejä. Julkaisu voi olla esimerkiksi 
printtijulkaisu, mediakampanja, dokumenttielo-
kuva tai internetsivusto. Julkaisu on kuitenkin 
parhaimmillaan vuorovaikutteinen kanava, esi-
merkiksi yhteisöllinen internetsivu, kuten interak-
tiivinen blogi, johon kerätään yhteisön kasvaessa 
vastaavia esimerkkejä. Tällainen yhteisö toimii 
passiivisella tavalla osallistavasti. Se kannustaa 
yleisöään paitsi kokeilemaan itse julkikotitoi-
mintaa, myös käyttämään yhteisöstä löytyviä 
julkikotipalveluja. Living Room Records Finland 
on periaatteeltaan tällainen yhteisö. Se antaa 
ohjeet toiminnan aloittamiseksi ja kerää yhteen 
olevat kotilevykaupat. Julkikotitoiminta voidaan 
jaotella tämän esimerkin kaltaisiin pienempiin 
osiin, jolloin sillä saattaa olla mahdollisuus löytää 
oma kohderyhmänsä. Toisaalta se myös rajoittaa 
uusien konseptien syntymistä. Siksi lavea julkiko-
tijulkaisu voisi jättää tilaa yhteisön luovuudelle 
uusien konseptien synnyttämiseksi.  

Tapahtuma

Toinen strategia on julkikotitapahtuma, joka voisi 
ottaa mallia onnistuneista osallistavista tapahtu-
mista, kuten ravintolapäivä tai olohuonenäyttely. 
Tapahtuman etuna ovat spektaakkelimaisuus ja 
synergiaetu. Näkyvyys voidaan maksimoida, kun 
se ajallisesti osuu tiettyyn hetkeen. Myös toisto 
on tapahtumalle tärkeä ominaisuus. Tapahtuman 
ajankohtaa kohti kasvavan näkyvyysmäärän 
jälkeen tieto tapahtumasta kulkee ihmisten 
mukana ennen seuraavan tapahtuman aktiivisen 
tiedotuksen alkamista, kunhan väli tapahtumien 
välillä ei ole liian suuri. Tapahtuman avulla on 
mahdollista synnyttää väliaikaista toimintaa ja 
madaltaa kokeilukynnystä. Tieto useiden osallis-

tujien mukanaolosta lisää sekä potentiaalisten 
toimijoiden, että yleisön määrää. Julkaisustrategia 
voi tukea tapahtumaa, esitellen tapahtumaan 
osallistuvia / osallistuneita toimijoita. 

Paikallinen kampanja

Julkikotitoiminta voi toimia strategisena välinee-
nä alueellisten ongelmien ratkaisussa. Sosiaali-
sesti ongelmallisista asuinalueista, esimerkiksi 
joistakin 60-70-luvun lähiöistä puuttuvien palve-
lujen ja toimintamahdollisuuksien vuoksi urbaani 
sosiaalinen elämä on käytännössä olematon. 
Asukaslähtöinen toiminta voi synnyttää sellaista. 
Haaste syntyy osallistamisesta ja sen sudenkuo-
pista. Paikallinen aktiivi voi auttaa julkista sekto-
ria, edellä mainittuja strategioita hyväksikäyttäen, 
synnyttämään paikallisella tasolla julkikotikokei-
luja. Tärkeää on nimenomaan paikallisen toimijan 
aloitteellisuus, joka ideaalitilanteessa vetää 
mukaansa myös muita osallistujia. Vaikeudeksi 
paikalliselle kampanjalle on alueesta riippuen 
oikeanlaisten ihmisten puute. Julkikotiesimerkki-
en toimijat ovat pääsääntöisesti nuoria aikuisia, 
jotka voidaan kategorisoida luovaan luokkaan, 
joka saattaa olla alttimpaa uusille ideoille ja kokei-
luille. Toisaalta julkikotitoiminnalle tarvitaan 
lisää erilaisia käyttötapoja, joihin erilaiset ihmiset 
voivat identifioitua. 

Strategiat muodostavat vuorovaikutteisia top-
down sekä bottom-up -asetelmia, mikä on tärkeää 
toiminnan jalostumisen kannalta. Toiminta ei 
voi syntyä ilman yksittäisiä toimijoita, mutta se 
ei myöskään voi saada syvempiä ulottuvuuksia 
ilman verkostoja ja laajempaa näkyvyyttä. Suun-
nittelijan rooli on ohjata ja edesauttaa vuorovai-
kutusta eri tasojen välillä.  
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5.5 UUDET SOVELLUKSET

Johdannossa esitin kysymyksen, voisiko työaikana 
tyhjillään olevia asuntoja, hyödyntää jollakin 
tavalla. Valitettavasti yksikään esimerkeistä ei 
antanut tähän vastausta, eikä moni ihmisistä, 
joilta tätä mahdollisuutta olen tiedustellut, näe 
sitä mahdollisena. Ehkä yksityisen tilan päivittäi-
nen avaaminen koetaan liian rasittavaksi? Airbnb 
antaa asunnot muiden käyttöön ilman asukkaan 
valvontaa. Eikö samalla tavalla voisi vuokrata 
asuntoja esimerkiksi väliaikaiseksi työtilaksi, 
joka toimisi asukkaan aikataulun mukaan? Tämä 
ajatus tarvisi taakseen verkoston, jonka kautta 
luottamus asukkaan ja työaikavuokralaisen välillä 
syntyisi. 

Liiketoimintaa ryhmissä tekevät puuttuivat 
H1-toimistoa lukuunottamatta esimerkeistä. 
Asuntojen muuttaminen kokoustilaksi on kuiten-
kin mahdollista. Työnteko on esimerkiksi Floridan 
(2002) mukaan muuttumassa projektiluontoisim-
maksi. Avoimet työyhteisöt kokoavat freelance-
reitä yhteen, mutta toiminta voisi tapahtua myös 
kodeissa. Ellei asunnossa ole erillistä työhuonetta, 
on haaste siirrettävä huonekalumuotoilijoille. 
Miten olohuoneesta, tai vaikka makuuhuoneesta 
muutetaan tarvittaessa päivittäin ryhmätyösken-
tely- tai kokoustila? Kokoontaitettavat ja muun-
neltavat huonekalut tulee saada käyttötarkoitusta 
vastaavaksi nopeasti ja vaivattomasti.

Kerrostalojen järjestyssäännöt määrittelevät 
asukkaiden aktiviteettien toiminta-aikoja. Jotta 
eri sovellukset voisivat toimia omia aikataulujaan 
noudattaen, on tärkeää, etteivät ne häiritse mui-
den ihmisten elämän rytmejä. Asuntojen äänieris-
tykseen panostaminen mahdollistaa esimerkiksi 
konserttien tai elokuvanäytösten järjestämisen 
asunnoissa myöhäisempinä aikoina. 

Julkikotitoiminta on tässä diplomityössä painot-
tunut kulttuurisen ja sosiaalisen toiminnan sekä 
luovien ammattien  ympärille. Kuitenkin se on 
arkipäivää monen perinteisemmän ammatin ja 
palvelun piirissä. Perhepäivähoitajat hoitavat 
kotonaan muiden lapsia. Monet parturit, hierojat 
ja fysioterapeutit ottavat asiakkaita vastaan 
kotonaan. Palvelusuunnittelu voi perinteikkäitä ja 
uusia innovatiivisia sovelluksia hyväksikäyttäen 
jalostaa toimintaa myös muille aloille. Esimerkki-
nä on tässä lyhyt ideointiluettelo, jossa listataan 
tilastokeskuksen toimialaluokituksen perusteella 
ne toimialat, joiden tilankäyttö mahdollistaa koti-
en käytön vaihtoehtona toiminnan konventionaa-
lisille tiloille. Luettelo on mukaelma maaliskuussa 
2012 tehdystä muistiosta, joka oli ensimmäinen 
impulssi asuntojen hyödyntämisestä julkisena 
tilana, osana Tulevaisuuden elävä lähiö -tutkimus-
projektia, josta ajatus jätettiin pois. 
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Majoitusalalla hotelli on vanheneva ilmiö. Airbnb 
ja Couchsurfing ovat hyviä esimerkkejä asuntojen 
käytöstä matkustajien majoitukseen. Asunnon-
vaihto on kymmeniä vuosia käytössä ollut ilmiö. 
Majatalot ovat usein myös omistajiensa koteja.

Ravitsemusalalla pioneerina on toiminut ravin-
tolapäivä, joka heijastaa myös ravintolapalvelui-
den mahdollistumista isommassa mittakaavassa 
palveluntuottajien omiin koteihin.

Hallinnolliset toiminnot eivät tarvitse usein muu-
ta kuin kokous- ja toimistotilaa. Internet mahdol-
listaa neuvottelut joustavasti ja monilla tavoin. 
Edustusasunto on aina ollut suosittu keino vierai-
den kanssa kokoontumiseen ja neuvottelemiseen.

Rahoitus- ja kiinteistöaloja voi soveltaa kuten 
hallintoakin. Toimiva sosiaalinen verkkomedia ja 
edustusasunnot mahdollistavat pelkästään asun-
noissa toimimisen.

Viestintä demokratisoituu koko ajan. Useimmat 
toimittajat toimivat jo nyt kotoaan, freelancerei-
na. Radio- tai TV-studion voi nykytekniikan avulla 
sijoittaa vaikka keittiöön.

Kauppa voi toimia erikoistuneina, asunnoissa toi-
mivina pienputiikkeina. 

Vuokrauksen merkitys korostuu. Vuokraus ta-
pahtuu internetin välityksellä ja vertaisvuokrauk-
sena tavaroiden sijaitessa ihmisten asunnoissa.

Sairaanhoitoalalla lääkärien ja hoitajien vas-
taanotot voivat toimia kortteleiden asunnoissa. 
Eteisen ja toimistohuoneen muodostama vastaan-
ottoalue asunnosta palvelee aivan kuten terveys-
asemankin vastaanottotilat. Toimenpiteet jäte-
tään suuriin yksiköihin. 

Sosiaaliala toimii lähes samalla periaatteel-
la kuin terveysala. Lapsia hoidetaan asuntoihin 
mahtuvissa ryhmissä. Yksityisyyden suoja saattaa 
tulla vastaan tiettyjä erityisryhmien sosiaalipal-
veluissa, mutta esimerkiksi vanhus- ja kuntou-
tustyö voi soveltua yksityisiin tiloihin esimerkiksi 
kurssien keinoin.

Koulutus tapahtuu enemmän pienryhmissä, jot-
ka kokoontuvat asunnoissa. Opetus korostaa ver-
taisoppimista. Opettajat voivat olla yhteydessä 
pienryhmiin tarvittaessa virtuaalisesti. Tyhjillään 
päiväsaikaan olevia koteja voidaan tarjota työs-
kentelytilaksi opiskelijoille.  

Tutkimus saattaa tarvita erikoistiloja. Esimerkik-
si pienlaboratorion voi silti toteuttaa asuntoon. 
Asuinrakennuksen lisätiloja, kuten autotallia tai 
varastoja voidaan myös muuttaa erikoiskäyttöön.

Kulttuurin kuluttamiselle ja tuottamiselle löy-
tyy mahdollisuuksia pienemmistäkin asunnoista. 
Videotykkien koon ja hinnan pienentyessä eloku-
vateatteri on mahdollista rakentaa pienoiskoossa 
asuntoon. Elokuvien lisäksi myös musiikkiesityk-
set vaativat mahdollisesti vain parempaa ää-
nieristystä. Taidegalleria ja teatteri voivat toimia 
asunnossa. 
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6. YHTEENVETO

Yksityinen tila on varsin tuore ilmiö, joka juontaa 
juurensa modernin perheen syntyyn. Moderni 
perheyksikkö sai alkunsa myöhäisrenesanssin 
ranskalaisen porvariston lähettäessä lapset kou-
luihin mestarin opissa olon sijaan. Varsinaisesti 
perhe syntyi 1600-luvun Hollannissa, jossa porva-
rit asuivat pienemmissä taloissa, ilman palvelijoita 
ja työn alkaessa irtautua kodin piiristä. Asunnon 
tilojen eriytyminen yksityisiin ja julkisiin tiloihin 
alkoi rikkaiden taloista, kuten englantilaisista 
huviloista. 

Suomalainen talonpoika taas asui pitkään samois-
sa ahtaissa tiloissa maatilan väen kanssa. Vasta 
1800-luvun lopulla suomalaisten porvareiden 
keskuudessa perheen tilat erotettiin kauppa-
huoneen yhteisön tiloista. Teollistumisen myötä 
kasvanut kaupunkiinmuutto synnytti lopulta 
1900-luvulla uuden yksityisen kodin, joka muo-
dostui ydinperheen pakopaikaksi turmelevalta 
julkiselta elämältä. Lähiöt korostivat perheyksi-
kön yksityisyyttä ja alkoivat viedä ihmisiä kau-
punkien laidoille. 

2000-luvulla voimistuneen kaupunkien uuden 
kasvun myötä esille on tullut myös uusi optimismi 
ja uudenlaiset ihanteet. Asuminen ja sen myötä 
yksityinen tila ovat tarkastelun alla. Teknologia 
muokkaa tulevaisuutta individualistisempaan ja 
omaehtoisempaan suuntaan.

Julkikotitoiminta on olemassa oleva ilmiö, joka 
osoittaa, kuinka moderni tila- ja aikakäsitys voi 
olla muuttumassa. Ihmiset vaativat enemmän 
mahdollisuuksia toteuttaa ideoita ja itseään 
taloudellisesti, ajallisesti ja tilallisesti joustavam-
min verrattuna siihen, mihin yhteiskunta, urbaani 
ympäristö ja sen tilat ovat suunniteltu. Käyttäjä-
keskeiset peer-to-peer -palveluverkostot voivat 

mahdollistaa tilan ajallisen hukkatilan hyödyntä-
misen. Koti voidaan nähdä yksikkönä, jonka avulla 
impulsiivisempaa ja spontaanimpaa toimintaa 
voidaan toteuttaa. 

Väliaikainen julkinen toiminta kotiympäristössä 
voi synnyttää liminaalisen tilan, joka muuttaa 
tilan ja ihmisten asemaa. Ihmiset käyttäytyvät 
uudenlaisessa tilanteessa tietoisemmin itsestään 
ja ympäristöstään, mikä edesauttaa luovaa ja 
sosiaalista toimintaa. Tämä voidaan nähdä itseis-
arvoisena toimintana, jota tulisi edesauttaa ja 
kannustaa. 

Yksityisen ja julkisen väliset sosiaaliset rajat ovat 
joustavia, vaikka tilojen fyysiset rajat eivät jous-
taisikaan. Fyysiset rajat voivat kuitenkin mahdol-
listaa sosiaalisten rajojen väliaikaisen muutoksen, 
jolloin myös fyysisten rajojen merkitys muuttuu. 
Rajat toimivat kommunikoinnin välineinä, jotka 
voidaan sulkea ja avata. Rajat määrittelevät tilaa 
ja siksi rajojen, kuten ovien ja siirrettävien seinien 
suunnittelu mahdollistaa paremmat käyttö- ja 
kommunikointimahdollisuudet asuintiloissa. 
Polyvalentit tilat ovat käytön suhteen neutraaleja 
eivätkä luo itsessään merkityksiä. 

Yksityinen tila kätkeytyy kaupunkiympäristössä, 
vaikka toimisikin julkisena tilana. Puolijulkisten 
tilojen rajat, kuten portit ja ovet julkisten ja yksi-
tyisten tilojen välissä saattavat muodostaa esteitä 
myös konkreettiselle saavutettavuudelle. Suunnit-
telun haasteena on näiden rajojen muuttaminen 
joustavammiksi. 

Tilojen eksklusiivisuus on osa monimuotoisen 
kaupunkikulttuurin suhteen tärkeiden margi-
naalisten viiteryhmien yhteisöllisyyttä. Vaikka 
inklusiivista julkista tilaa tarvitaankin, tulee eks-
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klusiivisen tilan rooli ottaa mukaan tarkasteluun 
kaupunkisuunnittelussa. Yksityinen tila voi osoi-
tetusti olla erilaisille yleisöille avointa itsemäärää-
misaluetta, jossa voidaan toteuttaa monenlaisia 
ryhmätyön ja palvelujen sovelluksia. Instituutiot 
eivät toistaiseksi hahmota tällaista toimintaa, 
joten regulaatiot ovat vasta syntymässä.

Bottom-up -toiminnan kanavoiminen ja koordi-
nointi luo haasteen perinteiselle suunnittelulle. 
Omaehtoisen toiminnan ja sosiaalisten inno-
vaatioiden kannustaminen, kehittäminen ja 
levittäminen luo uusia työtehtäviä ja työkaluja 
suunnittelun ammattilaisille. Suunnittelijan tulee 
asettautua yhteisön jäseneksi ja toimia laajemman 
toiminta-alueen sisällä; asiantuntijana, ongel-
manratkaisijana, fasilitaattorina ja sovittelijana. 
Väliaikainen toiminta, kuten tapahtumat ja pop-
up -liiketoiminta luo myös uudet haasteensa, joita 
voidaan yrittää ratkaista kaupunkisuunnittelussa 
ajallisen ulottuvuuden huomioonottavilla strate-
gisilla keinoilla. 

Julkikotitoiminta on esimerkki sosiaalisesta inno-
vaatiosta, jolla voi olla suuri potentiaali urbaanin 
diversiteetin kiihdyttäjänä. Perinteinen suunnitte-
lu ei voi vaikuttaa suoraan toimintaan. Kuitenkin 
toimintamallilla on hypoteettinen mahdollisuus 
ratkaista taloudellisten voimien tuottamia vai-
keita urbaaneja ongelmia. Varsinaisia hyötyjä 
toimintamallilla saavutetaan vasta laajan käyt-
töönoton seurauksena. Siihen pyrkiminen vaatisi 
erilaisia interventioita suunnittelun ja toiminnan 
eri tasoilla. 

Mahdollisen innovaatioprosessin ensimmäisenä 
vaiheena voidaan pitää julkikotitoimintamallin 
levittämistä ja siirtämistä, joille esiteltiin kolme 
realistisesti toteutettavaa strategiaa; julkaisu, 
tapahtuma ja paikallinen kampanja, jotka eivät 
vielä pyri muuttamaan tai edes parantamaan 
itse toimintaa. Uusien sovelluksien suunnittelu, 

kokeilu ja käyttöönotto syntyvät joko spontaanisti 
tai muokkaamalla olevia käytäntöjä tai uusia 
välineitä uusiin tarkoituksiin. 

Vaikkei julkikoti ilmiönä olekaan täysin uusi, on 
aihe tieteellisestä näkökulmasta tällä hetkellä 
selvästi tuore ja mielenkiintoinen. Tämän työn 
luonne oli olla diplomityön antamissa puitteissa 
ilmiötä ja sen potentiaalia esittelevä. Syventävälle 
tutkimukselle voi olla tarvetta. Historiaan no-
jaava tai teoreettinen tutkimus aiheesta on tällä 
hetkellä suoraa aiheeseen liittyen olematonta ja 
muutenkin vähäistä. Yksityisen ja julkisen tilan 
historiaa ja teoriaa on käsitelty varsin hyvin, 
mutta yksityisen tilan rajapintojen ja toiminta-
rytmien dynaamisuutta ja joustamista ei ole juuri 
tarkasteltu. Jatkossa olisi kiinnostavaa keskittyä 
järjestelmällisemmin kvalitatiivisen tutkimuksen 
keinoin kiinnostavimpiin julkikotikonsepteihin tai 
kartoittaa kvantitaatiivisen tutkimuksen keinoilla 
mahdollista kysyntää. Toimintatutkimuksen kei-
noin voisi käynnistää osallistavan projektin, jossa 
esimerkiksi tapahtuman ja toimijoita keräävän 
verkoston avulla synnytettäisiin toimintaa, jonka 
tuloksia voitaisiin jälkikäteen arvioida. 
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